Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda - Dia de Exu, 27/4/109

» A Umbanda

   

Formandos 2009. Veja as fotos da formatura da
2ª Turma do Curso do Barracão.

» Os Orixás
» As Ervas

SERVIÇO

» Pontos Cantados
Formatura

» Pontos Riscados

Livros

Como levar o
seu Terreiro para
a Praia.

Festa na Praia

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística

Como legalizar
um Terreiro e
exemplos de ata

» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

Veja as fotos da
formatura da 2ª
turma do curso do
Barracão

Livraria Deskritiva
excelente opção
para compras online.

Barracão faz festa
para Iemanjá com
casamento na
praia, confira.

SITES INDICADOS

.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Golpe na Internet
Golpe utiliza o nome desta instituição e seus dirigentes.

Obama, um
negroObama
no poder.
Barack
se

» Caboclos d`Ogum
» Baianos

elege presidente dos
EUA. O que temos a
ver com isso?

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

AÇÃO SOCIAL

» Exus

CESTAS BÁSICAS.
Durante o ano todo o
Barracão atende
famílias carentes.

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Mata 2008

ACONTECEU
PAI ALEXANDRE FALA PARA
ALUNOS DE MEDICINA, A convite
do Professor Everardo de Carvalho,
Pai Alexandre Falasco falou sobre
Umbanda para alunos da Faculdade
de Medicina de Jundiaí (FMJ).
Nesta palestra Falasco falou sobre
o conceito de doenças (causa e
cura) na filosofia umbandista.

24 horas

É o amor

CAMPANHA NATAL
Brinquedos são
distribuidos a cada
Natal pelo Centro,
graças a muito apoio.
PARCERIA
Barracão e Associação
de Moradores juntos
para ajudar a
comunidade

Xango 2008

6 Giras diferentes em Vigília antecede festa Mais um casamento
Barracão realiza sua
um único trabalho,
de Xangô e traz
umbandista realizado tradicional festa ao
confira as fotos.
entidades de várias
pelo Barracão
Orixá da Justiça
linhas

BARRACÃO NO ORKUT.
Na comunidade oficial do Barracão
de Pai José você pode interagir com
os filhos deste conceituado terreiro,
participe!
descontraido.

http://www.girasdeumbanda.com.br/INDEX2.ASP[27/04/2009 16:19:08]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Justiça Feita!

Visita ilustre

Delegado visita o
Barracão e traz boas
notícias sobre golpe.

O ex-prefeito Miguel
Haddad visita o
Barracão de Pai José

Feijoada dos
Pretos Velhos.
Tenda Cobra Coral
organiza encontro de
diversos terreiros em
evento agradável e

REVISTA ESPIRITUAL DE
UMBANDA DESTACA O
BARRACÃO, Uma belíssima
matéria de três páginas na
edição nº 12 da Revista fala
do Trabalho de Mata do
Barracão de Pai José.

De R$ 34,90
por apenas
R$ 26,55
Economize
R$ 8,35

De R$ 39,90
por apenas
R$ 30,80
Economize
R$ 9,10

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Festa para Xangô,
um dos patronos
do Barracão.

Uma das giras
mais esperadas do
Barracão, veja as
fotos.

Festa para Mamãe
Oxum, festa dos
Baianos (2007).

Sacerdotes de
casas diferentes se
casam na
Umbanda.

Inauguração da
Tenda Caboclo
Cobra Coral em
Jundiaí-SP.

Trabalho de Mata
2006 do Barracão
de Pai José de
Aruanda.

Consagração.
Camarinha para
Oxóssi, três dias
na mata.

1ª Festa para os
Baianos acontece
no Barracão em
2006.

Tradicional vigília
antecede bela festa
para Xango em
2006.

Rito Exu, primeira
festa para Exu no
Barracão em 2006.

Pai Nenê completa
50 anos de vida
umbandista.

Exu Mirim presta
atendimento no
Barracão com
muita caridade.

Barracão e Tenda
Cosme Damião
trabalham juntos.

Casamento de Pai
Jefferson e Jacy
Campos.

Trabalho de Mata
2005 do Barracão
de Pai José.

Trabalho de
Caboclos 2006 do
Barracão.

Festa de Ogum
2006 no Barracão
de Pai José.

Festa de Xango
2005 com a
tradicional vigília.

Abaixo você procura dentro do Portal Giras de Umbanda por assuntos de seu interesse.
fornecido por
Pesquisar

  

Clique aqui para localizar matérias anteriores já publicadas neste site

< Em visita ao Barracão,
o amigo e competente
delegado da DIG-Jundiaí
(Delegacia de
Investigações Gerais) Dr.
Paulo Sergio, ao lado de
Mãe Silmara e Pai
Alexandre.

> Pai
Willard, Luis
Fernando,
Miguel
Haddad e
Pai Nêne,
em visita ao
Barracão de
Pai José.

< Em visita ao Barracão,
os queridos Pai Nenê,
Mãe Adriana e Pai Bruno,
da Tenda Espírita São
Cosme e São Damião.
Nosso orgulho em
receber o apoio de uma
casa com mais de 40
anos de tradição.

> Mãe Clara
da tenda
Cabocla 7
Pedreiras e
Pai Roberto
do Templo
Pai Oxalá
prestigiando
palestra do
Barracão.

http://www.girasdeumbanda.com.br/INDEX2.ASP[27/04/2009 16:19:08]

De R$ 21,90
por apenas
R$ 16,78
Economize
R$ 5,12
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< Em locutório na
Faculdade de
Teologia Umbandista,
Da esquerda para a
direita, Pai
Alexandre, Pai Bruno,
Pai Roger e Pai Rivas
Neto.

< Da esquerda para a direita,
Pai Jefferson, Mestre Sena, o
renomado escritor religioso
Rubens Saraceni e Pai
Alexandre, em visita ao
Colégio de Umbanda Sagrada
(SP) para divulgação da
Palestra de Toques e
Atabaques.

> Em visita
ao Barracão,
o querido Pai
Ronaldo
Linares,
fundador do
Santuário
Nacional da
Umbanda.

> Mãe Silmara, em visita
a Associação dos
Aposentados de Jundiaí,
ao lado do nosso querido
Vereador Antonio Galdino,
que é também o
Presidente desta
conceituada instituição.

Retrospectiva

Veja abaixo um apanhado das melhores matérias já publicadas neste site em anos anteriores.
PAPAI NOEL DO
BARRACÃO ENTREGA
BRINQUEDOS.
Um clima de forte
emoção marcou a
distribuição de presentes.

NOVOS SACERDOTES,
Pai Jefferson e Mãe Maria
são consagrados em
bonita cerimônia que
reuniu diversas
lideranças.

NOVOS SACERDOTES
Silmara e Alexandre Falasco são
consagrados sacerdotes de
Umbanda por Pai Nenê, em ritual
que reuniu os dois terreiros em
uma única e rara festa. (2004).

O JARDIM DE ERVAS
DO BOTÂNICO FOI
FEITO POR NÓS
Graças a Pai Jefferson e
Jair Bonamigo do
Barracão, confira!

Festa de Ogum 2005, uma linda
homenagem ao Orixá Senhor dos
caminhos e patrono do Barracão de
Pai José de Aruanda ao lado de
Xangô.

HOMENAGEM:
Pai Bruno Brescancini foi um dos
pioneiros da Umbanda jundiaiense,
fundador da Tenda Espírita de
Umbanda São Cosme e São Damião
em 1959. Confira esta bela história.

PAI ROBERTO RECEBE
CONSAGRAÇÃO
Nosso querido Pai Roberto, do
templo Pai Oxalá, recebe
consagração como Sacerdote de
Umbanda das mãos do experiente

FTU, Pai Alexandre e Pai
Bruno falam para alunos da
Faculdade de Teologia
Umbandista em SP.

XANGÔ É FESTEJADO NO
BARRACÃO DE PAI JOSÉ
1ª Festa para Xangô do Barracão
começou na manhã de sábado e só
terminou no domingo com o ritual de
amací. Confira as fotos.

Pai Jamil Rachid.

BARRACÃO LEVA SEUS
De volta a raiz, em
FILHOS PARA SAUDAR
viagem a Bahia, Pai
IEMANJÁ.
Jefferson do Barracão
O Centro realizou bonita
e a Mãe Pequena
homenagem a Rainha do Mar
Jacy Campos, visitam
no tradicional evento da Praia
os primeiros terreiros
Grande 2004, Confira.
do País, confira as belas fotos.

FESTA DE OXALÁ NA TENDA
COSME E DAMIÃO
O mais tradicional terreiro da
cidade homenageia o maior
Orixá

VÍDEO
> Assista o vídeo do
lançamento do livro Carma
e confira a festa.

PALESTRA LOTA A CAMARA MUNICIPAL.

O Barracão de Pai José de Aruanda organizou
uma palestra sobre os rítmos afrodescendentes que foi um sucesso de público,
veja as fotos.

Mãe Silmara do Barracão entrega
os alimentos arrecadados em palestra
para a Primeira Dama de Jundiaí
Maria Rita Haddad.

FOTOS
> Veja a cobertura
fotográfica do
lançamento do livro de
Pai Alexandre, que
aconteceu no Boulecard
Beco Fino em Jdí-SP.

Clique aqui para localizar matérias anteriores já publicadas neste site
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

A Umbanda ______________________________________________

SITES INDICADOS

Escolha através do menu abaixo e clique para saber mais sobra cada item.

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

» As Orígens

» O Candomblé

» As Entidades

» Cozinha Ritualística

» O Ritual

» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Orixás ______________________________________________

SITES INDICADOS

Escolha através do menu abaixo e clique para saber mais sobra cada
Orixá.

» Pontos Riscados

» Exu

» O Candomblé

» Ogum

» Cozinha Ritualística

» Oxossi

» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo

» Xangô

» TV Giras

» Iansã / Oiá
» Oxum

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

» Obá

» Caboclos d`Oxóssi

» Ossain

» Caboclos d`Xangô

» Nanã Buruquê

» Caboclos d`Ogum

» Obaluayê

» Baianos

» Iemanjá

» Crianças (Erês)

» Oxumaré

» Linha d`Água

» Logunedé

» Boiadeiros

» Oxalá

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda

Sem Erva não tem Axé.

» Os Orixás

SITES INDICADOS

Esta aí a regra número um nos cultos de
origem afro. Nós do site "Giras de Umbanda"
temos o privilégio de poder contar com o
conhecimento de Jair Bonamigo, um estudioso
dedicado as ervas fitoterápicas.
Abaixo, relacionamos algumas das principais
ervas utilizadas nos rituais com observações
sobre suas propriedades fitoterápicas acrescidas
das suas características ritualísticas.

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

< Jair Bonamigo

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Ervas Rituais ______________________________________________
pag1

» Baianos

COLÔNIA ou COLÔNIA DO
NORTE:

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Uma das folhas mais importantes e
utilizadas na umbanda e candomblé. Tem
como principal característica litúrgica ser o
maior contra Egum que existe.
Formas de uso: Defumação e Banho.
Orixás: Yemanjá e Oxalá
Características: Folhas grandes, lisas e
longas de coloração verde.

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos

GUACO, ERVA DE COBRA ou
CIPÓ CATINGA:

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Esta erva veio do Peru e era utilizada pelos
incas contra picadas de cobras e de insetos
venenosos usando uma folha para uma
xícara de água.
Os índios utilizavam a folha do guaco em
banhos para afastar a cobra humana.
Da folha desta planta prepara-se xarope de
bom efeito contra a bronquite e as tosses
rebeldes (derrete-se o açúcar junto com as folhas picadas, acrescenta
água e ferve até engrossar, pode adicionar mel no final)
Formas de uso: chá, xarope e banho.
Orixás: Yasã / Oya
Características: Planta trepadeira com folhas totalmente verdes e de
espessura mais grossa, flores brancas.

MÃO DE DEUS:
Muito receitada para combater vícios de
drogas (cigarro, bebida, etc) utilizando na
forma de chá, também se utiliza muito em
rituais de sacudimento e em pó.
Coloca sob o travesseiro para fazer dormir.
O fruto maduro, por infusão, é usado
contra hemorróidas.
Formas de uso: Chá, pó, sacudimento.
Orixás: Oxalá
Características: Cipó muito comum em terrenos abandonados, suas
folhas lembram a palma de uma mão divididas em cinco lobos, flores
amarelas.

http://www.girasdeumbanda.com.br/ervas.asp[27/04/2009 16:19:20]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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TERRAMICINA ou PERNA DE
SARACURA:
Bom para infecções, internas ou externas,
excelente depurativo do sangue, utiliza-se
em forma de chá de hora em hora ou de 2
em 2 horas.
A exemplo do guaco também é utilizado
contra picadas venenosas, e antibiótico.
Formas de uso: Chá
Orixás: Xangô e Yansã / Oya.
Características: Caule e folhas arroxeadas.

*IMPORTANTE: As informações aqui apresentadas tem objetivo de divulgar
esta cultura popular, não dispensa, em hipótese alguma, orientações
médicas.

< Voltar

.

mais >
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» A Umbanda

Pontos Cantados, a magia das
cantigas.

» Os Orixás
» As Ervas

SITES INDICADOS

Na Umbanda, um dos mais importantes
fundamentos é o ponto cantado, cantigas em
louvor aos Orixás e as linhas de entidades
trabalhadoras. Estes pontos são como mantras
que evocam determinadas energias, servem para
trazer as entidades como para se despedir delas,
além de muitas outras finalidades. Selecionamos
alguns dos mais tradicionais pontos cantados de
cada linha para apresentá-los aqui.

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

por Silmara Falasco

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Louvai a Deus no seu santuário;louvai-o no firmamento, ...
... Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com címbalos retumbantes.
Todo ser que respira louve ao Senhor. Salmo 150 da Bíblia.

» Crianças (Erês)

Clique sobre cada item para ver os pontos:

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato

» Caboclos de Oxóssi

» Baianos

» Ogum

» Boiadeiros

» Xangô

» Pretos Velhos

» Erês

» Iemanjá / Oxum / Iansã

» Marinheiros

» Ciganos

» Exu / Pomba-Giras

» Obaluaiê / Nanã Buruquê

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Para ouvir e baixar pontos cantados, acesse:
» Pontos Cantados de Umbanda

» Pai Maneco (pontos em mp3)

O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda

Pontos Riscados na Umbanda.

» Os Orixás

SITES INDICADOS

Os Pontos Riscados são desenhos feitos pelas
Entidades incorporadas em seus médiuns e
possuem função mágica, podendo ter diversos
significados diferentes. Cada Entidade porem,
possui um ponto de identificação e vários outros
pontos para suas magias e mirongas, o primeiro
pode ser mostrado sem maiores restrições, como
costumeiramente vemos nos nomes das casas de
Umbanda e em livros, já os outros são secretos
e só a entidade possue seus segredos.

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

por Alexandre Falasco

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Pontos Riscados ______________________________________________
pag1
DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
< Voltar

.

mais >

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/pontosriscados.asp[27/04/2009 16:19:24]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

   
O CANDOMBLÉ

SITES INDICADOS

O que é o Candomblé e qual sua influência
na Umbanda.
Para compreender as influências dos cultos de
nação africana na liturgia umbandista devemos
conhecer melhor o Candomblé praticado no
Brasil, famoso pelas tradicionais casas de nação
Ketu (Nagô) da Bahia, e suas Mães de Santo
tão respeitadas e conhecidas em todo o País.
por Pai Alexandre Falasco.
Como exemplo, podemos citar a Casa Branca do Engenho Velho, o
primeiro terreiro de Candomblé do Brasil, o Ilê Axé Opó Afonjá, de Mãe
Aninha e Mãe Senhora, citada como a maior Ialorixá da Bahia na música
de Vinícius de Moraes, e o Gantois (se pronuncia Cantuá), da mais famosa
Mãe de Santo que já existiu, Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a
Mãe Menininha do Gantois.
Falaremos especificamente da nação Ketu, pois o objetivo é falar da
influência destes cultos na nossa Umbanda, e se na Umbanda, chamamos
nossos Orixás de “Orixás” e não de Voduns ou Inkices, se nosso Orixá do
Trovão é Xangô e não Queviosô ou Zázi, estamos falando na língua
Iorubá, que é a língua na nação Ketu/Nagô, e este é sem dúvida o culto
de nação do qual mais herdamos elementos na nossa liturgia, a exemplo
da própria teogonia.
Se trata de um grande universo mágico, de tradições milenares, passadas
oralmente de pai para filho desde os tempos das tribos africanas até o
desembarque destas mesmas tradições junto com os escravos africanos
que aqui aportaram para suprir a mão de obra escrava deixada pelos
índios, já que os primeiros habitantes deste País, como bom conhecedores
destas terras, facilmente escapavam de seus escravizadores.
Estes escravos negros foram
aprisionados nas diversas
regiões da África e trazidos em
navios negreiros para o Brasil,
onde eram separados de seus
familiares e de sua gente,
forçados a se misturar com
outros escravos negros de
nações diferentes, de
religiosidade diferente, numa
tentativa de seus donos de
inibir rebeliões organizadas, já
que em muitos casos se
tratavam até de tribos rivais
em sua terra natal.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Terreiro do Gantois (Cantuá), a casa de
Mãe Menininha.

Esta explanação resumida se faz necessária para explicar, também a
grosso modo, o surgimento do próprio Candomblé, pois na África, cada
família, tribo ou região cultuava um determinado Orixá e esta mistura de
tribos que se deu quando chegaram aqui, obrigou a se fazer um culto
mais generalizado, mais abrangente, para se cultuar em uma única
senzala, por exemplo, os Deuses de diferentes regiões africanas.
Este é um dos fatores que juntou o culto de diferentes Orixás em um
único e novo culto, o Candomblé.
Outro fator excluiu diversos deles.
Como os escravos não queriam ver o sucesso e a fartura abraçar seus
dominadores, por motivos mais do que óbvios, já que é humanamente
impossível se desejar prosperidade a quem te tira de sua família e o
chicoteia várias vezes ao dia, determinados Orixás, responsáveis pelo
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sucesso na lavoura, pelo bom andamento dos negócios e diversas outras
características que pudessem colaborar com os donos de escravos foram
deixados de lado, não sendo cultuados, portanto.
Sabe-se que não se tratava apenas de 16 Orixás, são muitos mais. Ainda
podemos encontrar específicos 32, mas ainda assim não chega perto do
número original.
É por isso que uma das características mais marcantes do Candomblé é a
obrigação de seus filhos de cultuar e “cuidar” do Orixá de sua coroa,
individualmente, o que conferi ao sacerdote, a Mãe ou Pai de Santo, uma
outra obrigação, a de ensinar a fazer isso e portanto a obrigação de
conhecer todas as divindades e não só o seu Olorí.

Pai Jefferson, um dos diretores do Barracão com Dona Terezinha, em visita a Casa
Branca do Engenho Velho, o primeiro terreiro de Candomblé do Brasil.
O Sacerdote candomblecista assume diferentes funções que no culto
original africano eram divididas, além de cuidar de seu Orixá regente e
saber cuidar dos de seus filhos, é dele também a função de Babalaô, ao
indicar para estes filhos qual a sua filiação, através do jogo de búzios. No
Candomblé nada se faz sem esta consulta, até mesmo as obrigações de
cada filho-de-santo, que de igual forma, é responsabilidade do Pai e Mãe
de Santo o bom preparo ritualístico da “cabeça” do iniciado, realizando
camarinhas e feituras com diversos elementos mágicos e o Axé do sangue
animal.
O sacrifício de animais se tornou o grande assunto polêmico quando se
fala da liturgia candomblecista, simplesmente pelo erro de alguns no mau
uso destes sacrifícios, onde animais são encontrados dilacerados e
apodrecendo nas ruas para a realização, completamente equivocada, dos
chamados “despachos”, feitos por pessoas que independente da religião
que se dizem pertencer, ignoram completamente este fundamento, e isso
sim está errado.
O fato é que o Candomblé se tornou a grande religião afro-brasileira,
diferentemente da Umbanda, manteve fortemente as tradições africanas,
repetindo fielmente os rituais lá praticados desde os tempos das tribos, e,
colocando opiniões pessoais de lado, já que somos umbandistas e na
Umbanda não se pratica sacrifício animal, a imolação de animais e o
derramamento do sangue no altar em sacrifício aparece até na Bíblia,
nos livros de Moisés, motivo pelo qual não devemos sair por aí falando
bobagens a respeito de assuntos que desconhecemos. Além do que, era
muito comum, como ainda é até hoje nas nossas regiões rurais, se matar
uma galinha ou uma leitoa para oferecer um bom almoço a uma visita
que acabou de chegar, o que dirá sendo esta a visita de um Pai, de um
Orixá. Mas isso quando é feito da forma realmente fiel a liturgia original,
onde tudo que se sacrificava em um terreiro de Candomblé depois era
servido aos visitantes e filhos da casa, muito bem preparados pelas
Iabassês, as cozinheiras de santo, divinas conhecedoras dos temperos e
deliciosos pratos africanos.
Por outro lado, uma outra tradição maravilhosa, esta sim acoplada em
nossos terreiros umbandistas, é a musicalidade, a curimba, os atabaques,
musicalidade que não só influenciou a Umbanda como a própria música
brasileira, motivo pelo qual, muitos terreiros de Umbanda ainda misturam
cânticos (pontos) em Iorubá e também das outras nações aos seus
cânticos em português, em respeito a suas raízes e numa tentativa de
manter viva esta tradição que é um impressionante veículo do povo de
santo para a comunicação com seus Orixás nos rituais da religião
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candomblecista.
Texto extraído do curso
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» A Umbanda
» Os Orixás
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» O Candomblé
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» Ifá (o oráculo)
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Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

SITES INDICADOS

Palavra do Sacerdote
O empresário Alexandre Falasco é
escritor e sacerdote de Umbanda,
Presidente do Barracão de Pai José
de Aruanda.
Neste espaço do Portal Giras de
Umbanda você poderá ler textos do
Pai Alexandre dirigidos a médiuns
umbandistas e também a pessoas
interessadas em conhecer nossa
religião.

» Caboclos d`Oxóssi

Clique nas imagens abaixo para ver as matérias.

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Obama,
um se
negro
no poder.
Barack Obama
elege presidente
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isso?
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» Linha d`Água
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De
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Conheça
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de Rodrigo
Queiroz pela nossa Umbanda.
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» Tela Inicial

Força
da Tronqueira
Reinaugurada,
cangira do Barracão

ganha forma de capela. Saiba porque.

Respeito.
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as diferenças
começa
no congá.

.

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/presid.asp[27/04/2009 16:19:33]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

.

TV Giras
O site TV Giras é o setor de mídia do portal
Giras de Umbanda, onde você pode assistir a
vídeos sobre nossa querida Umbanda sem
precisar baixá-los em seu computador.
Para uma melhor experiência, verifique as
sugestões de nossa página de ajuda clicando no
símbolo (?) acima.
O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão
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Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.
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Giras de Umbanda / Pretos Velhos__________________________

SITES INDICADOS

Pretos e Pretas Velhas.
"... Navio negreiro no fundo do
mar
Correntes pesadas na areia
arrastavam
A negra escrava se pôs a
rezar,
A negra escrava se pôs a
rezar,
Saravá minha Mãe Yemanjá..."

Pai Ambrósio, médium Jair

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Toda a magia Africana, os cultos de nação do Candomblé que
trouxe a devoção aos Orixás em território brasileiro, teve como
veículo os negros escravos de tempos antigos, nossos ancestrais
que não mais estão entre nós como encarnados, mas
encontraram na Umbanda um caminho para continuarem suas
missões como entidades que muita sabedoria nos tem a oferecer.
Adorei as almas!!!
Assim com estas palavras os Umbandistas recebem os Pretos
Velhos, Vovôs e Vovós como carinhosamente são chamadas
estas entidades africanas responsáveis por agregar algumas das
práticas candomblecistas a nossa homogênia religião de
Umbanda.
Com certeza, todo o carisma da Umbanda devemos a estas
entidades, verdadeiros símbolos de nossa religião, uma das giras
mais populares.
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Umbanda. Breve.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Vovó maria Conga
médium: Mãe Silmara

Os pretos velhos cativam pela
humildade, pela paciência e
pelo amor de um avô para
com os filhos de Umbanda
que
encontram
nestes
espíritos evoluídos o bálsamo
necessário para continuarem
em sua luta; a luta contra o
preconceito, um preconceito
que eles conheceram muito
bem, que existe até hoje,
infelizmente.

Para se aproveitar dos ensinamentos de um Preto Velho basta
sentar-se diante dele, sem necessidade de nada nas mãos, mas
com o coração aberto e com a consciência de que na sua frente
se encontra um mestre entre dois mundos. Sábio pela vivência e
pela vida pós terra.
Mas, se ainda assim quiser
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agradá-lo um copo de garapa
ou café preto são suas
bebidas preferidas. Às vezes
acompanhada de um marafo,
que outrora foi seu único
consolo nas infinitas noites
em que tentavam dormir
ouvindo os gritos de seus
familiares que enfrentavam os
troncos
e
chicotes
incansáveis. Para comer, um
bolo de fubá, um torresmo ou
uma feijoada, se acaso for dia
de festa.

Vó Zinha, médium: Pai Jefferson

Mas garanto: Trocam tudo isso por um "Muito obrigado, meu pai".
Estes espíritos se manifestam como pessoas idosas. Vem
encurvados, mal conseguem andar.
Trabalham sentadas em troncos e apoiam-se em suas bengalas
feitas de galhos de árvores ou plantas que se utilizam das folhas.
Arruda, guiné, manjericão, folhas para suas mirongas
poderosíssimas.
Um cachimbo, um chapéu de palha, uma roupa branca, um terço
de rosário, dois pés no chão, 1.000 anos de experiência. 1.000
outras almas salvas por eles.
Por Pai Alexandre

Mãe Josefa, médium: Mãe Maria

.

Vó Dita, médium: Kelly

Vó Tiana do Congo, médium: Jacy
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Giras de Umbanda / Caboclos de Oxossi ______________________

SITES INDICADOS

Os Caboclos de Oxossi.
Provavelmente a mais popular
gira de Umbanda, a dos
Caboclos de Oxóssi, os índios
brasileiros verdadeiros donos
desta terra, que não diferente
dos Negros escravos, também
foram vítimas da perseguição
dos que se diziam "civilizados".

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

A Umbanda, enquanto mistura de diversas culturas religiosas,
agregou também a ameríndia e recebe na Gira dos Caboclos
estes espíritos de índios que foram pajés, caciques, caçadores, e
possuíam uma fé inabalável em Tupã, Deus Supremo.
Os Caboclos trouxeram para a Umbanda toda a magia dos
Pajés, a a defumação pelos charutos e cachimbos,e o poder
milagroso das ervas.

» Ciganos

Na hora de nosso desespero,
um meio a diversos problemas
do cotidiano atual, o que
poderia ser melhor do que se
deparar com um espírito de
um Cacique sábio, envolto a
seus hábitos, o cheiro da erva
que segura e da fumaça dos
seus fumos?? Ouvir os sábios
conselhos nesta hora parece
ser mesmo um presente de
Tupã.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

É bom sempre lembrar que, quando falamos Caboclo, se entenda
Caboclo ou Cabocla, pois lá estão também estas guerreiras,
caçadoras, as nossas Juremas e Jupiaras, índias com todos os
méritos até agora descritos.

Nas
giras
destes
maravilhosos
espíritos
se
destacam as danças tribais
que desenvolvem, a plástica
dos passes e cumprimentos,
e o alto valor que dão a
natureza, hoje destruída por
nós "civilizados".
Cabocla Jupiara, médium: Mãe Silmara

Talvez por ser este o encontro do homem atual, civilizado, que
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destruiu suas matas e natureza, com os antigos guardiões destas
mesmas riquezas, a gira de Caboclos de Oxóssi, seja uma das
que mais traduz o verdadeiro sentido da nossa Umbanda
Sagrada.
"A Umbanda também é a preservação da natureza".
Por Pai Alexandre

A Cabocla Jurema (médium Michele) Cabocla Jacíra (Mãe Pequena Kelly) e a Sra Jupiara.

O Sr Treme Terra (Pai Jefferson) o Sr Pena Branca (Mãe Maria) e o Sr Cobra Coral (médium Marcos)
Abaixo fotos de uma festa de Caboclos no Barracão.

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_caboclos.asp[27/04/2009 16:19:45]
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Giras de Umbanda / Caboclos de Xangô ______________________

SITES INDICADOS

Os Caboclos de Xangô.

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo

Os mensageiros de Xangô são a representatividade mais perfeita
da força da Umbanda na quebra de demandas. Sua manifestação
é tão forte e poderosa que chega a assustar iniciantes e
assistidos que não estejam familiarizados com estas entidades
das montanhas e pedreiras.

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Sr. Pedra de Fogo, Caboclo de Xangô

São caboclos, indígenas, que
vivem
ou
viveram
mais
isoladamente
e
portanto
possuem um comportamento
mais rústico. Alguns ainda
nem
falam
nosso
idioma.Talvez por isso, pouco
se pratica a Gira de Xangô na
Umbanda, mas quem o faz e
acaba
então
conhecendo
melhor
esta
entidade,
descobre um verdadeiro Pai.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

São amorosos, preocupados e acima de tudo muito justos.
Gostam de um bom fumo e do Amalá (quiabo com camarão), de
pinhão cozido e cerveja preta.
Também apreciam um vinho tinto.
Se utilizam do Oxé, um
machado de 2 lâminas,
geralmente feito de madeira e
pedra e dançam ao som do
Alujá, o toque de atabaque
específico do Orixá Xangô.
Para quem busca a justiça, ou
deseja que esta seja feita,
não pode perder uma gira de
Xangô.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
O Oxé de Xangô

Kawô Kabiensilê, é o cumprimento de Xangô que segundo Pierre
Verger significa "venham ver o Rei descer a terra". E ele é
mesmo o nosso Rei da Umbanda.
Por Pai Alexandre
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

   

Giras de Umbanda / Ogum __________________________

Mensageiros de Ogum.
A umbanda e suas
entidades humildes e
prestativas, são sinônimos
de conforto, carinho;é aquele
cantinho dos avós Pretos
Velhos, praticamente nos
mimando com seu amor
mesclado de sábios
ensinamentos escondidos
nas entrelinhas.

Sr Serenada, médium Mãe Silmara

Muitas vezes em nossa vida, o que precisamos é de um pulso
forte, um chaqualhão bem dado. Um Pai que vê além da onde
enxergamos . Que não tenha papas na língua e nos mostre a
verdade sobre nós mesmos.

» Boiadeiros

Se vamos gostar ou não
daquilo que ele falar o
importante é que vamos ouvir,
pois estas palavras virão
misturadas a verdades que até
então eram só nossas, ou
achávamos que eram.
Este
Pai
enérgico
e
indispensável é Ogum.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut

SITES INDICADOS

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Sr Sete Estradas, médium: Pai Alexandre

» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Os Caboclos de Ogum, ou como queiram chamar este espírito
supremo em postura, que outrora foi um guerreiro, um soldado
antigo ou um general, e hoje é uma fortaleza a nos guiar pelo
melhor caminho, caminho este por ele mesmo aberto.
A gira de Ogum abre os
caminhos
para
a
prosperidade, o trabalho, o
bom relacionamento familiar e
amoroso.
A gira de Ogum é para pedir
que se faça acontecer as
mudanças necessárias em
sua vida, aquelas mudanças
que muitas vezes nem nós
mesmos estamos prontos
para que aconteçam.

Sr. Três Lanças, médium: Pai Jefferson

E o melhor é que eles premeditam, basta saber ouvir.
As entidades mensageiras do Orixá do ferro são apreciadoras da
cerveja e da carne, não gostam de cachaça ou outra bebida de
teor alcóolico elevado. Também se utilizam do charuto para as

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_ogum.asp[27/04/2009 16:19:50]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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suas mirongas e defumações.
Como diz um de seus pontos cantados.: "Ogum não devia beber,
Ogum não devia fumar, mas a fumaça é a nuvem que passa e a
cerveja a espuma do mar..."
Por Pai Alexandre

.

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_ogum.asp[27/04/2009 16:19:50]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda - Dia de Exu, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás

   

Giras de Umbanda / Baianos ______________________

SITES INDICADOS

» As Ervas
» Pontos Cantados

A gira de Baianos.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

"Meu santo é forte,
Caboclo do Norte,
Que só faz o bem,
Só quer ajudar,
Não faz mal a ninguém,
É flecha encarnada,
mãe santa me deu..."
Caboclo do Norte, a gira de Baianos nada mais é do que a
alegria de um povo que foi e é sofrido mas que não perde a
esperança por possuir uma fé inabalável e uma experiência em
lidar com problemas que fazem os nossos parecerem brincadeira.

» Linha d`Água
» Boiadeiros

Como encarar a vida e seus
problemas com entusiasmo e
alegria?
Pergunte a uma entidade da
Gira de Baianos.
Sem a menor dúvida, a gira
mais festiva e alegre da
Umbanda.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Baiano Tenório, médium: Pai Jefferson

Desprendida, descomplicada, um alto astral e uma vontade
imensa de resolver as "coisas do coração" , verdadeiro obstáculo
do ser humano.
Porque é nas coisas do coração que se encontram as soluções
para todos os outros problemas.
Cansei de presenciar estas magníficas entidades desviarem
assuntos relacionados a trabalho, dinheiro, ou qualquer outro
problema para perguntar sobre as coisas do coração, no livro
"Carma" enfatizo esse comportamento curioso, pois o
impressionante é que realmente estes problemas existiam e eram
o que realmente estava atrapalhando. Sanado estes problemas
de relacionamento, os demais acabavam como que por mágica.

Água de coco, batida de
coco, uma "branquinha", e a
tradicional farofa, com
acarajé, um peixe, ou
qualquer coisa que só de
sentir o cheiro nos remete a
mágica Bahia de todos os
santos.

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_baianos.asp[27/04/2009 16:19:54]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Sr. Severino Timóteo, médium: Pai Alexandre

É pra lá que eu vou!!.
Um convite a renascer para a alegria da vida, esta é a gira dos
Baianos na Umbanda.
Ah, Bahia!!!
Por Pai Alexandre

Abaixo, imagens da primeira festa em homenagem ao povo da Bahia no Barracão de Pai José

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_baianos.asp[27/04/2009 16:19:54]
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

   
SITES INDICADOS

Giras de Umbanda / Erês ______________________

As Crianças - Erês.
Estas
entidades
representam a alegria, a
sinceridade, a inocência,
tudo que é puro.
Representam as crianças,
são
alegres,
travessos,
manhosos,
cheios
de
dengo e manias. São a
síntese da pureza.
Geralmente são muito ligados a linha das almas ( pretos
e pretas velhas), sempre pedindo suas bênçãos e se
referindo à eles como vô e vó.
São apegados aos seus
apetrechos. Cada um deles
tem uma mania: chupetas,
bonecas,
carrinhos,bonés,mariaschiquinhas,travesseiros,
talco, etc.
Sempre quando estão em
terra
esperam
muitos
agrados, adoram doces,
guloseimas, balas, pirulitos e adoram um grande bolo
todo confeitado e um "Parabéns à você" para eles
cantarem e apagarem as velinhas.
São muito sensíveis, então, por esse motivo nunca
devemos deixá-los vir sem uma festinha. Eles esperam
por isso.
São entidade
de grande sabedoria,
que entre
brincadeiras soltam as "verdades" que muitas vezes
precisamos ouvir.
Para agradá-los sirva uma boa porção de doces regados
a bastante mel, num parque ou num jardim bem florido.
Com certeza eles virão para ouvir seus pedidos.
Por Mãe Silmara

.

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_eres.asp[27/04/2009 16:19:57]

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

   

Giras de Umbanda / Linha D'Água ______________________

SITES INDICADOS

Linha D'água
A linha D'água, nas giras de Umbanda, geralmente se
manifesta para purificar e energizar os filhos de santo e
assistência.
A manifestação é rápida. Não falam, e em suas danças
sempre se movimentam com gestos que representam
seus domínios.
A incorporação de Yemanjá, é bastante serena, e sempre
movimentam os braços lentamente como se estivessem
abrindo caminho entre as ondas do mar.Ao contrário de
Iansã, que como uma grande ventania é agitada e
sempre movimenta os braços para cima, expulsando os
eguns.
A linha d'água ainda traz Oxum e Nanã.
Oxum das cachoeiras e lagos, e Nanã Boruquê das águas
lodosas e barrentas.
A linha d'água representa o ciclo da renovação. Essas
entidades, como as águas, levam as energias negativas,
e nos devolvem fôlego renovado e purificado.
Por isso, quando fizer alguma oferenda no mar, lembrese: O mar leva, mas também trás, portanto se quiser
receber flores, antes de mandá-las ao mar, tire os
espinhos.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut

Por Mãe Silmara

» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

   

Giras de Umbanda / Boiadeiros ______________________

SITES INDICADOS

A gira de Boiadeiros.
Uma das giras mais antigas dentro da Umbanda é a dos nossos
queridos Boiadeiros.
Uma manifestação de espiritos daqueles que foram muito
acostumados a terra de chão e tocavam o gado pelas estradas
do interior de nosso Pais, em condições muito difíceis mas que
nunca abalou a adoração desse povo pela lida no campo.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

Os Boiadeiros, de um modo
geral, utilizam chapéus de
vaqueiros, laços de corda e
chicotes de couro, são ágeis e
costumam chegar aos terreiros
com sua mão direita
levantada, girando, como se
estivesse laçando,
esbravejando a inconfundível
toada "êeeee boi" como se
ainda estivessem tocando seu
rebanho.

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Boiadeiro Mané Baiano, médium:Mãe Silmara

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

O que mais agrada um Boiadeiro é uma boa comida da roça,
bebidas simples, mas sem dispensar as iguarias do povo mais
moderno, afinal, já passaram necessidades suficientes para não
precisar mais se privarem de uma boa cervejinha se assim forem
ofertados.
A magia de sua gira é
inconfundível, as histórias que
trazem na bagagem são tão
fascinantes como importantes
no exemplo que nos
exprimem.
Um Boiadeiro traz consigo as
lições de um tempo onde o
respeito aos mais velhos e a
natureza, a família e aos
animais, enfim, a boa
educação e bons costumes
falavam mais alto e faziam
muito mais diferença do que
nos dias de hoje.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Coronel José Bento, médium: Pai Alexandre

Marranbá che tuá Boiadeiros, é uma das saudações para este
povo, ou Chetu, marrumbá Che, ou ainda simplesmente Sarava
meu Pai Boiadeiro.

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_boiadeiros.asp[27/04/2009 16:20:01]
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Sarava!
Por Pai Alexandre

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Giras de Umbanda / Ciganos ______________________

SITES INDICADOS

Ciganos

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Os mistérios desse povo
nômade, ronda também
as Giras de Umbanda. A
presença dessas
entidades é rara, mas
quando chegam trazem
com eles todos os
mistérios da magia.

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Mas não uma magia trabalhada apenas nas ervas e sim
na destreza com que lidam com o astral, com seus
punhais, suas cartas, bola de cristal, adivinhações, são
verdadeiramente os "mágicos" da Umbanda, que em seus
atendimentos conseguem hipnotizar seu consulente.
São sutis, delicados,
amorosos, práticos.
Gostam da dança
embaladas pelos Banjos,
da comida farta, gostam
de reunir sua
"Compania" em volta de
suas fogueiras, ou seja,
gostam da fartura e da
liberdade.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Não criam raiz, vão onde está a fortuna.
Por não criar raízes, o povo cigano existe inclusive nos
dias de hoje, em diversas partes do mundo. Na umbanda,
se manifestam ciganos que são de origem oriental, como
também ciganos de outras partes do mundo, inclusive
brasileiros.
São especialistas em
resolver problemas
financeiros e também
amorosos.
Uma dica para que
sempre haja fartura.:
Pegue uma taça grande, e
preencha ela com grãos
de arroz, milho, sementes
de gira sol, folhas de
louro, moedas douradas.

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_ciganos.asp[27/04/2009 16:20:04]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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Depois de enfeitado acenda uma vela
copo, e batize o copo com o nome de
peça que haja sempre muita fartura
sua vida. E sempre que tiver moedas
o copo.

amarela ao lado do
um (a) cigano(a), e
e muita riqueza em
douradas, complete
Por Mãe Silmara

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

   

Giras de Umbanda / Exus ______________________

Exus
Os compadres. Assim são
carinhosamente
chamados.
Talvez
por
sua
semelhança com nós, os
encarnados,
estas
entidades
transmitam
uma
imagem
de
companheiros, de amigos
dos mais chegados.
Os Exus nas Giras de Umbanda apreciam uma boa
bebida, um bom fumo, e uma conversa regada a boas
gargalhadas. Se deliciam com uma penosa (frango
assado) e uma boa farofa no dendê.

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

SITES INDICADOS

Sr. Exu Barão, médium Pai Alexandre

Conversam
com
seus
consulentes
com
igualdade,
são
atualizados,
pois
nos
acompanham lado-a-lado.
Por esse motivo têm a
facilidade de resolver os
assuntos
"urgentes",
coisas que necessitam de
solução imediata.

Na umbanda, os Exus trabalham em busca da evolução e
da prática do bem, portanto ao contrário dos mitos
envolto ao "Diabo" ou "Demônio", os Compadres
trabalham para resolver os assuntos imediatos, mas
nunca prejudicando alguém.
Pomba-giras
As
moças,
também
chamadas assim de forma
carinhosa por todos nós
filhos
de
Umbanda,
geralmente
se
manifestam na Gira dos
Exus, pois são elas as
companheiras
dos
Compadres.
Elas adoram dançar, na maioria das vezes usam roupas
coloridas, extravagantes, geralmente em tons de
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DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

vermelho e preto, apreciam um bom cigarro, Champagne
(em uma bela taça, lógico), a maioria delas se utilizam de
rosas vermelhas em suas magias, são vaidosas, sensuais,
e extremamente ligadas ao amor. Ajudam nas situações
mal resolvidas do coração, que é fator predominante para
se viver bem.

Sra Madalena, lendo cartas incorporada
em sua médium Mãe Silmara.

Algumas
gostam
dos
mistérios
das
cartas,
outras
da leitura das
linhas das mãos. Cada
uma do seu jeito, mas
sempre com a beleza e a
sensualidade estampadas
em seus trejeitos. Assim
são as moças, alegres,
belas,
e
profundas
conhecedoras do coração.

Vale ressaltar que a Gira de Exus e Pomba-giras são das
mais concorridas pela assistência de Umbanda.
Por Mãe Silmara

Sra Sabrina. médium Jacy

Sra Madalena conversando com as filhas de santo.

Sra Maria Rosa, médium Mãe Maria

Abaixo, imagens da primeira festa de Exu do Barracão de Pai José em Jundiaí-SP

Sr Exu Caveira (Mãe Maria) e o tradicional Padê

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_esquerda.asp[27/04/2009 16:20:10]
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Sr Exu Barão, que trabalha com Pai Alexandre

e o Sr Exu da Capela com Mãe Silmara

Ao centro Pai Bruno, Pai Jefferson e Mãe Maria

http://www.girasdeumbanda.com.br/giras_esquerda.asp[27/04/2009 16:20:10]
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Laroiê Exu, Mojubá !

Voltar

.
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Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

Histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades, descritas e publicadas
pelos próprios usuários do Portal Giras de Umbanda

» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

EXU
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de EXU. Você também pode postar
textos sobre o EXU que trabalha com você.
Participe! | 110 textos -

|

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

POMBA-GIRA
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de POMBA-GIRA. Você também pode
postar textos sobre a POMBA-GIRA que trabalha com você.

» Baianos
» Crianças (Erês)

Participe! | 64 textos -

|

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

CABOCLOS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de CABOCLOS DE OXÓSSI. Você
também pode postar textos sobre o CABOCLO(A) que trabalha com você.

» Exus
» Histórias dos Guias

Participe! | 58 textos -

|

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

PRETOS VELHOS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de Pretos e Pretas Velhas. Você
também pode postar textos sobre o Preto(a) Velho(a) que trabalha com você.
Participe! | 36 textos -

|

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

CIGANOS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de CIGANOS. Você também pode
postar textos sobre o CIGANO(A) que trabalha com você.
Participe! | 22 textos -

|

MARINHEIROS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de MARINHEIROS. Você também pode
postar textos sobre o MARINHEIRO que trabalha com você.
Participe! | 7 textos -

|

BOIADEIROS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de BOIADEIROS. Você também pode
postar textos sobre o BOIADEIRO que trabalha com você.
Participe! | 26 textos -

|
Página: 1 | 2     Próxima >>
Atualizar Página
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Tenho um mediunidade e n sei como desenvolver o o que fazer
pra isto n atrapalhar a minha vida moro em caxias do sul rs

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Olá pai alexandre a sua bençã,que nosso pai maior continue te
iluminandi e te dando forças e conhecimento para que assim o
sr. continue sua missão que é muito linda de ensinar o proximo
com humildade como vem fazendo não tive a oportunidade de
poder ir em sua casa mas estou sempre entrando em sua
pagina para ler e tenha certeza que mesmo sem nos conhecer
estou aprendendo bastante com os conhecimento
passados,espero que nun futuro proximo eu tenha a
oportunidade de poder falar com o sr. pessoalmente,sou filho de
oxossi e estou sempre embusca do conhecimento,e por mais
eum dia eu te agradeço agradeço agradeço.moro em são paulo
jaguaré perto da lapaa sua bença meu pai,e parabenlizo por
levantar nossa bandeira e honra-la com tanta diginidade como o
sr.vem fazendo.deste que mesmo sem conhece-lo pessoalmente
já o admira e respeita.ED CARLOS

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

ola me chamo vanessa! gostaria de saber quais sao meus guias,
meu pai e minha mae de cabeça. nasci dia 31 de maio de 1989
as 00:10. obrigada
Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

ola tenho algumas duvidas comecando como que poderei ver o
meu oixa de cabeça nasci em 20/04/1987 gabriel vieira

"O caminho do reto é o torto; O caminho do certo é o errado; O
caminho do risco é o acaso; O caminho do amor é a sorte; O
caminho da vida é a morte!".

amo esse barracao~maravilhoso do pai jose´de aruanda, onde
trabalho e sou filha desse, me trouxeram minha vida de volta,
parabens por vcs existirem, eu os amo,

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp[27/04/2009 16:20:15]

Mural do Giras de Umbanda

Adoro este site navego sempre nele e me ajudou muito a
conhecer esta religião maravilhosa

Meu nome e Jorge Luiz Vieira da Silva Filho,queria saber quem
sao meus pais de cabeça na Umbanda,pois tenho
duvidas.28/01/1975.obrigado fiquem com DEUS

Gostaria de saber sobre Pai Jacob do Oriente, pois meu pai de
sangue trabalha com esse Preto-Velho e suas liçoes são muito
lindas e proveitosas

Vcs estão de parabéns por esse site nossa li historias
incriveis.obrigada

Com o horário do meu nascimento e data, consigo saber, qual
orixás de frente e de costa? muito obrigado 06/10/1959 - 9:00
RJ/Brasil

Adorei site de vcs,q Oxala ilumine cada vez mais vcs.

olá sou medium já algum tenpo gostei muitoooooooooooooo de
vc que oxalá os proteja.

EU FUI EM UMA GIRIA CIGANA QUANDO OS CIGANOS
COMESARAM A DESCER EU TAVA DE COSTAS COMO
TODO MUNDO E COMESEI A ME SENTIR MAL MEU
CORAÇÃO ACELEROU E NAO TINHA PODER SOBRE MEU
CORPO APENAS SENTI UMA ENORME VONTADE DE DANÇA
E MEUS OMMBROS COMESARAM A BALANÇA PRA FRENTE
E PRA TRAZ EU TAVA APENAS QUERENDO DANÇA E ME
MISTURA COM AS INTIDADES COMO SE ALGO ME CHAMA
SE EU QUERIA MUITO UMA SAIA PRA DANÇA NO MOMENTO
DA GIRIA OBRIGADA PELA ATENÇÃO CRIS RJ

Nasci no dia 13/08/80 gostaria de saber quem é meu guia de
cabeça?

Pq Jesus veio salvar o que se havia perdido! Há caminhos que
para o homem parecem ser perfeitos. Mas tais caminhos levam
a morte! Jesus tem um plano importante na viida de voocs! Não
é exu que via lhe salvar!

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp[27/04/2009 16:20:15]

Mural do Giras de Umbanda

parabens,pelos textos escr,sao
muito,interessantes,p/bom,aprendizado,sob,umbanda,ok,...meu
nome e sandro,sou umbandista,a po tempo e sempre bom ler e
a prender,e,praticar,p/evolucao.ok

boa noite imaos de fe,E DO TEU MUNDO Q FAÇO PARTE HA
UNS 16 ANOS,NO MOMENTO ME SINTO VASIA , ME
PREOCUPO MUITO COM OS OUTROS,ENQUANTO QUE A
MIN SO A PROTEÇAO DIVINA GOSTO DA CARIDADE DE
SEM PENSAREM RECEBER.BUSCO O DIALOGO,A AMIZADE
CINCERA E PURA MESMO Q DE LONGE ACHE P/ TODOS.

ola, sou de guarulhos, gostaria muito de conhecer a umbanda,
gostaria de saber se ha algum lugar por aqui, onde eu poça
acabar com as minhas duvidas e que eu poça conhecer
tdo....muito obrigado.... EDUARDO

Olá,gostaria de tornar publico minha satisfação e mter conhecido
o site e tambem o Barracão, de fato sao todos maravilhosos
como já haviam me dito. Agradeço imensamente o que os
mediuus e guias tem feito por mim, voces estao me fortalecendo
e me ajudando a recuperar muitas coisas que eu tinha perdido.
obrigada de coração á todos do BArracão Pai Jose de Aruanda.
bjos Sheila.

Exibindo
página 1
de 93.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Adicionar

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

   

» A Umbanda

SITES INDICADOS

» Os Orixás

Sua opinião é muito importante.
Preencha o formulário abaixo e entre em contato
com o site Giras de Umbanda.

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

Nome:
Email:
Fone:
Mensagem:

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Enviar

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

   

Quem somos _________________________________________

SITES INDICADOS

O Barracão de Pai José de Aruanda.

Uma de nossas maiores preocupações é a de difundir a cultura Afrobrasileira e o bom nome da religião de Umbnada.
O Barracão de Pai José de
Aruanda é uma instituição
filantrópica, ou seja, sem
fins
lucrativos,
com
personalidade jurídica, CNPJ:
06.914.307/0001-84,
de
caráter religioso, destinada
ao estudo e prática da
Cultura
e
Cultos
AfroBrasileiros
e
do
Ritual
Litúrgico de Umbanda.
Somos filiados a FBU Federação
Brasileira
de
Umbanda e a ABRATU Associação Brasileira dos Templos de Umbanda e Cultos Afro.
Nosso maior interesse é o de difundir o bom nome de nossa religião
"UMBANDA" e para tanto nos utilizamos também da Internet através deste site.
O Barracão de Pai José de Aruanda fica situado na cidade de Jundiaí-SP, tem
como Presidente Pai Alexandre Falasco e Vice-presidente Mãe Silmara Falasco,
além de uma diretoria ativa na religião.

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
Os fundadores e primeiros filhos do
Barracão de Pai José de Aruanda.

Agradecemos de coração todos que
ajudaram para que este sonho se
tornasse realidade, em especial ao
Dr.
Alexandre
Barros
Castro,
Presidente da OAB (Ordem dos
Advogados de Jundiaí) pelo grande
apoio
nas
questões
jurídicas,
assinando nosso estatuto que está
hoje devidamente registrado e pode
ser lido clicando aqui, juntamente
com outras certificações da casa e
de seus dirigentes. Aos filhos de
santo fundadores do Barracão, que
muito lutaram para colocar "em pé"
a estrutura física e espiritual desta
casa que amamos.

Mas o objetivo deste site não é o de divulgar um Templo de Umbanda e sim o
de conscientizar as pessoas do que é a nossa querida religião de Umbanda e
suas maravilhosas Giras, tão especiais para nós.

http://www.girasdeumbanda.com.br/quemsomos.asp[27/04/2009 16:20:20]

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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Foto comemorativa da festa de Xangô 2007 do Barracão.

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

   

Giras de Umbanda / Palestra __________________________

SITES INDICADOS

Pai Alexandre fala na Faculdade de Medicina
sobre Umbanda, o conceito da origem das
doenças e a ação de cura ritual.
Um médico precisa conhecer e estar ao menos familiarizado com a
grande diversidade religiosa existente em nossa sociedade, e saber
um pouco sobre como cada religião encara as doenças e suas
causas. Foi com esta finalidade que o médico e professor da
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) Dr Everardo de Carvalho,
convidou o sacerdote umbandista Alexandre Falasco para falar
sobre as religiões afro-brasileiras, com ênfase na Umbanda.

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Os alunos da FMJ, futuros médicos agora com um
pouco de conhecimento sobre a Umbanda.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Os alunos, que eram de diversas religiões diferentes, fizeram
muitas perguntas que geraram a possibilidade de difundir um
pouco mais a nossa filosofia, muitas vezes tão incompreendida e
discriminada.
As
atividades
se
iniciaram com uma bela
apresentação dos Orixás
pelo Ogã Marcio, que é
do Candomblé, e em
seguida Pai Alexandre
fez uma introdução ao
que é a religião de matriz
afro no Brasil, descreveu
os principais rituais e o
que seriam os Guias de
Luz, Espíritos evoluídos
que através de seus
médiuns
auxiliam as
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Da esquerda para a direita: Pai Alexandre,
o Ogã Marcio e o Dr Everardo de Carvalho.
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trabalho de Marques
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religião.
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pessoas na Umbanda,
tratando muitas vezes de
casos
de
doenças,
assunto em que se
queria chegar.
Apesar de o foco da palestra ser as doenças, inevitavelmente a
curiosidade dos alunos levou o assunto para esclarecimentos de
diversos tabus muito conhecidos, como o universo do Exu e
Pomba-Gira, o uso de fumo e bebidas, o sacrifício de animais e
oferendas, entre outros, e isso gerou a oportunidade de Pai
Alexandre e Mãe Silmara desmistificar alguns conceitos distorcidos.
Também muito foi especulado sobre a posição umbandista diante
de assuntos como sexo, aborto, camisinha, etc.
"A presença do Pai Alexandre e da Mãe Silmara foi fundamental
para nossa reflexão a respeito da convivência com diversidade
religiosa. A forma clara e tranquila como eles abordaram a questão
fez a diferença" comentou o Professor Everardo ao final da
palestra.
O Tema
Pai Alexandre definiu em um número de quatro, as principais
causas de doenças sob o ponto de vista religioso de Umbanda,
sempre lembrando aos presentes que se tratava de uma religião
com muita diversidade de opiniões e esta seria, portanto apenas
uma delas.
1 - O cárma - é quando a doença é um veículo para o
espírito se redimir de falhas de outras vidas, saudar
dívidas cármicas.
2 - Mediunidade - pequenas tonturas, ou até mesmo
desmaios, muitas vezes são creditados ao fato de a
pessoa ter mediunidade e não "cuidar" ritualmente deste
dom.
3 - Espíritos perdidos ou obsessores - os
popularmente chamados de "encostos", seriam espíritos
desencarnados que ainda não encontraram seu caminho
nas esferas espirituais e, portanto continuam presos aos
seus parentes ou pessoas de seu convívio enquanto vivo,
causando diversos problemas, entre eles os males
físicos, as doenças, principalmente as mentais.
4 - Energias Negativas oriundas de terceiros inveja, olho grande, ou até mesmo trabalhos feitos por
alguém para prejudicar um indivíduo, em alguns terreiros
são considerados potenciais causadores de doenças.

Ficou claro também, pelas palavras de Pai Alexandre e Mãe
Silmara, que depois de diagnosticada a causa da doença, os
trabalhos de seu terreiro se limitam à ajuda mental e espiritual,
nunca prescrevendo receitas caseiras de qualquer remédio por
infusão e sem dispensar o profissional de medicina.
"Costumo brincar com meus filhos-de-santo, dizendo que nós
somos bruxos e não médicos, e que, portanto devemos receitar
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encantamentos, magias, mirongas, para auxiliar na cura e
recuperação, mas nunca receitar nada para a pessoa ingerir, pois é
a fé que irá curá-la". Comentou Pai Alexandre que completou
explicando que na maioria das vezes a doença não tem causas
espirituais e, portanto não se enquadram em nenhuma destas
quatro

Mãe Silmara, Pai Alexandre e o Prof. Everardo, na
frente da Faculdade de Medicina de Jundiaí-SP.

explicações, e sim,
caracterizam "mau uso
do equipamento" como
ele mesmo brincou,
fazendo alusão às
garantias de produtos
que não cobrem
estragos provocados
pelo seu dono. As
entidades, portanto,
ajudam com os
chamados passes e
auxiliam para a
recuperação ser rápida,
sempre exigindo que a
pessoa continue
visitando o médico.

Durante o evento, ainda foram exibidos vídeos que mostraram as
entidades da Umbanda realizando os atendimentos, mostrou festas
de Orixás e outros rituais umbandistas realizados no Barracão.
< Voltar

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

   

» A Umbanda

SITES INDICADOS

» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

Edição esgotada!
Desculpe, a primeira edição do DVD Rito Exu, produzido pelo Barracão de
Pai José de Aruanda, se esgotou devido a grande procura.
Em breve estaremos disponibilizando uma nova edição deste DVD
juntamente com outros títulos, informe-se e reserve pelo email:
dvdexu@girasdeumbanda.com.br

Giras de Umbanda

< Voltar

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Evento _____________________

SITES INDICADOS

Feijoada em homenagem aos Pretos
e Pretas Velhas.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

No dia 13 de maio se comemora o dia dos nossos
queridos Pretos e Pretas Velhas. Conciliando o útil
ao agradável, o templo Cobra Coral realizou uma
bonita homenagem a estes nossos queridos Guias
com uma feijoada que reuniu diversos terreiros da
cidade e da região.
O evento contou também com sorteio de brindes e
musica de capoeira tocada ao vivo.
Comida de Preta Velha.
Os convidados saborearam a
deliciosa feijoada, não faltou nada.
DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut

Os enfeites em preto e branco, cores que representam esta linha da Umbanda,
contaram com o tradicional capricho e dedicação dos membro da Tenda Caboclo Cobra
Coral (foto2), que além da organização, receberam com alegria os convidados da festa,
veja mais algumas fotos abaixo.

» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
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Voltar
.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   
SITES INDICADOS

Aconteceu _____________________

Revista da Umbanda
destaca mais uma vez os
trabalhos do Barracão.

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Não é de hoje que a Revista
Espiritual de Umbanda,
majestosamente comandada por
Marques Rebelo, vem destacando o
trabalho do Barracão de Pai José de
Aruanda, a exemplo do que faz com
todos os terreiros de Umbanda que
realizam rituais sérios e de caridade
absoluta.
Na belíssima matéria de três
páginas da sua edição número 12, a
Revista Espiritual de Umbanda
mostrou o Trabalho de Mata
realizado pelo Barracão.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Detalhe da chamada de capa da
matéria.

Com o título: "Amaci na Natureza"
a Revista falou que o Barracão
mostrou como é possível conciliar
beleza ritual com consciência
ecológica, frisando também o fato
de a Umbanda ser uma das únicas
religiões que sempre cultuou a
natureza muito antes do termo
ecologia entrar na moda, pois,
enquanto só agora a consciência
popular atenta para o assunto, a
Umbanda sempre cultuou a
natureza como sagrada.

A Revista Espiritual de Umbanda deu este maravilhoso presente para o
Barracão e para a Umbanda da cidade de Jundiaí, além de outras
matérias já publicadas sobre este terreiro jundiaiense, como a feitura de
Sacerdote Umbandista de Pai Jefferson e Mãe Maria, matéria de 4
páginas, a Festa de Pretos Velhos do Barracão e a participação de Pai
Alexandre Falasco nos locutórios da Faculdade de Teologia Umbandista.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_3.asp[27/04/2009 16:20:33]
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Acima a matéria de três belas páginas da Revista Espiritual de Umbanda nº 12, clique para ampliar.
O trabalho realizado por Marques Rebelo e sua equipe com a Revista Espiritual de Umbanda, é sem dúvida nenhuma, um exemplo
a ser seguido por todos que fazem parte de nossa religião. Digo isso pela vontade de divulgar a Umbanda, com imparcialidade,
com amor, e principalmente com a verdade. O religioso de Umbanda tem na minha opinião, obrigação de conhecer este trabalho,
pois sem dúvida trará muitos conhecimentos sobre o que está acontecendo no universo Umbandista, coisas que muitas vezes nem
tomamos conhecimento por , até então, não existir um veículo de mídia assim e por nos confinarmos ao pequeno universo de
nosso templo.
A única coisa que pode ser dita deste trabalho, um verdadeiro documento de nossa fé, é que a qualidade encontrou a disposição,
a oportunidade encontrou o preparo.
Parabéns Marques Rebelo, Virgínia G. Rodrigues e toda a equipe da Revista Espiritual de Umbanda, pelo trabalho desenvolvido em
prol de nossa cultura.
Abaixo você vê outras matérias que já veicularam na Revista destacando o trabalho do Barracão de Pai José de Aruanda.

Matéria de quatro páginas da edição nº 10, sobre a feitura de sacerdotes que aconteceu no Barracão para consagrar Pai Jefferson
Ibiapino e Mãe Maria Falasco, destacando a tradição muito respeitada na casa.

< Matéria de página dupla da edição nº 07, a primeira a sair
publicada na Revista sobre o Barracão de Pai José de Aruanda,
contou a sua história e destacou a primeira festa em
homenagem aos Pretos Velhos que a casa realizou.

No detalhe, a participação de Pai
Alexandre Falasco, presidente do
Barracão, em Locutório da FTU que
também teve cobertura da Revista
Espiritual de Umbanda >
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A Revista Espiritual de Umbanda
você encontra nas bancas de todo o País, com
periodicidade mensal.
acesse: http://www.revistaespiritualdeumbanda.com
Voltar

.
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TV Giras
O site TV Giras é o setor de mídia do portal
Giras de Umbanda, onde você pode assistir a
vídeos sobre nossa querida Umbanda sem
precisar baixá-los em seu computador.
Para uma melhor experiência, verifique as
sugestões de nossa página de ajuda clicando no
símbolo (?) acima.
O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão
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Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

   

» A Umbanda

SITES INDICADOS

» Os Orixás

Sua opinião é muito importante.
Preencha o formulário abaixo e entre em contato
com o site Giras de Umbanda.

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

Nome:
Email:
Fone:
Mensagem:

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Enviar

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos

   

Galeria de Imagens _____________________

SITES INDICADOS

Formatura

Formatura da Segunda Turma do Curso
Umbanda de Barracão.
Aconteceu no dia 13 de março, na Câmara Municipal de
Jundiaí, a solenidade de entrega dos diplomas para a
segunda turma do curso de Umbanda, história, teogonia e
doutrina do Barracão de Pai José de Aruanda.
O curso que se encerrou no mês de dezembro teve duração
de um ano e formou agora mais 40 médiuns que estão aptos
e devidamente preparados para praticar a caridade pela via
mediúnica e prontos para difundir com conhecimento de
causa a sua religião segundo esta escola umbandista.
"Estou bastante orgulhoso dos meus filhos-de-santo que se
formam agora pois sei que se tratam de médiuns
responsáveis e bastante interessados em conhecimento"
comenta Pai Alexandre Falasco, presidente do Barracão e
professor do curso que completa explicando que a formatura
de uma segunda turma neste curso criado em 2006 vem
confirmar o nascimento de uma nova escola umbandista, que
segue os ensinamentos dos Guias de Luz e de seu mentor, o
Pai José de Aruanda.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

A solenidade contou com a presença de diversas lideranças
religiosas da cidade e abaixo você poderá ver fotos da
solenidade na Câmara e também da comemoração que lotou
um tradicional restaurante da cidade.
Aguarde carregar todas as miniaturas para clicar e ampliar.

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
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Voltar
.
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» A Umbanda
» Os Orixás

   

Galeria de Imagens _____________________

SITES INDICADOS

Livros

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Livraria Deskritiva traz respeito e
dedicação na expansão do conhecimento
Desde o início de suas atividades a Livraria Deskritiva
traz em sua rotina de trabalho o respeito e dedicação,
sem diferença ou discriminação, para com todas as
religiões.
E com nossa querida Umbanda não poderia ser
diferente. Além de uma categoria exclusiva dentro da
área de religiões, existe uma busca constante não
apenas por novos títulos em si, mas principalmente por
títulos que possuam informações que sejam úteis para
propagar e ampliar o conhecimento sobre a Umbanda.
"Nós da Deskritiva acreditamos que as religiões existem
em diversas formas única e exclusivamente por
permissão e vontade de Deus. Através delas, Deus
apresenta Seu objetivo primordial de maneiras
diferentes, cada qual atraindo um grupo de pessoas com
afinidade entre si. Por esse motivo temos respeito e
carinho pelas religiões, para que todos os nossos
clientes sintam-se à vontade conosco. E já estamos
colhendo os frutos do reconhecimento de nosso trabalho,
pois hoje temos a honra de estarmos presente no portal
TV Giras, o canal mais importante da comunidade
umbandista na internet.", comentam os dirigentes da
livraria.
Amplie seus conhecimentos conferindo os títulos de
Umbanda e Candomblé disponíveis na Deskritiva.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial
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Galeria de Imagens _____________________

SITES INDICADOS

Festa na Praia

Iemanjá é saudada na Praia Grande com
casamento umbandista.
Tradicionalmente o Barracão de Pai José de Aruanda leva
seus filhos para saudar a rainha do mar no grande evento
umbandista de Praia Grande-SP que acontece anualmente e
é sem dúvida uma das maiores manifestações da comunidade
umbandista em São Paulo. São terreiros de diversas cidades
do Estado que descem a serra do mar para saudar Iemanjá,
e o Barracão participa novamente deste evento, confira as
fotos abaixo.
Aguarde carregar todas as miniaturas para clicar e ampliar.
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Giras de Umbanda / Notícias __________________________

Golpe na Internet utilizando o nome
desta instituição e seus dirigentes.
INFORMAMOS QUE O NOME DE " MÃE SILMARA FALASCO" Vice Presidente do Centro de Umbanda Barracão de Pai José de
Aruanda, está sendo usado INDEVIDAMENTE na internet, mais
precisamente no MSN, para extorquir dinheiro e fazer trabalhos
de "amarração para o amor".
Pedimos à todos que fiquem atentos, pois este(a) elemento(a)
está se beneficiando da reputação dessa casa para roubar
terceiros.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos

Avisamos ainda que a Mãe Silmara Falasco, atende sua
assistência gratuitamente e pessoalmente aos sábados, não há, e
nunca houve, nenhum tipo de atendimento via internet e muito
menos cobrado.
O E-MAIL QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA DAR O GOLPE
É:
silmara_de_oxum@hotmail.com
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Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

A denúncia foi registrada na DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES
GERAIS DE JUNDIAÍ, BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 0179/08.
Portanto, tomamos todas as medidas cabíveis ao caso, e
aguardamos o resultado das investigações policiais.
Mãe Silmara Falasco
Jundiaí-SP 06 de agosto de 2008 - Centro de Umbanda
O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA.

» Adic. a Favoritos
< Voltar

» Tela Inicial

.
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Texto: Pai Alexandre Falasco

SITES INDICADOS

Obama, um negro no poder.

O Mais poderoso País do mundo elege um negro
como seu presidente. O que a gente tem a ver com
isso?
Muito. Temos muito a ver com isso.
Faz mais de cem anos que o Brasil “aboliu” a
escravatura, e faz os mesmos cem anos que tentamos
tirar as aspas desta frase.
A perseguição ainda sofrida pelas religiões cujas crenças
descendem de culturas africanas são o maior exemplo
de que o preconceito ainda impera no Brasil, como um
rio que corre contra a correnteza dos acontecimentos
mundiais.
Se um País tão poderoso, cuja cultura influencia o
mundo, quebra essa barreira, ao ponto de colocar um
negro no seu maior posto de liderança, não seria a hora
de nós, brasileiros, começarmos a entender estas
mudanças e assim respeitarmos mais as culturas afrodescendentes tupiniquins? Não seria a hora de “copiálos” novamente?
Ora, se já fazemos isso no natal, quando nos
fantasiamos com casacos de Papai Noel em pleno verão
de 40 graus, se comemos ovos de chocolate num País
tropical que na páscoa derrete qualquer iguaria desta
natureza, causando dor de barriga nas nossas crianças,
porque então não “copiarmos” também este exemplo,
que ao contrário dos acima citados é um BOM EXEMPLO,
e assim começarmos a nos respeitar, independente de
raça e cor, independente de RELIGIÃO.
Eu não sou democrata, nem republicano, não sou nem
americano, mas a questão que levanto aqui também não
diz respeito ao fato de a eleição de Barack Obama ser
ou não a melhor solução pros Estados Unidos e para o
mundo no que tange o assunto economia e política.
Estou sim, tentando chamar a atenção para o fato de
que, ao melhor estilo Lula, nunca na história DAQUELE
País um negro foi eleito presidente e, portanto nós que
somos umbandistas temos aí um exemplo de que um
povo considerado excluído, considerado fora do grupo
majoritário que forma opinião, pode sim mudar as coisas
(palavra do ex-presidenciável John McCain em seu
discurso pós-derrota).
Pedindo aqui desculpas ao veterano de guerra americano
por usar suas palavras na frase acima, quero frisar que

http://www.girasdeumbanda.com.br/super2/obama10/listando.asp?id=23[27/04/2009 16:21:23]

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

concordo plenamente, concordo que uma comunidade
como a nossa, considerada por muitos “inexpressiva”
sob o ponto de vista político/formador de opinião, pode
sim mostrar sua força fazendo um trabalho de
formiguinha, como foi um trabalho de formiguinha o
começo da campanha de Obama, logo lá no começo
quando ainda disputava as prévias com Hillary Clinton.
Só o que eu sei é que Obamas, Luter Kings e Mandelas
existem entre todos nós, e só precisamos continuar a
luta contra esse preconceito estúpido, porque como eles
fizeram e como propagava o slogan da campanha do
mais novo homem forte do planeta: ---“Sim, nós
podemos”.

Voltar
.
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Giras de Umbanda / Notícia __________________________

SITES INDICADOS

Além de doações, um ombro amigo.
Voluntários do
Barracão de Pai José,
sobem o morro para
fazer a caridade e
conhecem de perto a
realidade de famílias
muito carentes.

» Pretos Velhos
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Interativo
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» Fale sobre seu Guia
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» Quem Somos
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» Tela Inicial

Tão importante quanto doar
alimentos,
brinquedos
e
roupas para as pessoas
mais carentes é ouvir seus
problemas, fazer um contato
para
conhecer
suas
necessidades de perto e
acima de tudo doar um
pouco de carinho, tempo e
atenção.

Mãe Silmara com Dona Aparecida e suas
netas Bruna e Juliana, “são poucos que
vem até aqui nos ouvir”..

Quem nos deu este exemplo de dedicação e entrega foi o
pessoal do centro jundiaiense de Umbanda “O Barracão de Pai
José de Aruanda”, através do trabalho da Vice-presidente da
entidade Silmara Falasco, que juntamente com associados da
casa, literalmente subiu o morro do Jardim São Camilo para
conhecer de perto as famílias assistidas pela Associação dos
Moradores da Fernão Dias Paes Leme, entidade que atende os
necessitados da região da Vila Aparecida e Jardim São Camilo,
presidida por Adilson Aparecido Ferreira Dias.
Silmara, que buscou a região mais carente do bairro, explicou que
o objetivo é conhecer os problemas do dia-a-dia destas famílias e
tentar amenizá-los não só na época de festas e sim durante todo
o ano. “É impressionante a garra e a coragem que estes pais de
família precisam ter para conseguirem subsistir nas condições
precárias em que vivem, seria muito interessante que mais e mais
entidades, religiosas ou não, que possuem fins filantrópicos,
viessem conhecer esta realidade de perto”. Comenta Silmara, que
não esconde o cansaço, pois muitas casas só se têm acesso a
pé e subindo ladeiras íngremes, que poucos da cidade estão
acostumados.
O
trabalho
foi
realizado
durante
dois dias, onde foram
entregues alimentos
(cerca de 300 kg)
panetones
e
brinquedos
especialmente

http://www.girasdeumbanda.com.br/matdez2004.asp[27/04/2009 16:21:25]
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seleciona-dos
para
as crianças destas
famílias, de acordo
com a idade de cada
uma. “A gente se
emocionava, os pais
das
famílias
choravam, acho que
os únicos que riam a
toa eram as crianças”
brinca
Ariane
Ibiapino, uma das
voluntárias.

Subidas muito íngremes eram o único modo de
acesso as casas mais simples.

Dona Maria de 60 anos cria seis netos, dois deles são gêmeos,
assim como Dona Aparecida que cuida da Bruna e da Juliana e
nos declarou emocionada que foram poucas as vezes que alguém
se propôs a fazer esse trabalho com ela. Outra assistida,
Leonilda, vive em uma casa de madeira, mas sonha em reformála com alguns tijolos ganhados, agradeceu emocionada a visita e
convidou: “quando a casa estiver bonita vocês voltam para
conhecer”.

Dona Maria e seus netos recebendo
os brinquedos e alimentos.

Mas o pessoal do centro
garantiu que estarão de volta
sim, com a casa reformada
ou
não,
segundo Jacy
Campos, uma das voluntárias
do Barracão, a maior lição
aprendida nesta empreitada
foi que a esperança nunca
morre e o que move esta
gente guerreira a continuar
lutando é exatamente seus
sonhos.

Esta ação faz parte da distribuição dos mais de 800 brinquedos
novos arrecadados pelos filhos de santo do Barracão, que
também conseguiu 300 kg de alimentos não perecíveis, 200
panetones e mais de 1000 brindes.
Além destas famílias visitadas pessoalmente (num total de 16
casas) também foram entregues brinquedos em creches e na
festa anual do bairro, realizada pela Associação dos Moradores
da Fernão Dias Paes Leme.
< Voltar

.
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Ação social __________________________

SITES INDICADOS

SCIESP e OAB doam brinquedos ao
Barracão.
Evento do SCIESP e da OAB de Jundiaí rende
importante doação para a campanha de Natal do
Barracão de Pai José.

O ciclo de palestras “1ª Semana Jurídica na Área Imobiliária em
Jundiaí”, realizado pela agência regional do Sciesp em Jundiaí
(Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo),
com o apoio da 33a. Subsecção da OAB através de seu presidente
Dr. Alexandre Barros Castro, rendeu importante quantidade de
brinquedos novos que foram doados para a tradicional campanha
de Natal do centro umbandista O Barracão de Pai José de
Aruanda, entidade que atende famílias carentes cadastradas da
região do Jardim São Camilo, onde graças a esta doação, estas
famílias terão presentes para comemorar o Natal com suas
crianças.
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» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
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» Tela Inicial

Da esquerda para a Direita: Jorge Cerqueira - diretor municipal do Sciesp, Silmara
Falasco - vice-presidente do Barracão de Pai José, Dra. Simone Piccolo Avallone comissão de Cidadania e Ação Social da 33ª Subsecção da OAB, e Dr. Alexandre
Barros Castro - presidente da 33ª Subsecção da OAB

“Atendemos a estas famílias com cestas básicas durante o ano
todo, e nesta época sempre tentamos incluir brinquedos nestas
cestas, o que não é nada fácil, por isso estamos muito agradecidos
aos organizadores do evento, em especial ao Diretor da SCIESP
Jorge Cerqueira, ao Dr Alexandre Barros e a Dra Simone Avallone
da OAB” comenta Silmara Falasco, vice-presidente do Barracão de
Pai José.
O evento que aconteceu na semana de 07 a 11 de novembro,
contou com os palestrantes Dr. Edgar de Jesus, (tema da palestra:

http://www.girasdeumbanda.com.br/matadez2005.asp[27/04/2009 16:21:28]
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Tribunal de Arbitragem), Dr. Orlando Bortolai Junior, (tema da
palestra: Cautela na Compra e Venda de Imóveis), Dr. João Carlos
José Martinelli, (tema da palestra: A Locação Perante a Nova Lei
de Falências), Dr. Luiz Carlos Branco, (tema da palestra: O
Contrato de Corretagem e o Novo Código Civil), e Dr. Benedito
Ferraz, (tema da palestra: Como Realizar Transações Imobiliárias
com Segurança).
Além do alto nível das palestras despertar grande interesse por
parte dos profissionais jundiaienses do setor, a 1ª Semana Jurídica
teve entrada franca mediante a doação de um brinquedo novo, o
que viabilizou a ação social e garantiu o grande sucesso de público
em todos os cinco dias do evento.
Voltar

.
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SITES INDICADOS

Parceria pela
caridade.

O Barracão de Pai
José de Aruanda se
une a Associação dos
Moradores da Fernão
Dias Paes Leme.

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
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Interativo

O
representante
da
associação
que ajuda
necessitados das regiões
do Jardim São Camilo e
Vila Aparecida, Adilson
Dias, firmou parceria com
o Barracão através da
vice Presidente Silmara
Falasco.

Mãe Silmara com Adilson Dias firmando a
parceria que ajudará a levar auxílio a carentes.

O centro umbandista quer com esta união, fazer chegar as
arrecadações de alimentos que faz durante os seus eventos
religiosos até as mãos de famílias necessitadas da região onde o
Barracão está instalado, e através do belo trabalho da associação
isso está se tornando possível.
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"Em todos os trabalhos
religiosos do Barracão nós
arrecadamos alimentos junto
aos filhos da casa, isso
acontece o ano inteiro e
levanta boa quantidade de
doações
que
agora
poderemos distribuir com
mais
organização
e
consistência" explica Silmara
que completa agradecendo
Adilson por ter fornecido seus
conhecimentos
sobre
a
comunidade e até deixado a
disposição do Barracão a
perua da associação.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

As filhas de Santo do Barracão Valquiria
e Ariane com Adilson Dias durante uma
das entregas de alimentos na comunidade.

Várias remessas de alimentos já foram distribuídas além da
entrega de brinquedos e panetones que o Centro realizou no
período natalino de 2004, a primeira ação em conjunto da parceria.
< Voltar

.
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Revista Espiritual de Umbanda______________________________

Um exemplo a ser seguido.
Por Alexandre Falasco

O trabalho realizado por Marques
Rebelo e sua equipe com a Revista
Espiritual de Umbanda, é sem dúvida
nenhuma, um exemplo a ser seguido
por todos que fazem parte de nossa
religião. Digo isso pela vontade de
divulgar
a
Umbanda,
com
imparcialidade,
com
amor,
e
principalmente com a verdade. O
religioso de Umbanda tem na minha opinião, obrigação
de conhecer este trabalho, pois sem dúvida trará muitos
conhecimentos sobre o que está acontecendo no universo
Umbandista, coisas que muitas vezes nem tomamos
conhecimento por , até então, não existir um veículo de
mídia assim e por nos confinarmos ao pequeno universo
de nosso templo.
A única coisa que pode ser dita deste trabalho, um
verdadeiro documento de nossa fé, é que a qualidade
encontrou a disposição, a oportunidade encontrou o
preparo.
Parabéns Marques Rebelo, Virgínia G. Rodrigues e toda a
equipe da Revista Espiritual de Umbanda, pelo trabalho
desenvolvido em prol de nossa cultura.

» Com. no Orkut
O Barracão

acesse: http://www.revistaespiritualdeumbanda.com

» Adic. a Favoritos
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A Revista Espiritual de Umbanda você encontra
nas bancas, com periodicidade mensal.

» Entre em Contato
» Quem Somos
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Mata 2008

Barracão realiza seu
quarto Trabalho de
Mata, uma festa já
famosa pela união de
rito e consciência
ecológica.
Muito antes de o tema
“ecologia” virar moda e o
assunto “proteção ambiental”
ganhar destaque em todo
planeta, a Umbanda já
cultuava a natureza como
sagrada.
Prova disso é o trabalho de
mata, realizado anualmente
pelos terreiros, onde o
sacerdote umbandista leva
seus filhos até a floresta para
ali cultuarem seus ancestrais,
espíritos de caboclos,
boiadeiros e demais
Entidades, em seus próprios
pontos de força, a natureza .
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ver detalhes

É que para o Umbandista, uma folha contém o axé, uma folha é quase o
próprio Orixá. E isso não é de hoje, é desde que a Umbanda é Umbanda.
Você vai ver as fotos do último trabalho de mata do Barracão, pela quarta vez
realizado numa mata preservada de um sítio particular em Souzas, região de
Campinas, onde beleza ritual se conciliou com preservação ambiental, reflexo
do amor e respeito desta comunidade religiosa com a sua sagrada natureza.
Clique nas fotos para ampliar.

http://www.girasdeumbanda.com.br/super/mata2008/listando.asp?id=13[27/04/2009 16:22:04]
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24 horas

Trabalho espiritual precede a festa ao Orixá patrono do
Barracão.
A tradicional festa em louvor a Xango no Barracão de Pai José acontece no
sábado mais próximo ao dia 30 de setembro, precisamente as 16 horas.
Contudo, os trabalhos espirituais que envolvem a celebração começam muito
antes disso. Na sexta feira, por volta das 15 horas, quando os enfeites já
foram colocados e Mãe Silmara já terminara de preparar o amalá de Pai
Xangô, a primeira entidade espiritual baixa no terreiro, em um médium da
casa, para saudar e deixar seu axé na oferenda do grande Orixá.
Este Guia de Luz, que pode ser um Caboclo, um Baiano, um Preto Velho,
permanece em terra por volta de uma hora, quando então outro médium da
casa irá receber uma outra Entidade.
Este processo se dá sucessivo até as quatro da tarde do dia seguinte, sem
interrupção, atravessa a madrugada e só termina para o inicio da grande festa
pública no Barracão.
Veja abaixo as fotos dos médiuns que participaram desta vigília com suas
Entidades incorporadas. Clique para ampliar!

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
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É o amor

Andréia e Gustavo, filhos do
Barracão de Pai José, se
casam sob as bênçãos dos
Caboclos.
Mais uma festa na Umbanda reflete toda
a beleza ritual dos seus sacramentos. A
união dos filhos do Barracão, Andréia e
Gustavo, foi celebrada pelos sacerdotes
Pai Alexandre e Mãe Silmara Falasco,
incorporados das Entidades Caboclo
Guiné e Cabocla Jupiara. Além das fotos
da bela cerimônia ritual, abaixo você
também poderá ver o casamento civil
sendo realizado pelos Pais de Santo,
reconhecido por lei.
União na lei de Pemba.
Os elementos sagrados de Umbanda e a
cúria dos caboclos, Muita beleza ritual.

Casamento no Civil realizado pelos Sacerdotes.
Um detalhe importante para nossa religião que queremos destacar, é que a
cerimônia legal, do casamento no civil, foi realizada no templo, pelos próprios
sacerdotes, o que é reconhecido por lei e de competência de todo Pai/Mãe de
Santo de Umbanda cujo templo é legalizado.
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Veja abaixo as fotos da cerimônia
e passe o mouse sobre as mesmas para amplia-las.

http://www.girasdeumbanda.com.br/super/casamentoandrea/listando.asp?id=1[27/04/2009 16:22:44]
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Xango 2008

O Barracão de Pai José realiza sua quinta festa em
homenagem ao Orixá da Justiça.
A Festa para Xango 2008 no Barracão contou com a tradicional alegria de seus
filhos, que com muita dedicação, montaram uma bela cachoeira artificial na
entrada do templo e enfeitaram a casa com flores do Orixá.
O Amalá, comida de Xango a base de quiabo e camarão, foi oferendado na
pedreira, assentamento externo do Orixá na casa, apos ter sido emanado de
Axé durante a vigília de 24 horas que precedeu os festejos.
Confira as belas fotos da festa que foi comandada por Pai Alexandre e Mãe
Silmara Falasco, incorporados dos mentores espirituais Sr Perda de Fogo e Sr
Chuva de Raio (respectivamente). Clique nas imagens para ampliar.
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Justiça Feita!

Dias Melhores.

Dr Paulo Sergio,
delegado do
Departamento de
Investigações Gerais
de Jundiaí, visita o
Barracão com boas
notícias.
Houve um tempo em que
delegado de polícia no
terreiro era sinônimo de
inimigo, de perseguição, de
encrenca. Faz tempo que
isso mudou.

Mãe Silmara Falasco com Dr. Paulo Sergio e
Pai Alexandre no Barracão de Pai José.
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Prova disso foi a recente visita de um grande amigo, o Delegado de
polícia do DIG-Jundiaí (Divisões de Investigações Gerais) Dr. Paulo
Sérgio, que ao contrário do que acontecia no passado de nossa
história umbandista, hoje veio para nos dar a excelente notícia de que
as investigações a respeito do golpe virtual, a pouco denunciado pelo
Barracão de Pai José, esta em sua fase final. (veja matéria sobre o
golpe)

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Segundo Dr. Paulo, que é um profissional da mais alta qualidade e
conhecido por seu empenho e dedicação em prol da verdadeira
justiça, uma possível autora dos crimes aqui denunciados foi parar na
delegacia.
Em uma ação da polícia jundiaiense em conjunto com a policia de
Votorantim-SP, a miliante que usava o nome de Mãe Silmara Falasco
para aplicar golpes de “amarração para o amor” na Internet, foi
recolhida para averiguação, e por ser primária, agora responderá
processo em liberdade.
Dr. Paulo frisou que, apesar disso, outros suspeitos ainda estão sob
investigação, mas tudo leva a crer que esta história está próxima de
ter um final, e será um final feliz para os honestos.
Queremos agradecer aqui o amigo Dr Paulo Sérgio, e também lembrar
que muitas outras pessoas do meio estiveram engajadas em ajudar
nas investigações e na difusão do acontecido. Destacamos os amigos
Rodrigo Queiroz e Ricardo Barreira que em seu programa de rádio
Voz da Umbabna, nos deu oportunidade de divulgar o crime
entrevistando Mãe Silmara, a verdadeira e a guerreira, cuja coragem e
disposição foi determinante para que o caso não acabasse em pizza.
(ouça o programa exibido ao vivo no mês de agosto). Também
agradecemos as orientações do advogado Dr. Hédio Silva Júnior, ex-

http://www.girasdeumbanda.com.br/super/delegado/listando.asp?id=3[27/04/2009 16:22:59]
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secretário de justiça do Estado de São Paulo, que foi igualmente de
muita ajuda com suas orientações e disposição em ajudar.
É isso irmãos, como brincam no futebol, não existe mais umbandista
bobo. Basta que não fiquemos de braços cruzados diante de abusos
deste tipo, que dificilmente seremos forçados a reviver um passado de
discriminação, descaso e impunidade perante crimes contra nossa fé.
Pai Alexandre Falasco
Presidente do Barracão de Pai José de Aruanda
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Visita ilustre

Política e religião
não se discute.
Será?
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» Baianos
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Interativo

Se a afirmação acima for
verdadeira, esqueceram de
avisar nossos irmãos
evangélicos, que se
consideram nossos
adversários religiosos e
sempre se organizaram para
ter representantes em todas as
camadas do poder público, ao
ponto de hoje estarem
“blindados” e devidamente
credenciados a continuarem
suas perseguições contra
todas as formas de credo que
considerem contrárias aos
seus.

Em visita ao Barracão, Pai Willard, Luis
Fernando Machado, o ex-prefeito Miguel
Haddad, Pai Alexandre, Pai Nenê e Mãe
Silmara.
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Se continuarmos deixando que só eles discutam religião e política, o
final do filme já vimos na TV, em reportagens sobre as “guerras santas”
do oriente médio, países cujo poder está nas mãos de representantes
políticos/religiosos unilaterais e parciais.

O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Voltando a realidade tupiniquim, aqui esta só no começo e é tempo de
equilibrarmos o jogo, de realmente começarmos a discutir política sim,
de começarmos a pleitear representantes que ao menos respeitem
nossa fé.
É época de eleição para vereador e prefeito, com isso é comum que
agora apareçam centenas de candidatos se dizendo simpatizantes da
nossa causa, da nossa Umbanda.
Frente a isso, resolvi “misturar as coisas” como muitos acomodados
dizem, ou seja, resolvi apresentar para a minha comunidade, pessoas
que sei (baseado na experiência que tenho de terreiros) tratar-se de
verdadeiros umbandistas ou ao menos de pessoas que sempre
respeitaram nossa fé.
Exemplo disso foi a visita no Barracão do ex-prefeito Miguel Haddad,
candidato a prefeitura da cidade, que em suas duas gestões sempre se
mostrou imparcial e aberto aos problemas de nossa comunidade
religiosa. Foi com Miguel prefeito que pudemos criar o jardim de ervas
rituais no jardim botânico municipal (veja matéria sobre este trabalho do
Barracão com a prefeitura).

http://www.girasdeumbanda.com.br/super/miguel/listando.asp?id=2[27/04/2009 16:23:05]
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Também abrimos nossas portas para os candidatos a vereador Willard
Zambotto, que é sacerdote umbandista e Dr. Paulo Sergio, delegado de
polícia na cidade, que também sei, tem longa história de fé e
colaboração com nossa religião.
Não queremos privilégio, queremos igualdade de direitos, apenas isso.
Contudo, “apenas isso”, já é preciso conquistar politicamente.
Pai Alexandre Falasco
Presidente do Barracão de Pai José de Aruanda
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Como levar o seu Terreiro para a Praia.
Um dos trabalhos mais tradicionais da Umbanda é os
que homenageiam nossa Mãe Iemanjá nas praias.

Todo ano, as federações umbandistas se reúnem com as
prefeituras de algumas cidades litorâneas para definir regras para
o uso da praia no tradicional trabalho em homenagem a Iemanjá.
Em São Paulo os mais conhecidos são os que acontecem na
Praia Grande e em Mongaguá.
Usaremos como exemplo o da Praia Grande-SP, que é um dos
mais tradicionais e antigos, lá ficam pré definidas as áreas que
cada federação irá ocupar e distribuir entre os seus centros
filiados e a área para não federados, para isso se demarcam
áreas e existe um mapa especificando cada área pelos chamados
"postos". (Ex.: Tal federação ocupará o espaço entre o posto 5 e
o posto 8).
Existem taxas que deverão ser recolhidas, tanto para o uso de
solo quanto para a permissão de entrada de vâns e ônibus. Estas
taxas podem ser recolhidas junto à federação em que seu templo
é filiado e a mesma irá lhe fornecer os documentos que você
deverá ter a mão no dia do trabalho para conseguir desembarcar
na praia com seus filhos-de-santo.
Existem federações que emitem estes documentos e recolhem
estas taxas mesmo para centros que não sejam filiados por ela,
um exemplo é a ABRATU, (Associação Brasileira de Templos de
Umbanda), cujas taxas, endereço e telefones para contato
disponibilizamos abaixo. Vale lembrar que você pode retirar estes
documentos e recolher estas taxas diretamente nos locais
indicados pela prefeitura da Praia Grande, pois existe uma área
para templos não filiados a nenhuma federação.
Tudo isso deve ser feito com antecedência.

» Tela Inicial

Taxas e condições segundo a ABRATU para o ano
de 2007:
DATA: primeiro e segundo final de semana 30-01-02 e 0708-09 de dezembro das 18hs do primeiro dia às 18hs. do
último dia.
LICENÇA PARA FESTIVIDADE YEMANJÁ 2007
ÔNIBUS + SOLO = R$ 300,00 - SOMENTE ÔNIBUS (cada)=
R$ 260,00
VANS + SOLO = R$ 200,00 - SOMENTE VANS (cada) = R$
160,00
SOMENTE SOLO = R$ 40,00
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MAIORES INFORMAÇÕES: 5599-4673 - 8323-9056
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda

   

Giras de Umbanda / Serviço __________________________

SITES INDICADOS

» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Como legalizar um terreiro.

Saiba os caminhos para você que quer legalizar ou
para você que quer abrir um Terreiro de Umbanda. Não
é tão difícil fazer a coisa certinha, e o mais
importante: VOCÊ PODE ABRIR SEU TERREIRO.
Para se abrir legalmente um centro de Umbanda, bem como
qualquer outro local de culto religioso, a primeira coisa a fazer é o
registro em cartório e a retirada do número de CNPJ. Mesmo
sendo uma instituição sem finalidades lucrativas, o CNPJ,
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é necessário, bem como o
controle fiscal/financeiro da instituição.
Procurar um contador, ou uma empresa de contabilidade, é uma
ótima opção para que esta lhe oriente e assuma este controle
burocrático, normalmente estas empresas vão disponibilizar até
mesmo uma assessoria jurídica para quaisquer outras finalidades
posteriores.
De qualquer forma, podemos adiantar que será necessária a
formação de uma diretoria, esta diretória fará uma
reunião/assembléia de inauguração, que ira definir os primeiros
parâmetros e detalhes dos postulados que regerão a casa. Esta
reunião, no papel, é a ATA DE ABERTURA DO CENTRO, que
juntamente com o ESTATUTO irá ser registrada em cartório.
Esta ATA e Estatuto precisarão estar assinados por advogado
credenciado na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
Feito isso, redigindo o estatuto que rege as normas e objetivos da
instituição religiosa e registrando em cartório, já se pode entrar
com o pedido do cadastro jurídico, o CNPJ. Este cadastro leva
alguns dias para ser expedido.
Vale lembrar que até aqui, você está regularizando seu
reconhecimento jurídico em âmbito nacional, não tendo qualquer
relação com alvarás de funcionamento e/ou qualquer outro
documento que compete a outros órgãos expedir. Ou seja, até
aqui você não precisa estar filiado a nenhuma federação ou órgão
regulador/orientador.
Segue abaixo um modelo de ESTATUTO que poderá ser utilizado
e até mesmo adaptado, desde que com uma certa orientação
profissional, para os postulados próprios da casa.
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Estatuto do Centro de Umbanda "NOME DO CENTRO".
OCAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO
Art. 1º - Sob a denominação de Centro de Umbanda “NOME DO CENTRO”, fica instituída esta associação civil sem fins
econômicos, que regerá por este Estatuto, pelo regimento interno e pelas normas legais pertinentes.
CAPÍTULO II – DA SEDE
Art. 2º - O Centro de Umbanda “NOME DO CENTRO”, terá sua sede e foro na cidade de ____________, na Rua __________ –
Bairro _________, CEP__________, fundado pelo Sr. NOME DO FUNDADOR,
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CAPÍTULO III – FINALIDADES E OBJETIVOS
Art. 3º - Trata-se de instituição filantrópica, com personalidade jurídica, de caráter religioso, destinada ao estudo e prática dos
Cultos Afro-Brasileiros e do Ritual Litúrgico de Umbanda.
I. A prática da caridade, beneficência moral, espiritual e material.
II. Ao estudo e pesquisa do aspecto científico, filosófico e histórico da cultura afro brasileiro bem como sua difusão através de
cursos, palestras e quaisquer formas possíveis que objetivem o resgate destas tradições.
III. A difusão entre as associações, para estabelecer maior vínculo de geral solidariedade, e de fraternidade entre a família dos
praticantes do culto afro-brasileiro e do ritual litúrgico de Umbanda.
IV. A criação de serviços à comunidade nas áreas de esportes e cultura.
a) Para o estudo da doutrina, serão instaladas aulas teóricas e práticas experimentais.
Art. 4º Todos os serviços e atividades referentes ao artigo anterior serão organizados e divididos em departamentos a critério da
Diretoria.
Art. 5º Para todos os serviços e atividades referentes ao Artigo 3º serão elaborados regulamentos internos, para regularem sua
administração e atividade.
I. Os regulamentos internos, para os departamentos e diversos serviços da associação, serão elaborados e postos em execução
pela diretoria.
II. Os diretores dos diversos departamentos ficam obrigados a aceitar o cargo designado pela diretoria, ao qual ficam
subordinados.
CAPÍTULO IV – DOS SÓCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES.
Art. 6º O número de sócios será ilimitado, com pessoas de ambos os sexos, sem distinção de cor, nacionalidade e religião.
Art. 7º Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela associação.
Art. 8º O quadro social compor-se-á das seguintes categorias:
I. Associados Fundadores, os que assinarem a ata de instalação definitiva da associação.
II. Associados Contribuintes, os que contribuem mensalmente.
III. Fica atribuído a diretoria o direito de recusar a administração do candidato proposto, assim quando resolvido na reunião.
IV. Em caso de associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições associativas.
V. É direito do associado demitir-se quando julgar necessário, protocolando junto a Secretária da Associação seu pedido de
demissão.
Art. 9º São deveres dos associados, respeitarem a associação, e prestarem a melhor ajuda, quer material ou espiritual.
I. Pagarem as suas contribuições pontualmente.
II. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.
III. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno
IV. Zelar pelo bom nome da Associação.
V. Estudar a doutrina espiritualista, a Lei e a prática dos cultos afro-brasileiros e do ritual litúrgico de Umbanda, esforçando-se
para progredir, pautando seus atos de elevada moral.
VI. Aceitar, salvo quando justificado a recusa, o cargo para o qual forem eleitos ou designados, trabalhando, para o desempenho
do cargo ou função que ocuparem.
CAPÍTULO V
Art. 10º A associação citada neste estatuto, será administrada por uma diretoria composta por 10 membros.
Art. 11º A diretoria compor-se-á de um Presidente, um Vice-Presidente, 1º e 2º Secretário, 1º e 2º Tesoureiro e um Conselho
de quatro pessoas.
Art. 12º O Presidente e o Vice Presidente serão os Comandantes chefes da associação.
Art. 13º Os demais cargos terão validade por 2 (dois) anos, a partir da data de aprovação deste estatuto, e serão eleitos em
Assembléia, por votação.
Parágrafo Único – Os diretores, perderão seus cargos, por demissões voluntárias ou pratica de irregularidade que firam as
normas deste Estatuto.
Art. 14º São atribuições do Presidente:
I. Representar a tenda em juízo ou falta dele e em geral em relações com terceiros.
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto e seus regulamentos internos.
III. Superintender todos os serviços da associação.
IV. Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias da Diretoria.
V. Apresentar a Assembléia ordinária um relatório dos trabalhos do ano findo.
VI. Validar as contas da Secretária, assinar os cheques para levantamento de importâncias depositadas em estabelecimento de
crédito, visar cheques.
VII. Contratar empregados e demiti-los.
VIII. Nomear prepostos e auxiliares para a associação.
IX. Rubricar todos os livros da associação, bem como balanço e balancetes, despachar todos os requerimentos, propostas e
demais papéis.
Art. 15º Atribuições do Vice-Presidente:
Substituir o Presidente em seus impedimentos legais ou quando solicitado.
Art. 16º Atribuições dos Secretários:
I. Organizar, instalar e dirigir a secretaria.
II. Redigir as atas das em que o Presidente tome parte como dirigente no mínimo uma vez por mês.
III. Responder ao expediente, redigindo todos os ofícios e demais afazeres concernentes ao expediente.
IV. Receber do tesoureiro, as propostas de sócios, confeccionando cadernetas, fichas e demais papéis.
V. Solicitar verba e material necessário, para o bom andamento da Secretária.
VI. Entregar mensalmente ao Presidente, uma demonstração das atividades.
Art. 17º Atribuições dos Tesoureiros:
I. Organizar, instalar e dirigir a tesouraria.
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II. Manter em dia a escritura de todos os livros em ordem, entregar ao Presidente um balancete acompanhado dos respectivos
comprovantes a cada final de mês.
III. Solicitar verba e material necessário para o bom andamento da Tesouraria, substituir o secretário em seus impedimentos
ocasionais.
IV. Ter sob sua guarda e em boa ordem de conservação, todos os bens móveis e imóveis e devidamente inventariados em livro
próprio.
Art. 18º Atribuições do Conselho:
I. Fiscalizar e orientar os freqüentadores da associação nas sessões e nos trabalhos.
II. Presidir as sessões quando o Presidente estiver em trabalhos espirituais.
III. Apresentar sugestões e críticas construtivas para o melhor andamento dos trabalhos espirituais e demais atividades da
associação.
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19º Todos os cargos da Tenda, serão isentos de remuneração exceto os cargos técnicos, ministros de cursos ou serviçais, a
critério da Diretoria, que fará os respectivo ordenados e classificação.
Art. 20º A associação só poderá ser dissolvida por motivos justos em Assembléia geral, presidida pela diretoria existente e o seu
patrimônio, recolhido a uma casa de caridade congênere.
Art. 21º É vedado a todos os associados ou não associados, discutirem ou manifestarem opinião nacional ou internacional, no
recinto da associação.
Art. 22º Ninguém poderá desempenhar qualquer função ou gozar de qualquer vantagem da associação sem participar do seu
quadro social.
Art. 23º O presente estatuto, entrará em vigor na data da data de seu registro em cartório e poderá ser modificado no todo ou
em parte, após dois anos em assembléia geral extraordinária.
Art. 24º Os casos omissos, que não constem neste estatuto, deverá ser realizado uma Assembléia Extraordinária para a
apuração e resolução da situação em questão.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Xangô 2007 _____________________

SITES INDICADOS

4ª Festa para Xangô aconteceu no
Barracão de Pai José.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Um dos patronos do Barracão juntamente com
Ogum, o Orixá Xangô é saudado de forma muito
especial todos os anos pelos filhos desta casa de
Axé. Esta bela festa que aconteceu no sábado, 29
de setembro, apenas encerrou uma jornada de ritos
que começou na sexta feira, com a tradicional vigília
que avança a madrugada (veja as fotos). São mais
de 24 horas ininterruptas de homenagens e ritos.
Chamada de Caboclo
O médium André se concentra
para a chegada do Guia
DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut

O Barracão foi especialmente decorado, ganhando uma cascata artificial para enfeitar o
centro da assistência, o ponto ritual de maior destaque da festa é uma oferenda de
amlá, que recebeu as boas vibrações de diversas entidades durante toda a vigília e
agora é entregue pelos filhos da casa.

» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
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Clique aqui para ver fotos da vigília que aconteceu de sexta para sábado antecedendo esta festa.
Voltar
.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Pomba Gira _____________________

SITES INDICADOS

Trabalho de Pomba Gira no
Barracão de Pai José.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Simplesmente encantador, Espíritos de
mulheres experientes e conhecedoras dos
segredos para tudo que diz respeito a
relacionamentos amorosos, vem em terra,
incorporadas em seus médiuns, para
orientar e ajudar as pessoas que a elas
recorrem. No Barracão, esta manifestação
ocorre geralmente depois do trabalho dos
Srs Exus e nesta oportunidade pudemos
fotografar uma destas giras, confira.
D. Madalena
Pomba Gira que trabalha
com Mãe Silmara Falasco

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
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Exu.
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Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos

Assim que se findam os atendimentos dos Srs Exus, no Barracão de Pai José
os médiuns se preparam para receber a Pomba Gira. Ao contrário do que
muitos acreditam por ignorar a realidade, tratam-se de mulheres sérias e
muito sábias, adjetivos que não são antônimos de beleza e sensualidade, tão
presentes nestas Entidades.

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

   

Trabalho de Baianos_____________________

SITES INDICADOS

Mamãe Oxum é celebrada com a
tradicional Festa dos Baianos.
Alvo de grande devoção do povo da Bahia, Mamãe Oxum,
sincretizada com Nossa Senhora de Aparecida, é festejada
todo ano no Barracão de Pai José de Aruanda, e por
motivo desta grande devoção, a Gira de Baianos é a que
faz as honras para a grande Orixá, numa festa que
começa cedo, atravessa a tarde de domingo e se encerra
com uma grande confraternização que une Congá e
assistência em um único recinto, onde os Espíritos
queridos desta Gira conversam e comemoram junto de sua comunidade.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Os médiuns do Barracão abrem a gira com todos os fundamentos

Interativo

DVD
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Exu.
Um
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mostra
toda a
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» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
A chegada do Baiano Severino da Curaçá

Chegam em terra os Baianos incorporados nos Pais e Mães de Santo presentes.
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Os médiuns se preparam em corrente para a chegada dos Baianose a festa assim se inicia por completo, seguida de
uma bela confraternização entre os Guias e seus assistidos, veja as fotos abaixo.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

   

Camarinha à Oxóssi 2006 _________

SITES INDICADOS

Quatro sacerdotes deitam
para Oxóssi na mata virgem.
Um bonito ritual de assentamento foi
realizado para Oxóssi. Quatro Sacerdotes
(Jefferson. Jacy, Kelly e Marcos)
permaneceram três dias e duas noites
dentro da mata, deitados para o Orixá,
em comunhão com a divindade e seus
mensageiros no seu ponto de energia
mais puro e característico.
Fotos: Luiz Campos

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Um congá foi montado no meio da mata e em frente às tradicionais esteiras
onde os médiuns permaneceram a maior parte do tempo.
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» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
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» Tela Inicial

O objetivo principal foi a "deitada" para o Orixá, diante de seus assentamentos
individuais, materializações desta ligação mágica.
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Acima, Luiz Campos e as Iabasses, comandadas por Mãe Silmara Falasco, que prepararam deliciosas comidas do Orixá
caçador. Na última foto Mãe Silmara, Mãe Maria e a médium Míriam.

Enquanto isso os médiuns em camarinha, realizam os preparativos de abertura dos rituais com Pai Alexandre, entre eles
as oferendas a Exu.

Pontos cantados, defumações, entre muitos outros fundamentos, completam o ritual que abriu a "deitada" para os
próximos três dias em que estes médiuns permaneceram na mata.

Cada um deitado diante dos materiais que compõem o assentamento ao Orixá Oxóssi.

Através dos búzios de Pai Alexandre, as devidas confirmações rituais e no dia seguinte o café da manhã com frutas do
Orixá, milho cozido e canjica, foi servido na beira do belo lago...
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...onde em seguida os médiuns se banharam com ervas alusivas ao Pai de coroa.

Mais "deitada" para o Orixá, desta vez diante do belo lago, envoltos a diversidade de folhagens nativas do local
naturalmente paradisíaco, estas deitadas foram corriqueiras durante toda a camarinha.

Acima, fotos das esteiras estendidas diante dos assentamentos, muito Axé e fundamento.

Aqui, os médiuns realizando uma das oferendas, o Axoxô, comida de Oxóssi composta de milho cozido enfeitado com
fatias de côco.
Detalhe importante: Apesar de se tratar de propriedade particular, devidamente autorizada para o rito, nada foi deixado
na mata, santuário sagrado de Pai Oxóssi, que foi devidamente limpo imediatamente após o término dos ritos
cerimoniais.

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Festa para os Baianos 2006 _______

SITES INDICADOS

1ª Festa do Barracão em
Homenagem aos Baianos.
Aconteceu no dia 12 de Outubro de
2006, dia de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil, que na Umbanda é
Mamãe Oxum, alvo de muita devoção
deste “Povo da Bahia” umbandista.
Nesta ocasião especial, o trabalho
socorrista cotidiano deu lugar a festejos e
comemorações muito animadas, filhos de
fé, assistidos e Entidades lado a lado, comendo, bebendo e trocando vários “dedos
de prosa”.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

Isso foi possível graças a uma iniciativa de Mãe Silmara Falasco (acima a
direita soprando a pemba), que juntou os espaços antes separados entre
assistência e congá em um só recinto, misturando as Entidades com seus
filhos, literalmente, e juntos celebraram este dia tão especial.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

A festa, que começou ao meio dia, teve o comando dos queridos Baianos Severino e Jeremias, (chegada acima) que
não se cansaram de cumprimentar e receber a todos com alegria.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_9.asp[27/04/2009 16:23:39]
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Logo todos os Guias estavam em terra, se deliciando com o tradicional acarajé, que foi servido em abundância. Acima,
os Pais se preparam para trazer os Baianos, ao lado o Sr Jeremias e Baiana Margarida.

Teve capoeira, berimbau, muita música e tudo o mais que remeta a rica cultura nordestina esta festa teve.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_9.asp[27/04/2009 16:23:39]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

As queridas Entidades se despediram no final da tarde, mas a alegria e satisfação dos médiuns em conseguir realizar
tão bela homenagem não deram lugar ao cansaço e assim comemoraram o feito junto a sua comunidade, dando
seqüência ao evento noite adentro.

Voltar
.

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_9.asp[27/04/2009 16:23:39]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_9.asp[27/04/2009 16:23:39]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

   

Vigília à Xangô 2006 __________

SITES INDICADOS

24 horas de vigília ao Orixá
da Justiça.
Aconteceu do dia 29 ao dia 30 de
novembro, dia de São Jerônimo, um dos
ritos mais longos do Barracão de Pai
José. Para homenagear o Orixá que é um
dos patronos da casa, os filhos realizam
uma vigília, onde médiuns permanecem
incorporados, em revezamento, por 24
horas ininterruptas.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Muitas oferendas são realizadas, e a principal é o Amalá de quiabos e
camarões secos, que fica em um andor para no final, na grande festa de
Xangô, este seja levado ao assentamento externo da casa.
É em torno deste ajeum que entidades de todas as linhas vem em terra,
prestam atendimento madrugada a dentro e fortalecem o Axé de seus filhos.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Os trabalhos se iniciaram na sexta-feira dia 29 as 18 horas, a partir de então,
em nenhum momento a casa estava sem a visita de uma entidade
incorporada, até o encerramento dos trabalhos que foi a festa ao Orixá no dia
seguinte. Os ritos findaram apenas por volta das 21 horas do Sábado, 30 de
setembro, dia de São Jerônimo.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

O Preto Velho com o Médium Vinícius e a Cabocla com a Médium Taciane, início da vigília as 19h00 da sexta-feira, 29.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_10.asp[27/04/2009 16:23:44]
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O Baiano com o Médium Mário e o Caboclo com a Médium Inês.

A Mãe Pequena Kelly, com a Preta Velha Vó Dita, ao centro o Congá iluminado do Barracão.

A visita da Cabocla Zira com Mãe Maria.

O Baiano Jeremias com Mãe Silmara.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_10.asp[27/04/2009 16:23:44]
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Os Boiadeiros Tião das Vacas e Coronel Zé Bento, com os Sacerdotes Pai Bruno, que representou a Tenda Cosme e
Damião e Pai Alexandre, respectivamente.

A Erê Lurdinha, quase amanhecendo o sábado, 30, veio incorporada em Mãe Ariane.

O cigano com o Médium Marcos e o Preto Velho com o Médium e Ogã Renato

Acima, Renato atendendo com o querido Preto Velho, e a Médium Valquíria incorporada da Erêsinha.

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

   

Casamento Umbandista______________________

SITES INDICADOS

Casamento Umbandista une dois grandes
terreiros de Jundiaí-SP.
Pai Bruno Brescancini, sacerdote da Tenda São Cosme e
São Damião e Ariane Ibiapino, Mãe pequena do Centro de
Umbanda O Barracão de Pai José de Aruanda, se unem em
um evento único e no mínimo raro de se ver. Em uma
festa linda, num belo buffet da cidade, os dois terreiros se
uniram, celebraram e festejaram este casamento que virou
matéria da Revista da Noiva do Jornal da Cidade e da
Revista da Umbanda, divulgando assim com muita
qualidade a nossa Umbanda e seus ritos sagrados.

Veja também:

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

»O Rito, o Encerramento e a Festa

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Os enfeites da mesa, o bolo da noiva, toda a decoração tradicional de um
casamento aliada a símbolos sagrados.

http://www.girasdeumbanda.com.br/casamentoarianebruno.asp[27/04/2009 16:23:53]
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Mãe Silmara e Pai Alexandre Falasco trabalharam na organização da abertura dos trabalhos espirituais.

Mãe Marlene e Pai Nenê se preparam para receber os queridos Pretos Velhos, que celebrarão o casamento.

Todos de branco, médiuns e convidados se preparam para a cerimônia.

A abertura acontece com todos os fundamentos necessários...

... defumação, pontos cantados, até a chegada do Preto Velho.

http://www.girasdeumbanda.com.br/casamentoarianebruno.asp[27/04/2009 16:23:53]
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Pai Joaquim chega em terra incorporado no Pai Nenê.

O altar montado no salão, a chegada da noiva e a entrada das crianças...

Crianças dos dois terreiros entram soltando bolhas de sabão e trazem o noivo para o Congá.

Pai Bruno e Mãe Ariane se encontram e diante do Congá se preparam para a cerimônia.
Veja as fotos da continuação desta festa clicando no link abaixo.
»O rito, o Encerramento e a Festa

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Novo Templo _____________________

SITES INDICADOS

Inauguração da Tenda de Umbanda
Caboclo Cobra Coral.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Um Terreiro aconchegante e de muito aché, não
poderia ser diferente a casa de Pai Marcos e Mãe
Patrícia, tamanha a dedicação e "capricho" que
quem os conhece sabe que possuem. Marcos Forner
foi consagrado sacerdote de Umbanda pelas mãos
do Pai Alexandre Falasco, presidente do Barracão de
Pai José, casa em que ambos frequentaram quase
desde sua inauguração.
Caboclo Cobra Coral.
Pai Marcos incorporado
do Guia Chefe da casa.
DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut

Muitos visitantes vieram participar do evento, dentre eles muitos sacerdotes e líderes
religiosos de várias cidades da região. Além da presença do Sr Cobra Coral, oa Baianos
vieram dar o seu aché neste dia de alegria, abaixo você conferi mais fotos da
inauguração.

» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2007_3.asp[27/04/2009 16:23:59]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
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O Baiano Zé do Côco, incorporado em Pai
Marcos, recepcionou os convidados e
trouxe além do seu Axé, muita alegria e
descontração ao evento.
Parabéns aos membros da Tenda de
Umbanda Caboclo Cobra Coral!

Voltar
.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

   

Trabalho de Mata 2006 ________________________

TRABALHO DE MATA 2006, O Barracão de
Pai José reencontra a sagrada natureza e
começa suas atividades de final de ano.
São poucos os trabalhos em que quase todas as linhas
podem estar em terra em um único dia, o tradicional
Trabalho de Mata do Barracão é um deles. Mais uma vez a
organização e o local contribuíram para a beleza e
perfeição do evento. Abaixo as imagens dos Caboclos de
Oxóssi e Linha d`Água, que abriram os trabalhos.

Veja também:
» Ogum e Boiadeiros

» Amací com Xangô e Baianos

» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

SITES INDICADOS

Os médiuns abrem a Gira como fazem no terreiro

» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

A curimba de Bernardo, Carlos, Leandro e Renato, estava literalmente irradiada
e irradiando energias luminosas.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_11.asp[27/04/2009 16:24:04]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
O Padê foi servido a Exu, fundamento que a casa não abre mão antes de qualquer trabalho.

Logo os Caboclos começam a chegar em terra, abrindo com Pai Alexandre e Mãe Silmara

O Caboclo Sr Guiné, Sra Jurema e Sr Tupinambá

Caboclo Sr Pena Branca e Sr Pena Azul, Sra Jupiara e Sr Tupiniquim

A passagem dos Caboclos de Oxóssi foi emocionante e colocou definitivamente os médiuns em sintonia com a sagrada
Mata para o desfecho do que ainda estava por acontecer.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_11.asp[27/04/2009 16:24:04]
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Linha d´Àgua

Em seguida, as Iabas, chamadas por nós de Linha d`Água, espíritos mensageiros dos Orixás femininos Iemanjá, Iansã,
Oxum e Nanã, estavam em terra.

A manifestação das mensageiras de Iansã

As bênçãos das forças das águas de todas as procedências, foi derramada neste momento sobre os médiuns
Veja mais fotos das outras linhas que vieram na mata e do ritual de Amací

» Ogum e Boiadeiros

» Amací com Xangô e Baianos
Voltar

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   

Rito Exu 2006 ___________

SITES INDICADOS

1ª Festa de Exu do Barracão
de Pai José de Aruanda.
Pela primeira vez a comunidade do
Barracão de Pai José realizou uma festa
em homenagem aos grandes guardiões
da Umbanda, os mensageiros de Exu,
espíritos de nossos ancestrais que vieram
dar seu Axé e fazer deste um dos mais
belos eventos da casa até hoje.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Imagens maravilhosas, que revelam toda a magia dessa Gira e renderam o
primeiro DVD do Centro Barracão de Pai José.

Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
Todas as imagens que você vai ver aqui foram captadas deste DVD que foi
feito para comemorar esta data tão marcante para a casa.

Pai Alexandre Falasco a Esquerda e Mãe Silmara Falasco a direita, comandaram o rito.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_6.asp[27/04/2009 16:24:11]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

O tradicional Padê, orações e pontos acontecem na abertura, ao centro Pai Jefferson

Pai Alexandre fala sobre Exu, muita preparação e muitos pontos, a esquerda a Curimba que não para nunca

O DVD "Rito Exu" pode ser adquirido através deste site, cuja renda será revertida para as obras do Templo
Veja mais detalhes sobre esta produção clicando aqui.

E chegam em terra os guardiões da Umbanda

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_6.asp[27/04/2009 16:24:11]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

A Gira é aberta pelo Sr Exu Barão, que trabalha com Pai Alexandre

e o Sr Exu Capela com Mãe Silmara

os Exus tomam conta da festa, ao centro Pai Bruno, Pai Jefferson e Mãe Maria

todos foram recebidos com muito entusiasmo pelos filhos do Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_6.asp[27/04/2009 16:24:11]
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Laroiê Exu, Mojubá !

Voltar
.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Aconteceu ___________

SITES INDICADOS

Pai Nenê completa 50 anos
de Umbanda e Tenda realiza
grande festa em sua
homenagem.
Junto com as comemorações à São
Jorge, o Babalorixá Eldiamor Brescancini,
o querido Pai Nenê como é conhecido,
completou 50 anos de Umbanda e foi
homenageado por lideranças políticas e
religiosas da região. Veja as fotos abaixo
e leia a matéria que veiculou nos jornais.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

O Pai Nenê foi muito cumprimentado e recebeu muitas homenagens

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Pai Bruno, filho do Pai Nenê e Sacerdote da Tenda Cosme e Damião, comandou os trabalhos auxiliado pela Mãe Adriana
e Mãe Marlene
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O Sr Ogum já incorporado em Pai Bruno, ao centro, Mãe Adriana da passagem ao mensageiro de Ogum

Pai Nenê adentra o Templo e recebe as primeiras palavras de carinho por Pai Alexandre do Barracão, seu Filho-deSanto que hoje é Sacerdote de Umbanda consagrado por suas mãos.

Os Abraços e homenagens de Pai Alexandre, do prefeito de Jundiaí Ary Fossem e da representante da Cabana São Jorge

Aqui com Pai Jefferson, Mãe Maria e Mãe Pequena Jacy, ambos do Barracão que levaram todos os seus filhos para
homenagear o mestre.
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Diversas lideranças religiosas estiveram presentes representando seus templos, na última foto, a primeira dama
Marialice Fossem cumprimenta o Sacerdote

A Tenda São Cosme e São Damião estava lotada dentro e fora do Congá

Pai Barbosa, da Faculdade de Teologia de Umbanda de SP esteve presente, ao centro parte da curimba muito animada
da festa e começam a chegar em terra todas as entidades para dar seu Axé

Os mensageiros de Ogum em terra
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Ao final da cerimônia, a imagem de Ogum é carregada até o congá, o Sr Exu Mangueira incorpora em Pai Bruno para
encerrar o trabalho, e a festa continuaria por toda a bonita noite.
VEJA A MATÉRIA DE PAI ALEXANDRE SOBRE OS 50 ANOS DO PAI NENÊ
Esta matéria foi veiculada pelo Jornal da Cidade e teve destaque de capa no site da publicação.
CLIQUE AQUI >

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

Exu Mirim _____________________

SITES INDICADOS

O Trabalho de Exu Mirim do
Barracão aconteceu em
Fevereiro.

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Entre as entidades tão queridas da nossa
Umbanda estão os Exus Mirins que com
sua alegria e irreverência praticam
trabalhos importantíssimos para a solução
dos mais diversos problemas. No Barracão
de Pai José de Arunada estas Entidades
tão poderosas vem em terra para prestar o
atendimento aos visitantes e Filhos-deSanto com sabedoria e muito Axé .
Fotos: Mãe Silmara Falasco

» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

A curimba do Barracão com os Ogãs Rodrigo e Leandro, auxiliados pelo
médium Renato e a bela voz da médium Eliana.
Ao lado o Sr Pintim e suas mirongas para abençoar os filhos. Os Exus Mirins
trabalham com maestria e muita responsabilidade.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Na primeira foto o Sr Exu Pintim, propulsor dos trabalhos de atendimento de Exu Mirim no Barracão, conversando com
a Pai Jefferson Ibiapino.
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Os Exus Mirins Sr Tupiniquim e Sr Tumbinha, com Pai Jefferson e Mãe Maria, abaixo as fotos do belo trabalho e dos
Exus Mirins da Casa prestando atendimento assistencial.
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Os Exus Mirins são entidades
extremamente respeitadas no
Barracão de Pai José, além de muito
queridas por todo o trabalho de
caridade que prestam em seus
atendimentos.
Laroiê Exu Mirim! Laroiê Exu
Mojubá!

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Praia 2005 ______________________

» Os Orixás

Barracão e Cosme Damião unem seus
filhos para saudar Iemanjá

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

Numa iniciativa inédita na região, os Terreiros São Cosme e
São Damião e o Barracão de Pai José de Aruanda realizam
um trabalho coletivo na Praia Grande-SP, saudando a
Rainha do mar.
Veja mais de 100 fotos nesta seção.

Veja também:

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

» Os caboclos de
Oxóssi e os Baianos

» Caboclos de Xangô
e Boiadeiros

» Ogum e a linha d
´Água (marinheiros)

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Mais de 150 filhos de santo reunidos

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

A bela corimba e as imagens de Iemanjá e Oxalá

As homenagens a Iemanjá contaram com os tradicionais barquinhos cheios de oferendas e pedidos
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A gira se iniciou com todos os fundamentos

"A Umbanda tem fundamento, é preciso preparar"

A Defumação realizada pelo Pai Jefferson

Orações, Pemba, Padê e todos os preceitos necessários para a chegada dos Guias. Clique para ver as linhas.
Veja mais fotos das linhas que vieram na praia saudar Iemanjá:

» Os caboclos de Oxóssi e os
Baianos

» Caboclos de Xangô e Boiadeiros

» Ogum e a linha d´Água
(marinheiros)

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Casamento umbandista ___________

SITES INDICADOS

CASAMENTO NA UMBANDA,
Pai Jefferson e a Mãe
Pequena Jacy Campos são
abençoados
Num evento lindo e raro de se ver, a
união do casal Jefferson Ibiapino e Jacy
Campos, sacerdotes do Barracão, é
abençoada em Campinas-SP num ritual
de casamento umbandista que emocionou
os convidados, encantando sobretudo
aqueles que não conheciam a religião.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

O Barracão compareceu em massa e contou com a participação dos Sacerdotes
e vários Filhos de Santo da Tenda Cosme e Damião

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Mãe Silmara e Pai Alexandre com a Cabocla Jupiara e Caboclo Guiné,
respectivamente, celebraram o casamento

Os noivos foram recebidos com uma chuva de pétalas de rosas...
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... e ao som dos atabaques eles chegam diante dos Caboclos

Na cerimônia são utilizadas a água e Pemba

O Sr Guiné realiza um ritual que simboliza a união de corpo e espírito, os Pais dos noivos permaneceram ao lado do
casal durante a cerimônia

A Cabocla Jupiara abençoa com a Pemba

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_28.asp[27/04/2009 16:24:37]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

O Congá foi representado por uma bela cascata

Os noivos se confraternizam com as entidades...

... e com todos os convidados

Jefferson e Jacy se concentram em seus Guias para receber também deles o seu Axé

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_28.asp[27/04/2009 16:24:37]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
A curimba tocou pontos dos Orixas regentes do casal durante toda a celebração

Parabéns aos noivos Jefferson e Jacy,
pela linda cerimônia e pelo exemplo
de confiança e fé na sua religião,
conscientes de que a Umbanda tem
seus próprios fundamentos e
sacramentos, elevaram o seu nome e
se mostraram cada vez mais dignos
dela.

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Mata ______________________________

TRABALHO DE MATA 2005, O Barracão
de Pai José leva seus filhos ao encontro
da sagrada natureza.
Em uma festa maravilhosa, tradicional no ritual
umbandista, a família do Barracão se confraterniza com
todas as linhas. Aqui as fotos da gira de Oxóssi que
abriu os trabalhos.

Veja também:

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

» Linha d'Água e
Boiadeiros

» Mensageiros de
Ogum

» Amací com Xangô e
Baianos

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

O Congá na mata foi preparado pelos filhos Luiz, Michele e Rafael

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Os filhos do Barracão abrem os trabalhos com todos os fundamentos

Mãe Silmara no ritual de Pemba, A chegada do Caboclo Sr Guiné e a Curimba do Barracão
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A chegada em terra dos Caboclos com Pai Jefferson e Mãe Maria

Pai Bruno, um dos dirigentes do Templo Cosme e Damião prestigiou o evento e em seguida a chegada de todos os
caboclos dos médiuns passistas do Barracão

Os Caboclos que trabalham com Nelson, Mãe Maria (Sr Pena Branca), Mãe Silmara (Cabocla Jupiara) e Michele (Caboclo
7 flechas)

As entidades incorporadas nos médiuns Luiz Coaraci, Renato e Taciane Mayra
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A Dança dos Caboclos, Entidade com a médium Ariane e com o médium Vinícius

Sr Pena Branca, com Mãe Maria, a chegada de um Caboclo e o atendimento do Sr Treme Terra com Pai Jefferson

Médium Edwirges, Júlio César e Elenita com o Caboclo 7 flechas

Médiuns Michele, Nelson, Cida, Liliane, Vera e Mário incorporados com os Caboclos de Oxóssi.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25.asp[27/04/2009 16:24:43]
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A confraternização dos Caboclos de Oxóssi encerrando a primeira linha neste trabalho e a subida da cabocla Jupiara e
do Caboclo Guiné.
Veja mais fotos das outras linhas que vieram na mata e do ritual de Amací

» Linha d'Água e Boiadeiros

» Mensageiros de Ogum

» Amací com Xangô e Baianos

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Rito Oxóssi 2006 ___________

SITES INDICADOS

UMA FESTA LINDÍSSIMA
PARA HOMENAGEAR OS
QUERIDOS CABOCLOS DE
OXÓSSI.
Sem dúvida uma das festas mais bonitas
que acontecem anualmente no Barracão
de Pai José de Aruanda. Este ano não foi
diferente e os filhos-de-santo da casa
festejaram 20 de janeiro com muita
organização e beleza, honrando esta data
tão significativa para os Umbantistas.
Fotos: médium Carlos Bedin

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Os dirigentes do Terreiro, Pai Alexandre e Mãe Silmara Falasco incorporados
com os Caboclos Sr Guiné e Sra Jupiara.

» Tela Inicial

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_1.asp[27/04/2009 16:24:48]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

A Cabocla Jurema (médium Michele) Cabocla Jacíra (Mãe Pequena Kelly) e a Sra Jupiara.

O Sr Treme Terra (Pai Jefferson) o Sr Pena Branca (Mãe Maria) e o Sr Cobra Coral (médium Marcos)
Abaixo os detalhes da bela festa e todos os queridos Caboclos e Caboclas.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Rito Ogum 2006 ___________

SITES INDICADOS

3ª Festa de Ogum do
Barracão de Pai José de
Aruanda.
Com muita humildade mas muita beleza e
enfeites, o Centro Umbandista O Barracão
de Pai José, homenageou um de seus
Orixás patronos pela terceira vez,
realizando a anual Festa de Ogum, onde
as entidades são servidas de bom chope
e as pessoas são atendidas pelos Guias
de Luz.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Mais de 150 pessoas entre médiuns e visitantes estiveram presentes

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

A Gira se inicia como já é tradicional na casa e as entidades chegam em terra

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_4.asp[27/04/2009 16:24:52]
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A imagem de Ogum (São Jorge) é carregada pelos filhos até o Congá

Os Guias prestam atendimento e realizam fortes mirongas

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   

Trabalho de Mata ______________________________

SITES INDICADOS

FESTA DE XANGÔ 2005, O
Barracão de Pai José saúda
seu Orixá Patrono.
Os trabalhos para Xangô, que acontecem
em Setembro no Barracão, são
tradicionais pelo ritual de vigília que vai
da manhã do sábado até a cerimônia
festiva que traz a imagem de São
Jerônimo no andor até o congá.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

A partir das 7h da manhã começa a vigília...

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

...onde cada médium do Barracão traz em terra seu guia...

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

... para depositar seu Axé no Ebó, a bela oferenda de Amalá que será levada ao assentamento externo de Xangô do
Templo

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_26.asp[27/04/2009 16:24:56]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

acima o Sr Cachoeira de Fogo (Pai Jefferson) abençoa o Pai Alexandre, Sacerdote do Barracão de Pai José

Os Filhos do Barracão saem de mãos dadas para levar o Padê de Exú até a tronqueira e se inicia a gira de Xangô com
as devidas seguranças já firmadas

agora a oferenda para Xangô é levada e depositada no assentamento externo do Orixá no Templo

de volta, os filhos trazem a imagem de São Jerônimo, acompanhados de perto pelo Sr Pedra de Fogo e o Sr Chuva de
Raio, mensageiros de Xangô incorporados em Pai Alexandre e Mãe Silmara

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_26.asp[27/04/2009 16:24:56]
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Já no Congá o andor com a imagem é festejado e se inicia a gira de Xangô. Na última foto os Pais da casa Alexandre e
Silmara Falasco, incorporados de seus mensageiros de Xangô, dão seqüência ao belo ritual.

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

   

Arquivo ______________________________________________ pag1

SITES INDICADOS

Aqui você encontra matérias anteriormente
publicadas em nosso site.
COSME, DAMIÃO E DOUM
Saudando São Cosme e São Damião e Doum, diversos
templos da região realizaram belíssimas festas, confira.

» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Tradicional festa em homenagem ao grande Orixá
Oxalá, sincretizado com Jesus Cristo, foi último
evento da Tenda Espírita de Umbanda São Cosme e
São Damião em 2005.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

FESTA JUNINA, São João Batista e São Pedro, sincretizados com
Xangô na Umbanda, são homenageados no Barracão. A homenagem
acabou em uma típica festa junina, confira.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Marcos Tanuri é suspenso Ogã Alagbé de Ogum no Barracão de Pai
José de Aruanda.

» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Aniversariante ilustre, Mãe Silmara é muito homenageada pelos
filhos do Barracão

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Pai Alexandre é convidado por Mestre Yamandhara a integrar o corpo
de conselheiros do CONUB

DIA DE ÍNDIO
Uma belíssima exposição com venda de arte
indígena está acontecendo em Jundiaí, confira!

DOAÇÃO
Pai Rubens Saraceni doa livros para o Barracão, nossos
agradecimentos.
Pai Alexandre é convidado por Mestre Yamandhara a integrar o corpo
de conselheiros do CONUB

BARRACÃO ARRECADA BRINQUEDOS PARA O
NATAL

http://www.girasdeumbanda.com.br/anteriores2.asp[27/04/2009 16:24:59]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Mais uma vez a Umbanda aparece como tem
que aparecer, divulgando suas ações sociais.
Desta vez foi através da campanha organizada
por Mãe Silmara do Barracão.

XANGÔ É FESTEJADO NO BARRACÃO DE PAI JOSÉ
1ª Festa para Xangô do Barracão começou na manhã de
sábado e só terminou no domingo com o ritual de amací.
Confira as fotos.

< Voltar

.

mais >
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda

   
SITES INDICADOS

Aconteceu ______________________________

» Os Orixás

Barracão distribui
brinquedos para
carentes

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

O Papai Noel do Barracão
de Pai José de Aruanda
distribuiu brinquedos e
panetones para 120
crianças carentes da região
de Jundiaí-Mirim. O evento
aconteceu na creche Maria
Tereza Pontes e Nogueira e
as doações fazem parte do
projeto do Barracão

» Caboclos d`Ogum

"Gincana da Solidarieda".
DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

As crianças estavam ansiosas.

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

A creche e os brinquedos e alimentos ainda no Barracão

A Campanha arrecadou no total 800 brinquedos novos, 300 kg de alimentos e 200 panetones

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu22.asp[27/04/2009 16:25:03]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Este foi apenas o primeiro evento para a doação das arrecadações

As crianças ficaram muito felizes

Mãe Silmara fez questão de se vestir pessoalmente de Papai Noel, a exemplo do que faz todos os anos.

    
No final, a satisfação do pessoal do Barracão ao lado da Roberta, diretora da creche.
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Aconteceu ______________________________

SITES INDICADOS

Pai Alexandre do Barracão e Pai Bruno do Templo Cosme
e Damião, falam em locutório da FTU com Pai Rivas.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Numa iniciativa da Faculdade de Teologia Umbandista, foi realizado mais um
encontro de lideranças da religião de Umbanda com a participação na mesa de
palestrantes do Pai Rivas Neto, Professor Coordenador das Disciplinas Sociologia
e Teologia Umbandista da FTU, Mãe Márcia Pinho P.F. de Andrade, Diretora do
Conselho Nacional de Umbandistas, Pai Roger T. Soares da Ordem Iniciática do
Cruzeiro Divino e representando a Umbanda Jundiaiense, Pai Alexandre Falasco
do Barracão de Pai José de Aruanda e Pai Bruno Fábio Brescancini da Tenda
Cosme e Damião.
Também participaram e opinaram os sacerdotes jundiaienses Pai Jefferson e Mãe
Silmara, presentes na platéia, e Pai Guimarães, via internet, do Terreiro Pai
Maneco de Curitiba.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

O assunto discutido foi as causas e conseqüências da expansão
neopentecostal.
Os
sinais
da
espiritualidade
superior
e aspectos
desencadeantes: espiritual, cultural, social, político e econômico - Análises:
acadêmica (sócio-antropológica) e teológica (teologia da Felicidade) Reversão do processo = atuação séria e compromissada da Umbanda com o
individual e, principalmente, com o coletivo ou a sociedade.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_8.asp[27/04/2009 16:25:06]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

O salão nobre da FTU estava lotado para acompanhar mais um locutório.

Uma grandiosa iniciativa de Pai Rivas em prol da união de nossa Umbanda.

Muitas lideranças já participaram destes locutórios da FTU, como exemplo, acima, Pai Jamil Rachid, Presidente da
União de Tendas de São Paulo, Pai Cássio de Ogum, Presidente da FUCABRAD e também representando Jundiaí,
nosso querido Pai Roberto.
Veja mais em http://www.ftu.org.br/locutorios/d29062005/img14.htm

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda

   
SITES INDICADOS

Aconteceu ______________________________

» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

Festa na Umbanda, festa da união.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Mãe Silmara e Pai Alexandre terminam suas
obrigações e são consagrados sacerdotes pelo querido
Pai Nenê.
"Um evento difícil de se ver", assim descreveu o jornalista do Jornal da
Cidade na matéria que divulgou a consagração de Sacerdotes de Umbanda
para Silmara e Alexandre Falasco, pois além da importância do motivo
principal do evento, é raro de se ver a união de dois templos em uma única
gira de umbanda ao mesmo tempo.
Por um lado a tradicional Tenda Espírita de Umbanda São Cosme e São
Damião com o sacerdote Eldiamor Brescancini, o Pai Nenê, celebrando a
consagração dos novos Pais de Santo, e por outro lado os filhos do Barracão
de Pai José de Aruanda que puderam ser testemunhas da cerimônia que
marcou o encerramento das obrigações de seus Pais no Santo, Alexandre e
Silmara.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mais de 50 médiuns, entre filhos da Tenda Cosme e Damião e do Barracão de Pai José, unidos para o evento que...

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu18.asp[27/04/2009 16:25:10]
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...se iniciou com uma homenagem a Pai Oxalá na chegada dos novos sacerdotes.

Orações, defumações e muita demonstração de fé e concentração na abertura da cerimônia.

Pai Bruno usou a camisa do Barracão de Pai José e Pai Alexandre a camisa da Tenda Cosme e Damião, simbolizando a união
entre os dois templos. Ao centro, a chegada de Mãe Cambinda e Pai Joaquim.

Os rituais de feitura se iniciam com os Pretos Velhos...

...que fazem a coroação de Pai Alexandre...

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu18.asp[27/04/2009 16:25:10]
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...e de Mãe Silmara com a coroa de ervas sagradas.

Clique para continuar >>>
veja mais fotos, incluindo a consagração dos Caboclos e o encerramento.

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Aconteceu ______________________________

SITES INDICADOS

O Centro de Umbanda O
BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE
ARUANDA saúda o Orixá Ogum.
Numa festa linda e muito emocionante, os
filhos de santo do Barracão homenagearam o
grande Orixá Ogum, senhor dos novos
caminhos e padroeiro do terreiro. A festa
contou com a tradicional chegada da imagem
de São Jorge sobre um andor, carregada para
dentro do congá pelos filhos da casa que tem
Ogum como Orixá Olorí (filhos de Ogum).

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Veja agora as fotos da bela homenagem que terminou com uma
confraternização regada a bom chope, bebida preferida nas oferendas aos
mensageiros de Ogum.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_10.asp[27/04/2009 16:25:14]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

O momento mais bonito da
homenagem foi a entrada da
imagem no congá do Barracão.
Ela foi trazida por filhos da
casa que possuem Ogum como
Orixá Olorí de suas coroas, a
frente os toques do adjá
sagrado nas mãos da filha
Michele, ao som da tumbadora
do Alabé Marcos Tanuri, em
seguida Mãe Silmara,
sacerdotisa do Barracão e filha
de Ogum, carregava o escudo
do Orixá, símbolo de sua
proteção, e logo em seguida o
andor com a imagem de São
Jorge, santo sincreticamente
relacionado ao Grande Orixá
Ogum, que foi recebido com
pétalas de rosas pelos devotos
presentes.

Voltar
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

Aconteceu ______________________________

SITES INDICADOS

Barracão saúda com festa nossa Mãe
Iemanjá

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

O Centro homenageou a grande Rainha do Mar em sua morada, na última
edição do evento de Praia Grande, litoral de São Paulo e contou com a
tradicional garra e animação de seus filhos de santo, que nem a chuva forte
conseguiu afastar das areias antes de terminarem suas saudações.

» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Os filhos começam a gira na tenda ao ar livre

com humildade e muita beleza, saúdam Iemanjá

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu21.asp[27/04/2009 16:25:18]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Hino da Umbanda, dança para os Orixás e Bate cabeça, foram algumas das ritualísticas executadas

Mãe Adriana, que participou junto com Pai Bruno da Tenda São Cosme e São Damião, os Ogâs do Barracão, Mãe
Maria e Pai Jefferson.

Muita devoção a Mãe D`água, ao som dos atabaques as entidades começam a chegar em terra

vista parcial da gira

A primeira gira foi dos Caboclos de Oxóssi, ao cento a Cabocla Jupiara trabalhando com Mãe Silmara

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu21.asp[27/04/2009 16:25:18]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

a curimba esteve muito bonita e sincronizada com as entidades em terra

As entidades saudaram Iemanjá, abençoaram as oferendas e prestaram atendimento aos visitantes

A cerimônia ainda contou com a presença dos Caboclos de Xangô, os Baianos, Mensageiros de Ogum. Linha
D`água e Marinheiros

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

   

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

SITES INDICADOS

Lançamento do livro carma

Escolha a opção abaixo e confira como foi esta
verdadeira festa em vídeo.
BANDA LARGA
Clique aqui para ver em
alta resolução (256kbps)

DISCADA
Clique aqui para ver em
baixa resolução (64kbps)

É necessário Windows Media Player instalado.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

< Voltar

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda

   
SITES INDICADOS

Aconteceu ______________________________

» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo

Foi um sucesso o lançamento
do livro em Jundiaí-SP.
O Lançamento do livro de Pai Alexandre
aconteceu no Bulevar Beco Fino, no espaço da
Água Doce Cachaçaria e foi um sucesso, muitos
amigos aproveitaram para se confraternizar e não
faltou presenças ilustres. Veja as fotos.

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Mãe Silmara e Pai Alexandre

Com a assessora de imprensa
Ariane Ibiapino

Alexandre e a artista plástica Jacy
Campos que ilustrou o livro.

Com os amigos Pedro Bigardi e
Evandro Santos

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Os queridos Pedro Panizza e
Marilucia Panizza

Luiz, Alexandre, Mãe Silmara e Pai
Jefferson
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trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

A vereadora Neizy com o escritor
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Paíra e Mãe Maria Falasco

Os irmãos Alan e Paíra

Michele, Jacy Campos e Kelly
Falasco

Pai Jefferson em pé e os amigos
Carlos, Gerson e Adriana

Evandro, Ariane e Bigardi

Alan e a Ogã Fernanda

Roseli e Vinícius

A amiga Miriam

Alexandre com o Paizão Roberto a
sua direita e a família presente

O Profº Jair Bonamigo

O pessoal do Barracão marcou
presença em peso

Nelsinho e Vera do JJ
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Com o amigo Carlos da rede Óticas
Visual

O proprietário da Água Doce Guina,
que foi um grande apoio

O amigo Rodrigo da TV Japi filmou
o evento

VÍDEO
> Assista o vídeo do
lançamento do livro Carma
e confira a festa.

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo

   

Giras de Umbanda / Notícia __________________________

SITES INDICADOS

Saida de Santo confirma novos
sacerdotes

Em um belíssimo cerimonial no centro de Umbanda O
Barracão de Pai José de Aruanda, os novos
sacerdotes receberam as bençãos de diversos chefes
de terreiro da cidade e região.
por Alexandre Falasco

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Jacy Campos, que realizou o assentamento do Orixá Xangô, ao lado de Mãe Maria
Falasco (sentada) e Pai Jefferson Ibiapino, os novos sacerdotes de Umbanda.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

O centro de Umbanda O Barracão de Pai José de Aruanda, que fica na cidade de Jundiaí, a 40 km da capital,
realizou a preparação e consagração de mais dois sacerdotes de Umbanda, em rituais que por si só revelam toda a
rica mistura cultural que dá origem e justificam o fato de a nossa querida Umbanda ser a mais brasileira de todas as
religiões.
O cerimonial que encerrou a feitura de Pai Jefferson Ibiapino e Mãe Maria Falasco, resgatou toda a influência afrodescendente que existe em muitos terreiros pelo Brasil, em seus cânticos e rituais, que apesar de se manterem fiéis
a doutrina Umbandista não deixaram de relembrar antigas tradições do povo de santo, revelando forte respeito às
origens e muita vontade de se preservar estas tradições, tanto que o evento foi chamado de “Saída de Santo” pelos
Pais e Mães de Santo da região e da capital paulista, que estiveram presentes.
Entre estes convidados estava o Mestre Severino Sena,
um dos mais renomados Ogãs de São Paulo,
responsável pela curimba de grandes trabalhos como os
eventos do Mestre Rubens Sarasceni, que normalmente
reúne milhares de umbandistas em um único local, o
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A chegada das entidades nos Pais e Mães de Santo presentes, da
esquerda para a direita, Mãe Marlene, Pai Nenê, Mãe Silmara, Pai
Açexandre, Mãe Adriana, saudando a chegada da Cabocla de Mãe
Clara de Oxum.

Babalorixá Eldiamor Brescancini, também conhecido
como Pai Nenê, Presidente e dirigente de um dos
templos mais antigos da cidade, a Tenda espírita de
Umbanda São Cosme e São Damião, que existe em
Jundiaí a mais de 50 anos e foi fundada por um dos
pioneiros da Umbanda daquela região, o saudoso Bruno
Brescancini. Pai Roberto do templo Pai Oxalá, Mãe Clara
da tenda Caboclo Sete Pedreiras, Pai Paulo Carvalho, do
templo Caboclo Sete Estrelas de Espírito Santo dos
Pinhais, dentre muitos religiosos interessados em ver de
perto uma manifestação de nossa religião no mínimo
muito bela e interessante no contexto cultural.

A cerimônia e toda a preparação dos novos Sacerdotes foi realizada por Pai Alexandre Falasco e Mãe Silmara
Falasco, que são dirigentes do Barracão de Pai José e começaram as obrigações levando seus filhos a um trabalho
nas matas e cachoeiras, santuários naturais dos Orixás, onde realizaram oferendas em folhas e flores, sem a
utilização de materiais nocivos a natureza, e trouxeram em terra as entidades que iniciaram as bênçãos aos novos
sacerdotes. Isso ocorreu uma semana antes de os mesmos entrarem em camarinha, onde permaneceram por quatro
dias literalmente “hospedados” no terreiro, deitados em suas esteiras e comendo as deliciosas comidas alusivas aos
seus Orixás regentes, que no caso de ambos se tratava de Xangô, as Iabassês prepararam o amalá, o caruru, entre
outras iguarias apreciadíssimas por este grandioso Orixá.
“Esta camarinha chamamos de assentamento do Orixá, é
onde os filhos materializam as energias em otás e outros
diversos materiais necessários para a realização destes
assentamentos, muitos destes materiais são bastante difíceis
de serem encontrados, um exemplo disso é a Pedra de Raio
para o assentamento do Orixá Xangô, ou Edun Ará como
também é conhecida, que só foi conseguida na Bahia em
viagem que o Pai Jefferson juntamente com Jacy Campos,
uma de nossas filhas de santo que também firmou o
assentamento para seu Orixá, realizaram um mês antes para
conseguir encontrar tudo, além é claro de aproveitar para
visitar os antigos e tradicionais terreiros da Bahia como o Ilê
Axé Opó Afonjá, onde conheceram Mãe Estela de Oxossi e
os terreiros da Casa Branca e Gantois” explica Pai Alexandre
que faz questão de mencionar seu respeito pelos cultos de
nação por acreditar que estes, muito contribuíram para a
formação de nossa Umbanda e por isso não podem ser
esquecidos.

Os filhos de Santo do Barracão, juntos com os filhos de santo
dos sacerdotes convidados, O Barracão ficou lotado para a
festa.

Deste ritual de resguardo, a camarinha, Pai Jefferson e Mãe Maria só sairiam para a cerimônia que os consagrariam
como novos Sacerdotes de Umbanda.
No domingo do tal evento, enquanto o Caboclo da Folha de Guiné, entidade da linha de Oxossi que trabalha com Pai
Alexandre, abria a cerimônia, os novos Pais esperavam nas acomodações que se encontram acima da estrutura da
casa, donde desceram logo após todas as entidades dos chefes de terreiros presentes estarem em terra. O momento
máximo da cerimônia sem dúvida foi este, pois ao rufar cadenciado e mais acelerado dos tambores da curimba do
Barracão, majestosamente comandada pelo Ogã Marcos Tanuri, Pai Jefferson e Mãe Maria, ladeados por outros
quatro filhos de santo da casa que seguravam uma toalha branca enfeitada sobre suas cabeças, desceram uma
escada lateral bem em frente o congá, com ampla visão de todos os participantes e platéia. Na sua frente uma filha
dançava e balançava um adejá, enquanto outros dois jogavam pétalas de rosas pelo caminho onde passaram até
chegar no congá, diante do Sr Caboclo da Folha de Guiné que realizou então, as mirongas necessárias para a
finalização do cerimonial.
Ainda houve a incorporação de todos os médiuns participantes da corrente, filhos de todas as casas que visitaram o
Barracão neste dia, seus Caboclos cumprimentavam e saudavam os novos sacerdotes, agora já coroados pelos
Babas presentes e suas entidades, sentados em belas cadeiras de madeira rústica e reforçada.
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Agradecimentos mais que especiais aos Sacerdotes presentes

Pai Roberto, do Templo Pai Oxalá e
Baiano 7 Porteiras

Pai Bruno do Cosme e Damião e
Mãe Clara do Templo Caboclo 7
Pedreiras

Pai Nenê, presidente do T.E.U. São
Cosme e São Damião, aqui ao lado
da Cabocla Jupiara

Mãe Marlene do T.E.U. São Cosme e
São Damião

Pai Paulo Carvalho, do templo
Caboclo Sete Estrelas de Espírito
Santo dos Pinhais

Mãe Adriana do T.E.U. São Cosme e
São Damião

Depois do encerramento, por volta do meio-dia, a comemoração se deu com churrasco de carneiro (uma das comidas
prediletas do orixá Xangô) e muito chope, musica e alegria.
Sem dúvida uma linda cerimônia tradicional, reverenciando a raiz dos cultos de Orixás como o Candomblé e as
Nações Africanas, mas sem perder a personalidade umbandista e a energia das giras e fundamentos da nossa
querida religião.
Clique aqui e veja a cobertura
fotográfica completa da feitura,
desde a camarinha até a Saida
de Santo.

.

Clique aqui e assista em média
player um pequeno trecho da
cerimônia de Saida de santo.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

   
SITES INDICADOS

Aconteceu
______________________________

O Barracão realiza o
jardim medicinal em
parceria com a Prefeitura.
São raras as vezes em que um
Terreiro de Umbanda figura como
responsável por alguma grande obra
municipal, em parceria com a
administração pública.
O Centro Umbandista Barracão de Pai José de Aruanda, através do Prof. Jair
Bonamigo e do Pai Jefferson Ibiapino, realizou esta parceria com a prefeitura
do município de Jundiaí criando no Jardim Botânico Municipal o canteiro de
Ervas Medicinais, assunto que os umbandistas conhecem muito bem e
convivem no seu dia-a-dia, nada mais justo então, que esse departamento
ficasse sob a responsabilidade de um umbandista. Isso foi possível graças a
iniciativa destes dois religiosos e agora todo umbandista pode dizer com
orgulho: "o Jardim de Ervas Medicinais do Jardim Botânico Municipal foi feito
por nós umbandistas.

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

O chamado "Labirinto de Ervas Medicinais" onde todas as plantas tem uma
plaqueta que identifica o tipo de erva.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

O Eng Walter da Costa e Silva
Secretário Municipal de Obras, o
arquiteto Henrique, Pai Jefferson e
o Professor Jair Bonamigo do
Barracão

O prefeito Miguel Haddad ao lado
de alguns dos colaboradores do
jardim Botânico, juntamente com
Costa e Silva, Pai Jefferson e Jair.
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O palanque montado na
inauguração do Jardim que reuniu
além dos colaboradores, diversas
autoridades da cidade.
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O Jardim de Ervas é um dos mais
visitados do Botânico.

.

Aqui a cavalinha, tão conhecida de
nós umbandistas.

O Professor Jair irá cuidar do
Jardim e acompanhar de perto o
seu desenvolvimento.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

   

Aconteceu / Pai Roberto __________________

SITES INDICADOS

Pai Roberto recebe
certificado da União de
Tendas como Sacerdote
Nosso querido Pai Roberto, do Templo Pai
Oxalá, foi consagrado e confirmado
Sacerdote de Umbanda pelas mãos do
experiente Pai Jamil Rachid, presidente da
União de Tendas de Umbanda e
Candomblé do Brasil. Fica aqui nosso registro de orgulho por mais este
grande passo da Umbanda jundiaiense, graças a dedicação deste grande Pai
de Santo que já vinha ajudando expressivamente a comunidade da região de
Jundiai-mirim, e agora mais do que nunca, avança em direção a ações
sociais ainda maiores.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

Momento da entrega dos certificados na União de Tendas

» Com. no Orkut
» Entre em Contato

< Voltar

O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo

   
SITES INDICADOS

Raízes / Pai Bruno Brescancini __________________

Pai Bruno Brescancini, um
dos pioneiros da Umbanda
jundiaiense
A família Brescancini é sinônimo de
garra e amor pela nossa querida
Umbanda.

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

A história de Bruno Brescancini, jundiaiense
nascido em 20 de maio de 1917, se confunde
com a história da Umbanda na cidade.
Fundador de uma das primeiras casas de
Umbanda em atividade até hoje na cidade, a
Tenda São Cosme e São Damião, Pai Bruno
foi um dos pioneiros nesta nossa querida religião, tendo suas manifestações
mediúnicas se iniciado em maio de 1953, onde na ocasião, encontrou auxílio
na Tenda de Umbanda Pai Tomé de Moçambique, na cidade de Campinas,
desenvolvendo assim sua mediunidade e sendo coroado nas 7 linhas pelos
guias espirituais Pai Benedito, Caboclo Parati e Caboclo Cobra Coral,
incorporados na médium Isabel Bianchini.

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Eldiamor Brescancini
O Pai Nenê

Em 1957 foi preparado chefe de terreiro por Pai
Josué, Cabocla Djacutá e Caboclo Pajé, entidades
da Médium Josefa Potes. Trabalhou em vários
terreiros na cidade, entre eles, a Tenda Pai Benedito
e Tenda Pai Belarmino.
Mas foi por volta de 1959, sob orientação de seu
guia protetor Pai Mané, que Pai Bruno fundou a
Tenda Espírita de Umbanda São Cosme e São
Damião, que hoje é reconhecida como de utilidade
pública pelo município e pelo estado.

Médium responsável e sempre interessado em
difundir a doutrina Umbandista, foi um dos
precursores na Umbanda em nossa cidade. Foi
também um dos fundadores da extinta Umuj –
União Municipal Umbandista de Jundiaí.
Dedicado, por suas mãos passaram inúmeros
médiuns,
os
quais
desenvolveram
suas
mediunidades
e
receberam
os
preparos
adequados. Pai Bruno faleceu em 21/01/1985.
A Tenda Espírita de Umbanda São Cosme e São
Damião guarda sua memória e segue seu exemplo
de caridade e humildade, através de seu filho, o
Babalorixá
Eldiamor
Brescancini, conhecido
carinhosamente por Pai Nenê, o atual presidente
da casa, onde continua essa belíssima missão
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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acompanhado de perto por sua esposa Marlene
Chiesa Brescancini e seus filhos Adriana e Bruno
Brescancini, também sacerdotes formados da
Tenda.
Pai Nenê, que em 1959 (aos 9 anos de idade)
teve seu inicio na Umbanda , foi preparado chefe
de terreiro pelos guias Pai Ezequiel e Caboclo
Humaitá, entidades incorporadas no médium
Vladimir Accorsi e hoje trabalha sob as orientações
dos guias espirituais Pai Joaquim de Guiné e
Caboclo
Urumbaiara,
e
tem
sob
sua
responsabilidade 50 médiuns que sabem muito
bem a importância da casa onde trabalham suas
mediunidades, pois a exemplo de seus dirigentes,
são umbandistas dedicados e sobretudo humildes
e prestativos no que diz respeito a cumprimento
da missão espiritual.

Pai Bruno, o neto

A Umbanda só engrandece com tamanha
dedicação, obrigado filhos da Tenda
Cosme e Damião.
A Tenda Espírita de Umbanda São Cosme e São Damião
funciona em sede própria à Rua José Gáspari Sobrinho, nº 430
no bairro Vianelo.

Mãe Adriana

< Voltar

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda

   

Aconteceu
______________________________

» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

SITES INDICADOS

Festa em homenagem a
Xangô no Barracão de Pai
José.
O Centro, que tem como um de seus
Orixás patronos Xangô, comemorou
sua data com festejos que se
iniciaram as 8h da manhã do sábado
(02/10) e só terminaram no domingo com o ritual de amaci.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
O Barracão foi todo enfeitado para comemorar Pai Xangô

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

com destaque para o andor enfeitado por Mãe Silmara, que levaria a
imagem para ser fixada no assentamento externo do Orixá na casa.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Uma vigília se iniciou no sábado às oito horas da manhã, e entidades de diversas linhas se revezaram em
mirongas e magias durante todo o dia até o inicio dos trabalhos no final da tarde.
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Caboclos de Oxóssi, Ogum, Baianos, Pretos Velhos, todos saudando o Orixá da casa e trabalhando para
aumentar ainda mais as energias positivas para todo o ano.

As 16 horas se iniciou a Gira de Xangô com a chegada do Sr. Pedra de Fogo...

...que realizou a cerimônia de abertura e também deixou seu Axé com a imagem de Pai Xangô.

Os Filhos de Santo depositaram seus pedidos no andor que nesta hora começou a ser levado para o
assentamento externo.

Uma pausa para receber os pedidos das pessoas assistidas da casa e finalmente a inauguração do assentamento
de Xangô ao ar livre, na frente do templo.
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O momento mais esperado onde todos os mensageiros de Xangô vem em terra para festejar, dar o seu Axé e
começar os atendimentos aos consulentes.

No domingo pela manhã, os rituais foram completados pelo Pai José de Aruanda, realizando o ritual de Amací
nos filhos do Barracão, encerrando assim esta grande festa religiosa.

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé

   

Giras de Umbanda / Notícia __________________________

SITES INDICADOS

Uma viagem a raiz da Umbanda, a Bahia

Pai Jefferson vai em busca do Axé de Xangô na sua origem,
os primeiros terreiros do País, na Bahia.
por Alexandre Falasco
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» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
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» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut

Pai Jefferson com Dona Terezinha, na Casa Branca do Engenho Velho,
o primeiro terreiro do Brasil, que tem Xangô como Orixá patrono.
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vídeo
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mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Em preparação de suas obrigações para a feitura de Babalorixá, Pai
Jefferson, atualmente Babakekerê do Barracão de Pai José de Aruanda, vai
a Bahia, ao encontro do Axé ancestre dos primeiros Ilês do País, a Casa
Branca do Engenho Velho da Federação, o Gantois de Mãe Menininha e o
Ilê Axé Opô Afonjá, terreiros que possuem Xangô como seu Orixá patrono.

» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Como bom filho de Xangô, Pai
Jefferson vai em busca também do
material necessário para a realização
do assentamento do Orixá, como a
rara Pedra de Raio (edun ará) além
das favas, sementes e folhas, que
dificilmente se encontraria em outro
lugar que não a terra de todos os
santos.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Jacy campos, na casa de Omulú do Ilê
Axé Opô Afonjá.

Lista de materiais em punho e acompanhado das filhas do Barracão,
Esmeralda e Jacy Campos (Jacy que também realizará o assentamento de
seu Olorí Xangô este ano), ele não só consegue os mágicos itens, como
tem a felicidade de conhecer Mãe Stella de Oxóssi, a importante Mãe de
Santo do Ilê Axé, e confirma a autenticidade da Pedra de Raio dentro de
um dos mais importantes Ilês da Bahia.
__________________________
“Foi muito difícil encontrar a
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Mercado popular de São Joaquim, em busca
do material ritualístico.

Edun Ará, procuramos por
toda Salvador, conseguimos
encontrá-lo, e posteriormente
confirmar se era mesmo a
Pedra de Raio com Mãe Zilda
do Ilê Axé Opô Afonjá, fonte
seguríssima”
__________________________

“Foi muito difícil encontrar a Edun Ará, procuramos por toda Salvador, no
Mercado popular de São Joaquim por diversas vezes nos foi indicado um
tal de Sr Alaor, todos diziam que só ele poderia conseguir, conseguimos
encontrá-lo, e posteriormente confirmar se era mesmo a Pedra de Raio
com Mãe Zilda do Ilê Axé Opô Afonjá, fonte seguríssima” comenta Pai
Jefferson que ainda fez questão de frisar, que ao contrário do que dizem a
respeito da recepção nos terreiros tradicionais da Bahia, ele foi muito bem
recebido nos três que visitou, convidado até para almoçar e pousar no Ilê
Axé de Mãe Stella.
Além das visitas aos mais
importantes terreiros da Bahia, a
pequena comitiva representou o
Barracão e a Umbanda
jundiaiense na mais tradicional
festa para Iemanjá do Brasil, a
festa de 02 de Fevereiro que
acontece na praia do Rio
Vermelho na Bahia e reúne
milhares de devotos que
oferecem seus presentes e
fazem seus pedidos em enormes
balaios que são posteriormente
levados em alto mar nos barcos
dos pescadores locais.

A belíssima e tradicional festa para Iemanjá da
Bahia.

Terreiro do Gantois (Cantuá), a casa de Mãe
Menininha.

Ainda houve tempo para
visitar os Filhos de Gandhy
com suas belíssimas pinturas
dos Orixás nas paredes, e a
fundação Pierre Verger, onde
conheceram Dona Ceci, que
trabalhou durante anos para o
renomado pesquisador e os
recebeu com muito carinho
apesar de a fundação estar
fechada para visitas públicas.

“Que bom que vieram, ontem mesmo aconteceu o ritual de entrega de
roupas para o Egun de Pierre, hoje ele já pode circular entre nós” comenta
entusiasmada a fiel e última servidora do grande escritor.
Veja agora mais fotos da viagem, dos principais terreiros da Bahia, da festa
de Iemanjá e ainda conheça os principais elementos que integram um
assentamento de Xangô, com fotos inclusive da Pedra de Raio. Dificilmente
você terá outra oportunidade de conhecer tais materiais, tão difíceis de se
ver.
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Os primeiros terreiros da
Bahia, Casa Branca, Opô
Afonjá e Gantois.

A maravilhosa festa para
Iemanjá e a participação dos
filhos do Barracão.

Filhos de Gandhy, Fundação
Pierre Verger, Dick de
Tororó, entre outros.

Pedra do Raio (Edun Ará), e
alguns materiais do
assentamento de Xangô.

Clique e veja as fotos

Clique e veja as fotos

Clique e veja as fotos

Clique e veja as fotos

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_1.asp[27/04/2009 16:25:45]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
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» A Umbanda
» Os Orixás

   

O Centro Espírita de Umbanda
São Cosme e São Damião
realiza sua homenagem ao
maior Orixá da Umbanda.

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

SITES INDICADOS

Aconteceu ______________________________

Numa festa digna do mais tradicional
templo umbandista da região, o Centro
Cosme e Damião realiza sua homenagem
ao Pai de todos os Orixás, Oxalá,
sincretizado com nosso senhor Jesus Cristo.
A festa foi muito emocionante e lindíssima,
não é a toa que o Centro Cosme e Damião
existe ha mais de 50 anos e continua sendo exemplo de trabalho duro em prol da nossa
querida Umbanda. Veja as fotos abaixo.

» Caboclos d`Ogum
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» Baianos
» Crianças (Erês)
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As oferendas e os enfeites demonstram todo o carinho dos filhos para com Pai Oxalá,
acima nosso querido Babalorixá Eldiamor Brescancini, o Pai Nenê, incorporado com Pai
Joaquim.
Um mestre da luz que se manifesta em um professor das coisas da Umbanda, sinônimo
de muito conhecimento e muito ensinamento para nós umbandistas,

O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Vovó Cambinda, com a Yalorixá Marlene, os Pretos Velhos abriram e comandaram a festa.
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Na casa de Cosme e Damião não poderia faltar a manifestação dos queridos Êres, nossos anjinhos.

Os êresinhos gêmeos, que estão sempre juntos no Centro Cosme e Damião, acompanhados de toda a linha de crianças.
Uma festa, sem dúvida,inesquecível.

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   
SITES INDICADOS

Aconteceu
______________________________

Palestra lota Câmara Municipal
de Jundiaí.
A Palestra Curimbas e Atabaques, realizada
pelos médiuns do Barracão na Câmara
Municipal foi um sucesso de público. Mestre
Severino e suas Ogãs deram um show de
informação.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Mestre Sena e as ogãs Maysa e Sueli

O público que prestigiou em massa o
evento.

Muitos ensinamentos foram passados

Público atento e satisfeito

» Histórias dos Guias
Interativo
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» Grupo de Estudos
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» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
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» Quem Somos
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» Tela Inicial

A estrutura da câmara foi impecável, com
direito a filmes no Data Show

Os pontos foram cantados com maestria.
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Pai Anselmo e Mãe Claudia do templo Pena
Branca, Campo limpo.
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Mãe Silmara ao lado de Pai Nenê e
dirigentes do Centro Cosme e Damião

As ogãs Maysa e Sueli.

O amigo Sandro, que muito colaborou e
sua esposa.

Mestre Severino sempre muito bem
humorado...

...arrancou boas risadas da plateia...

... ensinando de uma forma prazerosa.

Pai Jefferson organizou e apresentou todo
o evento.

Pai Alexandre falou da necessidade de se
respeitar a doutrina de cada casa.

Mestre Severino e Pai Jefferson encerrando
com alegria.

O pessoal do Barracão que organizou o
evento juntamente com a equipe da Escola
Tambores de Orixá.

A homenagem ao amigo Roberval da USP,
pela grande ajuda.

Mãe Clara do Templo 7 Pedreiras, Pai
Jefferson, Pai Roberto do Templo Pai Oxalá,
Pai Alexandre e Mãe Silmara.

Quem levou a Camisa da Tambores de Orixá no sorteio foi o templo Cabana São Jorge.
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Giras de Umbanda / Notícia __________________________

SITES INDICADOS

Alimentos arrecadados na palestra “Toques de
Atabaques” são entregues ao Fundo Social de
Solidariedade.
Mãe Silmara, vice Presidente do Barracão de Pai José de
Aruanda esteve reunida com a Primeira Dama de Jundiaí, Maria
Rita Haddad e sua Assessora Maria Olívia Pereira Pinto, para
entregar ao Fundo Social de Solidariedade os alimentos
arrecadados na palestra sobre toques de atabaques realizada na
Câmara Municipal, evento este que contou com o apoio cultural
da Câmara e divulgação do Jornal da Cidade e conseguiu
arrecadar 63 kg de alimentos não perecíveis.
A iniciativa de fazer esta
doação tem o propósito de
se iniciar uma parceria com
o Fundo, por se tratar de um
respeitado órgão de caridade
na cidade, ”isso incentiva a
nossa
comunidade
Umbandista
a
participar
cada
vez
mais destes
eventos
com
finalidade
filantrópica, pois é o objetivo
principal da religião e seus
adeptos” comenta Silmara,
que completa ressaltando a
necessidade de cada vez
mais,
outras
entidades
realizarem este trabalho,
pois apesar de parecer
pouco, é na união que se
chega
a
um
grande
resultado.
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Maria Olivia, Ariane, Mãe Silmara e
Maria Rita Haddad, Caridade em parceria.

Maria Rita concorda com isso, e diz que são de pequenas
doações que o Fundo consegue realizar grandes obras.
“Existem muitas famílias que procuram o Fundo Social em busca
desse tipo de ajuda e o trabalho social exige muita dedicação”
finaliza a Primeira Dama.
O Barracão, através de Mãe Silmara, já se comprometeu a
ajudar na divulgação de todos os projetos do Fundo Social de
Solidariedade, em especial na arrecadação de alimentos para os
mais carentes, por ser este o principal ideal das duas entidades.

.
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

A Umbanda / Origem__________________________________ pag1

SITES INDICADOS

A Origem de uma Religião Genuinamente Brasileira.
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Não se pode negar que a Religião de Umbanda nasceu da mistura de
diversas crenças, vindas de outras religiões. Talvez por isso a Umbanda
seja a religião que recebe a todos, sem discriminações, principalmente de
credo religioso, muito ao contrário do que acontece com o umbandista
quando este é recebido por outras religiões, mas não vamos falar disso
aqui.
O importante mesmo é termos total consciência de que a Umbanda veio
da cultura afro, somada aos costumes indígenas tupiniquins, além é claro
do sincretismo católico, este último uma mistura de amor e imposição.
Claro que ainda existem influências orientais, cardecistas, místicas, uma
verdadeira miscelânea de culturas.
Na minha opinião, a mais forte destas influências é do Candomblé, e
tenho muito orgulho de afirmar isso, pois apesar de a Umbanda ter
nascido a menos de 100 anos (primeiro registro oficial), sua raiz africada
é milenar.
Pai Zélio Fernandino de Moraes foi quem registrou em cartório a primeira
tenda Umbandista em 1908, sua casa, a Tenda de Umbanda Nossa
Senhora da Piedade, não tocava atabaques, mas estes instrumentos do
Candomblé foram incorporados a religião e hoje é difícil encontrar terreiro
de Umbanda que não os possua em seus rituais. De onde veio isso?
Com certeza, esta influência veio de
nossos
queridos
Pretos
Velhos,
entidades que se manifestam na
Umbanda e que foram em vida,
escravos de tempos antigos em nosso
País. Estes negros escravos, trazidos da
África eram adeptos do Candomblé, de
diversas
nações
diferentes,
e a
Umbanda,
ainda
sem
um código
específico e singular, administra seus
templos individualmente através das
orientações de seus guias patronos, ou
seja,
quem
determina
certos
Preta Velha Vovó Maria Conga em fundamentos em uma casa de umbanda
é o guia espiritual chefe desta casa, daí
atendimento no Centro O
a forte influencia dos rituais de nação
Barracão.
trazidos por nossos queridos Pretos
Médium: Mãe Silmara
Velhos.
Outra prova desta forte influencia e que também explica a entrada da
cultura européia através da romana religião Católica, é o sincretismo dos
Orixás (que vieram da África) com os santos católicos. Isso acontece
simplesmente porque nossos antepassados negros, enquanto escravos,
não podiam adorar Orixás e portanto adoravam santos católicos para não
contrariar seus senhores, mas na verdade, quando um negro rezava para
São Gerônimo por exemplo, estava em seu íntimo louvando a Xangô.
A religião de Pai Zélio, que está para completar 100 anos de seu primeiro
registro oficial, é uma mistura de crenças, ainda em formação, e tomara
que continue assim, pois a evolução humana não deve parar nunca,
nunca devemos dizer que já sabemos de tudo e que isso é assim e
assado. Tomara que a Umbanda continue evoluindo ainda mais e continue
acima de tudo, uma religião eclética, sem preconceitos.
Por Pai Alexandre

.
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A Umbanda / O Ritual ________________________________ pag1

SITES INDICADOS

A Caridade é o fundamento principal.

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato

A
ritualística
de
Umbanda é bastante
vasta,
vem
sendo
passada de pai para
filho dentro da religião
mas
principalmente,
vem
sendo
moldada
pela
orientação
de
nossos
mentores
espirituais,
mas
o
principal objetivo é sem
dúvida
a
caridade
através
dos
atendimentos realizados
por
estes
mesmos
mentores.
Através da incorporação mediúnica, entidades espirituais muito mais
evoluidas do que nós encarnados, vem prestar uma espécie de socorro as
pessoas que recorrem aos diversos centros de Umbanda espalhados pelo
País.
A forma que se realizam estes rituais difere um pouco de um templo para
outro, justamente pelo fato de que cada casa possui seus fundamentos
próprios, passados pelos seus mentores espirituais, mas em síntese
ocorrem os mesmos preceitos.
O Terreiro é dividido em duas partes, o congá onde ficam os médiuns que
irão trabalhar incorporados juntamente com os que irão auxiliar como
cambonos e a assistência, onde se acomodam as pessoas que vem em
busca deste atendimento.
A ritualística de abertura de uma Gira de Umbanda basicamente é
composta de danças para os Orixás, cantos de melodias chamadas por nós
de pontos cantados, defumações com ervas especiais e orações, inclusive
as orações cristãs, como o Pai Nosso e a Ave Maria.

O Barracão

Ou seja, dentro da ritualística
umbandista também se vê com
clareza a mistura que compõem
esta maravilhosa religião. Os
atabaques e outros instrumentos
comuns nos cultos aos Orixás se
somam a práticas mais familiares
aos cultos católicos, mas o culto
aos Orixás sempre predomina,
em muitos casos o Padê para o
Orixá Exú, precede todas as
giras, e isso é fundamento
herdado do Candomblé que tem
efeito prático no resultado das
seções.

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Este Padê consiste em cantar pontos para Exú e em seguida levar uma
oferenda (ebó) até a canjira, que é o assentamento do Orixá na casa e
fica do lado de fora do terreiro. Na prática, este ritual é um pedido para
que Exú cuide da porteira e evite assim intromissões de espíritos menos
evoluídos no trabalho, o chamado "descarrego".
Após estas louvações, rezas e pedidos, se chama em terra a entidade
chefe do terreiro que irá incorporar no Zelador de Santo, o dirigente do
terreiro, para tanto são entoadas cantigas especiais e próprias da entidade
que virá trabalhar neste dia.
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O guia chefe, depois de realizar os
rituais de segurança da Gira, chama
os médiuns já desenvolvidos que irão
formar uma roda no centro do
terreiro para receberem as entidades
que irão prestar o atendimento a
assistência.
Este
atendimento
é
feito
individualmente, os Guias de Luz
passam orientações, receitas de
banhos com ervas, dão o tradicional
"passe mediúnico" que é o momento
onde as entidades realizam as
magias que resolvem os problemas
daquela pessoa assistida.
São realizados diversos rituais nesta
hora, mas acima de tudo estas
entidades confortam as pessoas com
seu modo carinhoso e humilde.

Babakekerê Jefferson,
incorporado do Sr Tenório
prestando o atendimento.

Existem, é claro, muitos fundamentos que envolvem a preparação de uma
gira de Umbanda mas não é objetivo deste site apresentá-las em seus
textos, que tem por finalidade apenas divulgar e difundir nossa cultura,
mas fica a mensagem que encontramos em um destes pontos cantados
que diz: A UMBANDA TEM FUNDAMENTO, É PRECISO PREPARAR.
Por Pai Alexandre

.

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/umbanda_ritual.asp[27/04/2009 16:25:59]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Exú _____________________________________

SITES INDICADOS

EXU

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Segunda-feira e Sexta-feira
Saudação: Laroiê Exu - Coba Laroiê.
Cores: Preto, vermelho.
Símbolos: Tridente, ogó, cabaças pequenas e o pênis.
Onde recebe oferendas: Nas encruzilhadas, nas estradas, nos cemitérios,
etc.
Principais oferendas: Velas, charutos, galinhas, carne, marafo, farofa,
cebola roxa, óleo de dende.
Bebida: Marafo (Aguardente) e água.
Elemento: Terra
Algumas ervas: Pinhão Roxo, Arruda, Eucalipto, Salgueiro, Jurubeba, etc.
Animais: Bode, cabra, galinha da angola.
Comida: Carne vermelha com muito azeite de dendê, alho, cebola roxa e
farofa amarela.
Domínio: As encruzilhadas e estradas.
Particularidade: Combate as magias negras, imprimi respeito, trabalha
com a quebra de demandas e é o grande guardião das estradas e
encruzilhadas.
Características: Perverso, astuto, leal, vaidoso, ambicioso, etc.
ALGUNS ITÃS
Exu vivia no mundo, vagando de lugar em lugar até que foi para casa de
Oxalá e por lá ficou durante 16 anos, observando e aprendendo como se
faziam os seres humanos. Todos os outros Orixás também iam à casa de
Oxalá, mas lá ficavam apenas por dias, talvez semanas. Exu não. Exu por
lá viveu 16 anos e aprendeu tudo com Oxalá. Por sua lealdade e
confiança, Oxalá fez a casa de Exu na encruzilhada e como estava muito
ocupado fazendo os seres humanos, ordenou que todos os outros Orixás
apenas falaria com ele através de Exu e que todos antes de trazerem as
oferendas a Ele também deveria fazer a oferenda a Exu. Assim foi feito.
Todos que vinham até a casa de Oxalá tinham que "pagar" a oferenda a
Exu, e todos que voltavam da casa de Oxalá também tinham que "pagar"
Exu. Exu se tornou rico. Exu se tornou o mensageiro. Exu se tornou o
dono da encruzilhada.
____________________________________________
Uma mulher que vendia suas coisas no mercado era a mais respeitada, a
que mais vendia. Tinha sucesso em cima de sucesso. Mas se esqueceu de
Exu, aquele que a ela tudo deu. Todo sucesso dela tinha sido Exu que
tinha provido. Exu foi esquecido.
Em um dia qualquer no mercado vem até ela a notícia que sua casa
estava em chamas, ela correu até sua casa e chegando lá não restava
nada, apenas cinzas. Retornou ao mercado e quando chegou suas coisas
haviam sido roubadas. Ela perdeu tudo. Todos agora riam da desgraça
dela. Ela já não era mais reverenciada. Ela estava acabada. Exu estava
vingado.
Textos extraídos do livro
"CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
Todos os direitos reservados - all rights reserved
E demais dados conforme bibliografia abaixo:
Bibliografia da obra:
AUGRAS, Monique. O Duplo e a Metamorfose - A Identidade Mística em
Comunidade Nagô. Petrópolis: Vozes.1983
BARCELLOS, Mario César. Jamberesu. As Cantigas de Angola. Rio de Janeiro:
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Nacional. 1978
CARYBE. Os Deuses africanos no candomblé da Bahia. African gods in the
candomblé of Bahia. 2ªedição. Salvador: Bigraf, 1993
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DANDARA. LIGIERO, Zeca. Iniciação à Umbanda. Rio de Janeiro: Nova Era, 2000
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PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras,
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TAVARES, Ildásio. Xangô. Rio de Janeiro: Pallas. 2001
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Ogum _____________________________________

SITES INDICADOS

OGUM

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Dia da semana: Terça-feira.
Saudação: Ogum ê.
Sincretismo: Em São Paulo é São Jorge - 23/04 e na Bahia é Santo
Antônio - 13/06.
Cores: Vermelho (umbanda) azul marinho (candomblé)
Símbolos: Espada, lança.
Onde recebe oferendas: Nas estradas e estradas de ferro
Principais oferendas: Charuto, rosas vermelhas, suas bebidas e
comidas.
Bebida: Cerveja Branca.
Elemento: Fogo.
Algumas Ervas: Espada de São Jorge, Abre caminho, Arruda, Folha de
Seringueira.
Animal: Cachorro.
Comida: Feijoada com feijão fradinho, cará, inhame, carnes vermelhas.
Domínio: Caminho, estradas, tudo que é feito com ferro.
O que faz: Abre caminhos, executa a lei.
Características: Impulsivo, guerreiro, líder, intolerante.

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

UM ITÃ
Em Ifé, todos viviam em igualdade. Todos plantavam e caçavam. Porém
suas ferramentas e armas eram frágeis, feitos com madeira ou metal
mole.
Com o aumento da população em Ifé, começou a faltar comida, e então
todos os Orixás se reuniram para decidir como desmatar o campo para
aumentar a plantação.
Ossain foi o primeiro Orixá a tentar desmatar o campo, porém, suas
frágeis ferramentas impediram seu sucesso. E assim foi com todos os
Orixás.
Ogum, que conhecia o segredo do ferro, até então não havia se
manifestado, e quando percebeu o fracasso dos Orixás, pegou seu facão e
desmatou todo o campo.
Isso por muito tempo trouxe muita inveja aos outros Orixás pelo benefício
que o ferro trazia não só a plantação, mas como também para a caça e
a guerra.
Os Orixás ofereceram o reinado de Ifé para Ogum em troca do segredo
do ferro. Ogum aceitou a proposta.
Os humanos também procuraram Ogum, e esse lhes ensinou o segredo
da forja. Até que chegou o dia em que todos tinham sua lança de ferro.
Apesar de Rei, Ogum era um caçador.Certa ocasião saiu para caçar e
passou muito tempo fora, e quando voltou estava todo sujo e maltrapilho,
e então os Orixás o destituíram do reinado. Ogum se decepcionou com
os Orixás.
Ogum banhou-se, vestiu-se com folhas de palmeiras desfiadas pegou
suas armas e partiu.
Bem distante dali, em Irê, Ogum construiu sua casa, embaixo de uma
árvore de acocô, e lá ficou.
Os humanos que nunca esqueceram que foi Ogum quem lhes ensinou o
segredo do ferro, ainda hoje celebram e louvam esse grandioso Orixá
guerreiro.
Textos extraídos do livro
"CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
Todos os direitos reservados - all rights reserved
E demais dados conforme bibliografia abaixo:
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AUGRAS, Monique. O Duplo e a Metamorfose - A Identidade Mística em
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2000
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Oxossi _____________________________________

SITES INDICADOS

OXOSSI

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Quinta-feira.
Saudação: Okêaro!
Sincretismo: São Sebastião - Umbanda São Paulo e Rio de Janeiro Candomblé São Jorge - comemorado no dia 20 de Janeiro.
Cores: Verde na Umbanda e no Candomblé.
Símbolos: O arco e a flecha de ferro fundido.
Onde recebe oferendas: Nas matas.
Principais oferendas: Velas, charutos, frutas, suas comidas e bebidas.
Bebida: Cerveja branca e suco de frutas.
Elemento: Terra.
Algumas ervas: Folha de guiné, peregum, alecrim do cruzamento,
manjericão, samambaia, etc.
Animais: Cervo, lebre e outros animais da selva.
Comida: Fruta, inhame, mandioca.
Domínio: As matas.
Particularidade: Trabalha com cura e pajelança.
Características: Ágil, esperto, inteligente, calmo, responsável, sossegado,
fiel e muito curioso.
ALGUNS ITÃS
O reino estava em festa. Na festa da colheita do primeiro inhame. Quando
um pássaro mágico gigante pousou sobre o vilarejo, esse pássaro fora
mandado pelas Iá Mi Oxorongá que não foram convidadas para o festejo.
O rei convocou os melhores caçadores do reino e aquele que fracassasse
seria punido com a morte. Oxotaborá, o caçador das cinquenta flechas,
Oxotogi, o caçador das quarenta flechas, Oxotogum o caçador das vinte
flechas e Oxotocanxoxô, o caçador de uma única flecha. Oxotaborá,
Oxotogi e Oxotogum dispararam todas as suas flechas sem sucesso. Todos
já temiam quando chegou a vez de Oxotocanxoxô. Sua mãe também com
muito medo, foi consultar um babalaô e este falou: -Seu filho está a um
passo da riqueza ou da morte. E a aconselhou em fazer um ebô que
agradasse as feiticeiras. Foi sacrificada uma galinha, quando ela estava
abrindo o peito da galinha o pássaro mágico relaxou o seu peito para
receber a oferenda, neste momento seu filho Oxotocanxoxô, disparou sua
única flecha que foi certeira no peito do pássaro mágico. Em comemoração
o rei libertou todos os caçadores que falharam e o povo cantava
chamando-o de Oxóssi que na língua local quer dizer "O Caçador Oxô é
Popular".
____________________________________________
Olodumaré incumbiu Orunmilá a trazer-lhe uma codorna. Como para
Orunmilá isso era uma tarefa difícil ele então passou esta tarefa a
Oxóssi.
Oxóssi ficou agradecido por tal missão e prometeu que na manhã seguinte
ele traria a codorna.
Na manhã, quando Orunmilá foi buscar a codorna, o caçador abre a porta
da casa enfurecido, pois a codorna havia sumido. Perguntou a sua mãe e
esta fez pouco caso. Orunmilá exigiu que Oxóssi fosse buscar outra
codorna.
Oxóssi caçou outra codorna e a guardou no embornal. Procurou Orunmilá
e eles se dirigiram até Olodumaré. Este agradecido fez de Oxóssi o Rei dos
Caçadores. Oxóssi contente com o título pega seu arco e atira uma flecha
ao acaso, dizendo que esta flecha iria acertar o coração de quem tivesse
roubado a primeira codorna.
Chegando em casa, Oxóssi encontra sua mãe morta com uma flecha no
coração, arrependido do que fizera Oxóssi nega o título recebido de
Olodumaré.
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Textos extraídos do livro
"CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
Todos os direitos reservados - all rights reserved
E demais dados conforme bibliografia abaixo:
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Xangô _____________________________________

SITES INDICADOS

XANGÔ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Quarta-feira
Saudação: Caô Cabiecilê!
Sincretismo: São Jerônimo - comemorado no dia 30 de setembro e
também São João Batista (24.6) e São Pedro (29.6).
Cores: Na Umbanda, marrom, no Candomblé, vermelho e branco.
Símbolos: O oxé, machado de lâmina dupla feita em pedra e a pedra de
raio.
Onde recebe oferendas: Nas montanhas e pedreiras.
Principais oferendas: Velas, charutos, cravos brancos e vermelhos, suas
comidas e bebidas.
Bebida: Cerveja preta.
Elemento: Fogo.
Algumas ervas: Folha de fumo, taboa, jatobá.
Animais: Tartaruga
Comida: Amalá, caruru (quiabo), bacalhau com quiabo, fruta do conde.
Domínio: A montanha, raio, trovão e pedreiras.
Particularidade: Trabalha principalmente com a justiça.
Características: Justiceiro, líder, calmo, egocêntrico, vaidoso, mandão.
Quizila: Morte e mortos (eguns).
ALGUNS ITÃS
Oxum colocou uma condição para aceitar se casar com Xangô, disse que
só seria sua esposa se Xangô carregasse seu Pai, Oxalá, que estava bem
velho, pelo resto de sua vida e Xangô, apaixonado que estava pela doce
Oxum, aceitou o trato.
Passado o casamento e as núpcias, Xangô teria que saldar sua dívida com
Oxum, então Xangô desfez seu colar de contas vermelhas, que é sua cor,
e refez o colar incluindo contas brancas, se dirigiu a Oxum e disse:
- Minha promessa está cumprida, veja, as contas vermelhas são minhas,
as brancas são de Oxalá, portanto, de agora em diante eu sempre vou
estar carregando seu pai no meu pescoço.
____________________________________________
Xangô a muito estava viajando com seu amigo Oxalufã. Como Oxalufã é
muito velho, Xangô estava carregando o Orixá, ao passar pelas
redondezas de Oyó resolveu subir em uma pedreira para mostrar ao velho
amigo seu reino, e lá foi Xangô, até o topo da montanha com Oxalufã nas
costas. Ao chegar no topo, enquanto apreciava seu reino, avistou sua
esposa Oiá, fazendo seu amalá. Estão aí duas coisas que Xangô não
resiste, a mulher e o amalá, e se pôs a correr montanha abaixo
esquecendo completamente que carregava Oxalufã. Este por sua vez caiu,
se esborrachando na pedreira e Xangô nem percebeu, só foi se dar conta
do erro que cometera depois de saciada suas necessidades.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Iansã _____________________________________

SITES INDICADOS

IANSÃ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Quarta-feira.
Saudação: Eparrei Oiá!
Sincretismo: Santa Bárbara, comemorado dia 4 de dezembro.
Cores: Amarelo-ouro (Umbanda) vermelho (Candomblé).
Símbolos: Chifres de búfalo e um alfaje.
Onde recebe oferenda: Cachoeira.
Principais Oferendas: Crisântemos amarelos, rosas amarelas.
Bebidas: Champanhe.
Elementos: Fogo.
Algumas ervas: Aguapé (gigoga vermelha), espada de Iansã, carqueja,
folhas de bambu.
Animais: Búfalo.
Comida: Acarajé.
Domínio: Ventos e raios.
Particularidade: Enfrenta os Eguns, e é guerreira.
Característica: Sensual, geniosa, alegre.
ALGUNS ITÃS
Certa vez em uma festa nenhuma das moças presentes queria dançar
com Obaluayê, quando Iansã chegou e viu que ele estava sozinho,
convidou-o para uma dança, sua veste erguia com o vento de Iansã e
todos puderam ver seu rosto, um jovem bonito e alegre, a partir de então
Obaluayê declarou que seu reino (o reino dos mortos) seria também o
reino de Iansã.
____________________________________________
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Os Orixás estariam cansados de não ter acesso às folhas, tão importantes
para qualquer celebração litúrgica e para muitos outros aspectos da vida
material. Nesse aspecto, eram completamente dependentes de Ossãin, que
reinava sozinho em seu domínio. Incitada por Xangô, Iansã abanou
fortemente sua saia, provocando um terrível vento (o afefé) que arrancou
todas as folhas que Ossãin tentava resguardar com o próprio corpo. A
partir de então, as folhas foram repartidas e cada Orixá possui as suas
próprias plantas, mas isso não retirou totalmente de Ossãin o seu poder.
____________________________________________
Iansã é sincretizada com Santa Bárbara e é interessante a relação de
ambas com o raio, pois conta a história que a santa católica teria sido
condenada a morte pelo seu próprio pai, no momento em que ele levantou
a espada, ela suplicou aos céus , depois de sua morte, imediatamente um
raio veio e o matou, o mesmo aconteceu com outros soldados presentes.
Textos extraídos do livro
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Oxum _____________________________________

SITES INDICADOS

OXUM

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Sábado.
Saudação: Ora iêiê ô !
Sincretismo: Nossa Senhora Aparecida (12 de Outubro)
Nossa Senhora da Conceição (08 de Dezembro).
Cores: azul escuro (umbanda), amarelo ouro (candomblé).
Símbolos: leque (abebé) com estrela e espelho.
Onde recebe oferendas: em rios, nascentes e cachoeiras.
Principais oferendas: velas, flores brancas e amarelas, perfumes,
adereços, espelhos, suas comidas e bebidas.
Bebida: champanhe.
Elemento: água.
Algumas ervas: catinga de mulata, oriri, malmequer, jasmim.
Animais: arara.
Comida: omolocum, xinxim, ovos, canjica, banana.
Domínio: água doce.
O que faz: dá riqueza, amor, fertilidade, protege o parto e o bebê.
Características: bonita, elegante, charmosa, doce, possessiva.
ALGUNS ITÃS
Oxum era filha de Oxalá. Um dia casou-se com Xangô, indo viver em seu
palácio.
Logo Xangô percebeu o desinteresse de Oxum pelos afazeres domésticos,
pois a rainha vivia preocupada com suas jóias e caprichos.
Aborrecido, Xangô mandou prendê-la numa torre, sentindo-se livre
novamente.
Exu, vendo a situação de Oxum correu e contou a seu pai Oxalá que,
fazendo deste seu mensageiro, entregou-lhe um pó mágico que deveria
ser soprado sobre Oxum.
Exu, que se transforma no que quer, chegou ao alto da torre e soprou o
pó sobre Oxum que, no mesmo instante, transformou-se num lindo
pombo dourado chamado Adabá, ganhando liberdade e voltando à casa
paterna.
____________________________________________
Filha de Oxalá, Oxum sempre foi muito interessada em aprender de tudo
um pouco. Como sempre foi muito manhosa e mimada, conseguia tudo o
que queria do pai.
Certa vez decidiu que queria aprender a ver o seu futuro nos búzios. Foi
pedir a seu pai que lhe aconselhou procurar Exu, pois tal poder havia sido
concedido a ele por Ifá. Oxum foi procurar Exu que se negou a ensinarlhe o seu segredo. Percebendo que Exu estava intransigente, Oxum
resolveu procurar as feiticeiras da floresta para ensinar-lhe uma magia
para enganar o Exu. Elas lhe deram um pó mágico que em contato com
os olhos do Exu o deixaria cego por algum tempo.
Oxum, fingindo estar brincando com Exu, soprou o pó em seus olhos, que
ficou desesperado em recolher os seus búzios. Oxum, demonstrando-se
interessada, o ajudou a recolher peça por peça conferindo o nome e seus
significados. Exu na ânsia de recolhê-los, foi falando todo o segredo dos
búzios a Oxum sem se dar conta até chegar ao último Odu.
Muito inteligente, Oxum guardou o segredo do jogo e voltou ao seu reino,
deixando para trás um Exu com os olhos irritados e desconfiado que havia
sido passado para trás.
Textos extraídos do livro
"CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
Todos os direitos reservados - all rights reserved
E demais dados conforme bibliografia abaixo:
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Obá _____________________________________

SITES INDICADOS

OBÁ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Saudação: Obá Xirê.
Dia da Semana: 2° ou 4° feira.
Sincretismo: Joana D'arc ou Santa Catarina.
Elemento: Fogo.
Mineral: Cobre.
Algumas ervas de Obá: manjericão e mangueira.
Domínios: Águas Turbulentas.
Animal: Galinha de Angola.
Comida: Moqueca de ovos, manga, amalá.
Cores: Vermelho e branco ou amarelo e laranja.
Símbolos: Escudo e lança e um Ofá (arco e flecha).
Onde recebe Oferendas: A beira de um rio.
Comida para oferecer: Pato, cabra e coquem.
Particularidade: Assim como Xangô, também é uma justiceira.
ALGUNS ITÃS
Obá travou luta com Ogum, e ele sabendo da grande força da amazona
belicosa, resolveu consultar Ifá (jogo de adivinhação), onde foi
aconselhado a fazer uma mistura de espiga de milho e quiabo, jogando
esta pasta no lugar marcado para a luta.
Chega o momento do combate e começam a brigar, Obá resiste até o
ultimo momento, e não podendo mais se segurar, cai ao chão. Ogum para
não se redimir e também não ser dado por vencido, mantém relações
sexuais com ela ali mesmo, tornando-se assim seu cônjuge.
____________________________________________
Xangô, Orixá de grande virilidade tinha três esposas, Oxum, Oiá e Oba,
sendo Obá a mais velha e menos interessante. Obá nunca se contentou
em ver Oxum em toda sua vaidade e Oiá em toda sua jovialidade,
armando-se dentro dela uma grande frustração, pois disputava com unhas
e dentes o amor de Xangô.
Oxum da mesma forma queria ser sempre a primeira e única mulher de
Xangô, tanto que prega uma peça em Obá.
Em certa ocasião, era vez de Oxum cozinhar para seu esposo, Oxum
então enrola um pano em sua cabeça de forma que cobrisse as suas
orelhas e no ensopado joga dois cogumelos parecidos com orelhas e diz a
Obá que Xangô se apaixonaria cada vez mais por ela quando comesse as
suas orelhas. Xangô chegou e deleitou-se com a comida e agradeceu a
Oxum. Chegou a vez então de Obá cozinhar, ela realmente corta as suas
orelhas e oferece a Xangô, que após experimentar e enojar-se pergunta a
Obá o que era. Obá se explica e diz que foi Oxum que lhe ensinou a
fórmula. Oxum presenciando tudo retira o pano da cabeça e cai na
gargalhada. Obá não contém a sua fúria e ataca Oxum.
Xangô pra terminar aquela situação também se enfurece e lança raios,
fazendo com que as duas fujam e se transformem em rios que levam os
seus nomes. E dizem que, quando estes rios se encontram parecem
realmente brigar. Em suas manifestações no candomblé, Obá vem com a
mão direita encobrindo sua orelha. Onde estiver Obá, Oxum não se
manifesta.
Textos extraídos do livro
"CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
Todos os direitos reservados - all rights reserved
E demais dados conforme bibliografia abaixo:
Bibliografia da obra:
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Os Orixás / Ossain _____________________________________

SITES INDICADOS

OSSAIN

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Quinta-feira.
Saudação: Ewé O! Ewé O! (Oh! As folhas! Oh! As folhas!) ou Ewé Ewé
Assa! (As folhas dão certo!).
Sincretismo: São Benedito - comemorado no dia 05 de outubro.
Cores: Tanto na Umbanda como no Candomblé suas cores são o verde
claro e o branco.
Símbolos: O Igbá Òssanyin.
Onde recebe oferendas: Nas matas virgens.
Principais oferendas: Fumo, cachaça (Oti) e mel.
Bebida: Cachaça (Oti).
Elemento: Terra/Matas.
Algumas ervas: Todas.
Animais: Pássaros.
Comida: Farofa de dendê com folhas verdes, milho vermelho, feijão
fradinho torrado, bodes, galinhas e galos em cores variadas.
Domínio: Mata virgem.
Particularidade: Trabalha com as ervas, tem domínio sobre elas,
conferindo-lhes força curativa.
Características: Feiticeiro, médico.
Quizíla: Ventania.
ALGUNS ITÃS:
Ossain detinha o segredo de todas as folhas, o que causava ciúmes nos
demais Orixás. Então Xangô pede para Iansã lançar o vento sobre a mata
para espalhar e trazer as folhas e assim foi feito. Quando Ossain se deu
conta bradou Ewé O! Ewé O! e as folhas voltaram para ele, porém
algumas delas já estavam em poder dos outros Orixás. Então Ossain
permitiu que aquelas permanecessem com os Orixás, mas manteve o
segredo sobre elas, assim, para que fossem utilizadas, todos ainda teriam
de se voltar para ele e foi dessa maneira que Ossain conservou seu poder.
____________________________________________
Ossain conhecia o segredo das folhas e com elas podia realizar
miraculosas curas. Sempre sabia qual folha, qual encantamento usar e
carregava tudo consigo dentro de suas cabacinhas, sua fama sempre o
precedia e assim percorria mundo afora realizando suas curas. Contam que
certa vez ao entrar em um reino, conseguiu curar seu Rei que lhe
prometera muitas riquezas, Ossain, porém recusou dizendo que somente
poderia aceitar o que normalmente era pago aos médicos e aos feiticeiros.
Depois de muita peregrinação voltou para casa onde encontrou sua mãe
doente, mais uma vez com o poder das folhas conseguiu curar a mãe,
contudo cobrou pelo feito realizado, para espanto de seus irmãos. Ossain
era muito justo e sabia que o dinheiro fazia parte da magia - que era
maior que ele - e assim continuou sua peregrinação pelo mundo.
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Os Orixás / Nanã _____________________________________

SITES INDICADOS

NANÃ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
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» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
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» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Terça-feira.
Saudação: Saluba Nanã.
Cores: Roxo.
Sincretismo: Santa Ana comemorada em 26 de julho.
Símbolos: Vassoura e o Ibirí.
Onde recebe oferendas: Onde exista argila, barro.
Principais oferendas: Velas na cor lilás, pirão, paçoca de amendoim e
sarapatel.
Bebida: Vinho.
Elemento: Argila, barro, terra.
Animais: Rã.
Comida: Pirão, jaca, sarapatel.
Domínio: Lugares com barro, pântanos.
Particularidade: É a responsável pela reencarnação, cuida do corpo dos
mortos e recria a vida.
Características: Interessante, madura, séria, super protetora, ranzinza e
vingativa.
Quizíla: Objetos feitos de metal.
ALGUNS ITÃS
Olorum encarregou Oxalá de criar o homem e Oxalá começou suas
tentativas se utilizando de diversos materiais diferentes, não obtendo
resultado. Tentou com água, com ar, com fogo, com vinho de palma e
nada, o homem se desmanchava, tentou com pedra, madeira e nada,
ficava muito duro. Foi quando Nanã Buruquê apareceu para Oxalá e lhe
trouxe a solução, trouxe a lama de seus domínios, com a qual o homem
foi criado e finalmente funcionou.
____________________________________________
No Candomblé, os sacrifícios a Nanã não podem ser feitos com
instrumentos de metal e o itã que explica esta quizila conta que todos os
Orixás estavam reunidos para decidir qual era o mais importante entre
eles, e quando todos estavam consentindo a favor de Ogum, pois ele teria
inventado os instrumentos de metal como a faca, por exemplo, de grande
valia para a humanidade, Nanã discordou, apanhou uma galinha e torceu
seu pescoço com as próprias mãos, mostrando assim que não dependia da
faca de Ogum.
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Os Orixás / Obaluaê _____________________________________

SITES INDICADOS

OBALUAÊ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

Saudação: Atotô Ajuberú.
Cor: preto, vermelho e branco.
Símbolos: Leguidibá, Xaxará e Brajá de búzios.
Principais oferendas: Pipoca e suas comidas.
Elemento: Terra.
Algumas ervas: Folha de Omulu (canela de cachorro) pariparoba,
mamona, cambará, etc.
Animais: Cão.
Comida: Doburu (pipoca enfeitada com fatias de coco), Ewa Dudu (feijão
preto com dendê) Eram Kekerê (carnes em fatias), Dodokindó (banana da
terra frita), cuscuz e milho.
Domínios: Os mortos e doenças.
Banhos: com Osé Dudu (sabão da costa) e ervas guinadas (colônia,
saião, manjericão).
UM ITÃ
Em certa ocasião festiva entre os Orixás, Obaluayê participou utilizando
uma roupa feita de palha da costa, o Aso Iko, para esconder suas feridas
e deformações causadas pelas doenças.
No entanto, enquanto todos os outros Orixás dançavam, Obaluayê, apesar
de jovem e muito habilidoso, preferia ficar parado para não correr o risco
de exibir seu corpo debilitado.
Repentinamente, Oiá pega Obaluayê para dançar com ela, e Oiá faz
soprar uma ventania que levanta as palhas da costa da roupa de
Obaluayê, suas chagas ao mesmo tempo voam do seu corpo se
transformando em pipocas e para espanto dos demais, se exibe um belo
rapaz debaixo daquela roupa.
A gratidão de Obaluayê o faz dividir com Oiá seu domínio e poder sobre
os mortos.
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Os Orixás / Yemanjá _____________________________________

SITES INDICADOS

YEMANJÁ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Dia da semana: Sábado.
Saudação: Odoiá.
Sincretismo: Nossa Senhora da Glória no Rio de Janeiro, Nossa Senhora
dos Navegantes no Rio Grande do Sul e Bahia e Nossa senhora da
Conceição em São Paulo.
Cor: Azul claro.
Símbolos: Um leque chamado abebé contendo uma sereia.
Onde recebe oferendas: Nas praias.
Principais oferendas: Rosas brancas, perfume de colônia.
Bebida: Champanhe branco.
Elemento: Água.
Algumas ervas: Folha de alfazema, folha de colônia, pariparoba, rosa
branca.
Animais: Peixe de água salgada.
Comida: Peixes do mar, arroz, milho, camarão com côco, comidas
brancas como canjica e manjar.
Domínios: Oceanos.
Particularidade:
Trabalha
igualmente
com
todos acolhendo-os,
fortalecendo-os,
trazendo
esperança.
Iemanjá
"cria"
a
todos,
desempenhando função de uma grande mãe.
Características: Generosa, caridosa, acolhedora, serena, possessiva.

» Exus
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Os Orixás / Oxumaré _____________________________________

SITES INDICADOS

OXUMARÉ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Dia da semana: Quinta-feira.
Saudação: Aro Bobô.
Cores: todas as cores do arco-íris.
Símbolos: Arco-íris.
Onde recebe oferendas: Na floresta, de preferência próximo a água
doce, nascentes.
Principais oferendas: Flores de todas as cores juntas.
Bebida: Água.
Elemento: Terra.
Animais: Cobra.
Comida: Banana e batata doce.
Domínio: Geração de vida.
O que faz: É o Orixá da abundância e da fertilidade.
ALGUNS ITÃS
Xangô se casou com Oxum e descobriram que sua comunicação não
andava bem, pois Xangô morava no alto da pedreira, quase no céu, já
Oxum tinha seu palácio nas profundezas do rio. Para solucionar este
problema, Xangô pediu a Oxumaré que ligasse a água do rio de Oxum
até ele no céu, foi quando Oxumaré se tornou o arco-íris.
Existe um detalhe: para que não acontecesse uma seca na terra,
Oxumaré resolveu fazer este favor a Xangô apenas durante seis meses
do ano, para que nos outros seis meses, enquanto Oxumaré assumia a
forma de serpente, Xangô tivesse que descer até a terra, trazendo assim
as fortes chuvas, tempestades e trovões de raiva.
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» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
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O Barracão
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» Tela Inicial

Oxumaré viveu entre os humanos e era um grande Babalaô, adivinhava
de tudo e prestava serviços ao rei, um rei muito rico e ao mesmo tempo
muito avarento, recompensando muito mal Oxumaré pelos seus préstimos
e previsões. Foi quando Oxumaré procurou Ifá, pois queria descobrir uma
forma de ganhar mais dinheiro. Ifá declarou que se Oxumaré fizesse-lhe
uma oferenda o tornaria muito rico e assim foi Oxumaré fazer o ritual.
Enquanto Oxumaré realizava o ritual do ebó, o rei precisou dele e não o
encontrou, decretando assim que ele estaria despedido. Oxumaré quase
desacreditou de seu mestre Ifá, pois passava mais aperto do que antes
do ebó.
Foi aí que uma rainha de outra corte ficou sabendo da disponibilidade de
Oxumaré, e como sua fama de bom Babalaô corria por aquelas bandas,
ela o chamou para tentar resolver problemas até então indissolúveis.
Oxumaré resolveu as perturbações da rainha, foi muito bem
recompensado por ela e até o rei que o despedira resolveu voltar a se
utilizar de suas previsões, só que agora melhor remuneradas.
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Os Orixás / Logunedé _____________________________________

SITES INDICADOS

LOGUNEDÉ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Dia da semana: Quinta-feira e sábado.
Saudação: Olorikim Logun.
Cores: Amarelo e verde.
Símbolos: Cavalo marinho e a margem dos rios.
Onde recebe oferendas: Em rios.
Algumas ervas: Oriri, carqueja.
Principais oferendas: Axoxó.
Elemento: Água e terra.
Animal: Peixe.
Comida: Axoxô (milho de galinha cozido com côco).
Domínio: Cachoeiras, matas, florestas, rios.
Particularidade: Rege a adolescência.
ALGUNS ITÃS
Logunedé em certa feita resolve brincar nas águas revoltas regidas por
Obá, outra mulher de Xangô como sua mãe Oxum, Obá aproveita a
oportunidade para se vingar de Oxum e tenta matar Logunedé. Mas Oxum
viu em sua peneira de búzios o que estava acontecendo e pediu a
intervenção de Orunmilá, este por sua vez atende o pedido de Oxum,
fazendo ebó para Obá e permitindo assim que os pescadores salvassem
Logunedé. Por isso Logunedé ficou encarregado de proteger os pescadores
e as navegações por rios de água doce.
____________________________________________
Houve um tempo em que as águas e a terra estavam no mesmo nível,
não existia limites bem definidos e Logunedé, apesar de conhecer bem
estes dois domínios, sempre encontrava dificuldade para se manter em
um ou em outro sem se confundir. Um dia, depois de passar seis meses
na água, tinha que voltar para a terra e se confundira novamente, foi
então que voltou ao fundo do rio e começou a cavar incansavelmente.
Com esta escavação, Logunedé criou as margens dos rios e córregos que
passaram a ser o seu domínio e, portanto são seus lugares preferidos
desde então para receber oferendas.
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» Quem Somos
Textos extraídos do livro
"CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
Todos os direitos reservados - all rights reserved

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

E demais dados conforme bibliografia abaixo:
Bibliografia da obra:
AUGRAS, Monique. O Duplo e a Metamorfose - A Identidade Mística em
Comunidade Nagô. Petrópolis: Vozes.1983
BARCELLOS, Mario César. Jamberesu. As Cantigas de Angola. Rio de Janeiro:
Pallas, 1998 / Orixás e o segredo da vida, O. Rio de Janeiro: Pallas, 4ª edição.
BASTIDE, Roger. O Candomblé da Bahia. São Paulo: Companhia Editora
Nacional. 1978
CARYBE. Os Deuses africanos no candomblé da Bahia. African gods in the
candomblé of Bahia. 2ªedição. Salvador: Bigraf, 1993
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro: INLMEC, 1962
DANDARA. LIGIERO, Zeca. Iniciação à Umbanda. Rio de Janeiro: Nova Era, 2000
LOMBARDI, Carlos. Os Orixás: Yemanjá. Editora Três: São Paulo, s.d 3ª Edição
MARTINS, Cléo. Obá: a amazona belicosa. Rio de Janeiro: Pallas, 2002
PEREIRA, Manuel Nunes. A casa das minas – O culto dos Voduns Jeje no
Maranhão. Petrópolis: Vozes, 1979
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras,
2001
TAVARES, Ildásio. Xangô. Rio de Janeiro: Pallas. 2001
VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás, deuses iorubas na África e no Novo Mundo. 5ª
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edição. Salvador: Corrupio, 1997 / Lendas africanas dos Orixás. Salvador:
Corrupio. 1985
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Os Orixás / Oxalá ____________________________________

SITES INDICADOS

OXALÁ

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dia da semana: Sexta-feira ou domingo.
Saudação: Êpa Êpa Babá ! (Viva o Pai).
Sincretismo: Jesus Cristo, N.Sr. do Bonfim.
Cores: Na Umbanda: Branca
Candomblé: Oxaguian , branca e azul claro. Oxalufã, branca, marfim ,
pérola e chumbo.
Símbolos: Oxaguian , espada e "mão de pilão" em metal branco.
Oxalufã, opaxorô, cajado de prata , chumbo ou metal branco.
Principais oferendas: Vela branca, rosa e flores brancas, suas comidas e
frutas típicas.
Elemento: Ar. (céu e atmosfera).
Algumas ervas: Tapete de Oxalá (Boldo), Saião (Folha da fortuna), Folha
da costa, Malva branca, Cana-do-brejo, Rosa branca.
Animal: Pomba branca.
Comida: Canjica branca cozida, acaçá, massa de inhame, arroz, milho
branco, uva branca, pêra, maçã, obi branco.
Domínio: Céu, Ar, Rios e Montanhas.
Particularidades: Pai de todos os Orixás, ele quem permitiu a todos os
Orixás escolherem seus domínios.
Alheio a disputas, brigas, violência, gosta de ordem, da limpeza e da
pureza.
Características: Equilibrado, tolerante, calmo, grande respeitabilidade,
força de vontade, confiabilidade.
UM ITÃ
Oxalufã , era o rei de Ilu-ayê , a terra dos ancestrais na África .Um dia
resolveu viajar em visita a seu velho amigo Xangô, rei de Oyó. Antes de
viajar, consultou um babalaô, o adivinho, que lhe informou para não
fazer a viagem que seria cheia de incidentes desagradáveis e acabaria
mal. E fez ainda algumas recomendações: "Se você não quiser perder a
vida durante a viagem, deverá aceitar fazer tudo que lhe pedirem sem se
queixar das conseqüências que advirão. Será necessário que você leve
três panos brancos, sabão e limo da costa".
Oxalufã partiu lentamente apoiado em seu grande cajado, chamado
apaxorô. Ao cabo de algum tempo passado, foi vítima de alguns golpes e
brincadeiras de Exu que se divertia as custas de Oxalá, onde até então
manteve-se calmo, sem perder a paciência.
Logo que entrou no reino de Xangô, encontrou um cavalo perdido, que
logo reconheceu este, por ter dado anos atrás de presente a Xangô o
animal. Oxalufã tentou amansá-lo, mostrando-lhe uma espiga de milho
para amarrá-lo e devolvê-lo a Xangô. Nesse instante passaram alguns
servidores do palácio e gritaram: "Olhem o ladrão de cavalo! Miserável!
Como os tempos mudaram, roubar nesta idade!" Agarraram Oxalufã,
cobriram-lhe de pancadas e arrastaram-no até a prisão.
Oxalufã lembrando das recomendações do babalaô, permaneceu em
silêncio. Ele não podia queixar-se. Então usou seus poderes, do fundo da
prisão. Não choveu mais, as colheitas estavam comprometidas, o gado
dizimado, as mulheres estéreis, as pessoas vítimas de doenças terríveis.
Durante sete anos o reino de Xangô foi devastado.
Xangô por sua vez consultou um babalaô, para saber a razão de toda
aquela desgraça. O babalaô respondeu: "Kabiyei Xangô, tudo isso é
conseqüência de uma terrível injustiça, onde um velho sofre preso a sete
anos." Xangô fez vir diante dele o tal ancião.
Você, Oxalufã! Êpa Êpa Babá ! Absurdo! Inacreditável, vergonhoso,
imperdoável!
Não posso acreditar! E ainda por cima, preso por meus próprios
servidores!
Chamem todos meus generais, meus cavaleiros, meus eunucos, meus
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músicos!
Chamem meus mensageiros e chefes de cavalaria! Meus caçadores,
minhas mulheres e Yabás !
Povo de Oyó ! Todos e todas se vistam de branco em respeito ao rei que
veste branco!
Todos guardem silêncio em sinal de arrependimento!
Vão todos buscar água no rio! É preciso lavar Oxalufã!
Êpa Êpa Babá !
É preciso que ele nos perdoe dessa ofensa feita!
Este episódio da vida de Oxalufã, é comemorado, a cada ano em todos
terreiros de Candomblé da Bahia, no dia da "Águas de Oxalá", quando
todos vestem branco e vão buscar água em silêncio para lavar os objetos
sagrados de Oxalá.
Também com a mesma intenção, todos os anos, numa quinta-feira, uma
multidão lava o chão da basílica dedicada ao Senhor do Bonfim.
Êpa Êpa Babá !
Textos extraídos do livro
"CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
Todos os direitos reservados - all rights reserved
E demais dados conforme bibliografia abaixo:
Bibliografia da obra:
AUGRAS, Monique. O Duplo e a Metamorfose - A Identidade Mística em
Comunidade Nagô. Petrópolis: Vozes.1983
BARCELLOS, Mario César. Jamberesu. As Cantigas de Angola. Rio de Janeiro:
Pallas, 1998 / Orixás e o segredo da vida, O. Rio de Janeiro: Pallas, 4ª edição.
BASTIDE, Roger. O Candomblé da Bahia. São Paulo: Companhia Editora
Nacional. 1978
CARYBE. Os Deuses africanos no candomblé da Bahia. African gods in the
candomblé of Bahia. 2ªedição. Salvador: Bigraf, 1993
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro:
INL-MEC, 1962
DANDARA. LIGIERO, Zeca. Iniciação à Umbanda. Rio de Janeiro: Nova Era,
2000
LOMBARDI, Carlos. Os Orixás: Yemanjá. Editora Três: São Paulo, s.d 3ª Edição
MARTINS, Cléo. Obá: a amazona belicosa. Rio de Janeiro: Pallas, 2002
PEREIRA, Manuel Nunes. A casa das minas – O culto dos Voduns Jeje no
Maranhão. Petrópolis: Vozes, 1979
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras,
2001
TAVARES, Ildásio. Xangô. Rio de Janeiro: Pallas. 2001
VERGER, Pierre Fatumbi. Orixás, deuses iorubas na África e no Novo Mundo. 5ª
edição. Salvador: Corrupio, 1997 / Lendas africanas dos Orixás. Salvador:
Corrupio. 1985
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» A Umbanda
» Os Orixás

   

Ervas Rituais ______________________________________________
pag2

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

ARRUDA:
Mais uma erva bastante usada
ritualisticamente, conhecida por todos e ao
mesmo tempo requer muitos cuidados,
tanto no sentido litúrgico como medicinal.
Seu uso litúrgico é bastante vasto,
principalmente como amuleto e banhos,
porém este último não pode ser aplicado
na cabeça, salvo filhos de Ogum e Exu, os
Orixás desta erva.
Pó da folha seca: Seu uso medicinal é bastante moderado, pois tem ação
vermicida (ótimo contra pulgas e piolhos).
Durante a gravidez a arruda tem um efeito especial sobre o útero,
ocasionando hemorragia grave, levando ao aborto e a morte.
“Acrescentamos que o aborto é raro e que a administração desta
substancia com um fim criminoso (aborto)”. Pode acarretar a morte da
mãe sem que haja parto”. (Dictionnaire des Plantes Medicinales, Pg. 541,
Pelo Dr. A. Héraud).
Repetimos a advertência que, tratando-se de uma planta muito ativa, só
deve ser administrada com muita prudência, quando usada internamente.
O chá de arruda é bom calmante dos nervos e trata urina presa.
Formas de uso: Amuleto, pó externamente e chá.
Orixás: Ogum e Exu.
Características: É um sub-arbusto com folhas pequenas verdes claras
fortemente aromáticas.

» Histórias dos Guias
Interativo
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

Esta erva é muito utilizada pelos caboclos
em rituais de sacudimento (geralmente
junto com peregum) tem suas folhas
aromáticas, estimulantes e diuréticas.
Aplica-se nos casos de ardor ao urinar,
enfermidades dos intestinos, estômago,

» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Tela Inicial
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» Grupo de Estudos

» Adic. a Favoritos

SITES INDICADOS

rins e bexiga.
Externamente usa-se para gargarejo em casos de dor de garganta, aftas,
etc.
Com o chá das folhas, ou com o chá das sementes em maceração,
preparam-se compressas que as mães lactantes aplicam sobre os bicos
dos seios afetados.
Forma de uso: chá, sacudimento, gargarejo.
Orixás: Oxalá, Oxossi, Oxum.
Características: Planta muito cheirosa de folhas ovais ou oval – elípticas,
compridas. Inflorência em espigas.

Passeio pela mata na chácara
Morada dos Pajés, em curso
ministrado pelo Jair para alguns
filhos de santo do Barracão de Pai
José de Aruanda.
Alem da teoria, a prática.
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MANJERICÃO:
A erva boa pra tudo, esta é a melhor
definição do manjericão que é bastante
conhecido na cozinha em forma de
cozimento.Tem como principal característica
litúrgica o poder de elevação espiritual por
isso é muito utilizada em banho da coroa,
amaci.
Formas de uso: Banho e chá.
Orixás: Oxalá.
Características: Pequenas folhas ovais arredondadas de coloração verde
clara inflorência em espigas.

PEREGUM, PAU D’ÁGUA ou
IPEREGUM:
Uma erva de uso extremamente ritual
difere em suas cores para diferenciar os
orixás que pegam cada uma delas e são
extremamente apreciadas para rituais de
sacudimento, acompanhadas de outras
ervas ou não, muito utilizadas também em
banho de amaci ou que antecedem cada
trabalho de seu respectivo orixá.
Formas de uso: Banho de sacudimento.
Orixás: De acordo com as cores, sendo verde de ogum, verde e amarelo
de Oxossi e Logunedé, verde e branco de Ossain, vermelho de Oia e
Xangô.
Características: São folhas lisas e compridas, um pouco mais estreitas e
menores do que a colônia, por exemplo, encontradas nas cores acima
citadas.
O Peregum vermelho (Xangô e Oya) também é chamado de folha de fogo.

*IMPORTANTE: As informações aqui apresentadas tem objetivo de divulgar
esta cultura popular, não dispensa, em hipótese alguma, orientações
médicas.

< Voltar

.

mais >
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   
SITES INDICADOS

Pontos Cantados / Oxóssi____________________________ pag1

Oxóssi (Caboclos)

Clique na música para ouvir o ponto.
Mais abaixo você encontra letras destas e de outras cantigas.

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
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» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
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» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

Ouça pontos de outras Giras:
» Caboclos de Oxóssi

» Baianos

» Ogum

» Boiadeiros

» Xangô

» Pretos Velhos

» Quem Somos

» Erês

» Iemanjá / Oxum / Iansã

» Adic. a Favoritos

» Marinheiros

» Ciganos

» Tela Inicial

» Exu / Pomba-Giras

» Obaluaiê / Nanã Buruquê

» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
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Letras de pontos cantados de Oxóssi:
Seu Ubirajara lá na mata é um Rei
Ubirajara na Umbanda é um Tata
Ele é um Rei
Ele é um Tata   >2x
Lá na mata sua flecha zua   >2x
E zua quando sobe quando desce ela mata
Ele é um Rei
Ele é um Tata   >2x
_________________________________
Lembrai seu Sete Serras,
Lembrai ele é nosso Pai, (bis)
Com sua flecha ele riscou seu ponto,
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Caboclo Demoragy
É ele, Demoragy, que vem do Uruguaia a sua aldeia,
É ele, Demoragy, Ubirajara da Jurema,
Ele é Caboclo guerreiro e veste pena,
O seu cocar quem deu foi Oxalá,
Ele caminha de leve nas folhas secas,
Seu Demoragy dentro do seu Jurema.
_________________________________
Caboclo Cachumacaé
Cachumacaé, Cachumacaé,
Afirma o ponto Caboclo, cachumacaé....(bis)
Vem de Angola vem, vem saravá,
Vem de Angola vem, vem trabalha.
_________________________________
Saudação ao Caboclo Sete Serras

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Com seu bodoque veio confirmar,
Sua falange é lá da Jurema,
Meu Pai, Ele é Caboclo e tem o seu Conga.
_________________________________
Embala eu Oxossi, embala eu....(bis)
Saravá seu Sete Serras,
Ele é dono do Congá,
Saravá todos Caboclos,
Salve todos os Orixás.
_________________________________
Eu vi nas margem do rio, em linda manhã serena (bis)
Caboclo seu Sete Serras, firmando ponto na areia,
Galo cantou na serra, a mata estremeceu...
Caboclo Seu Sete Serras na cachoeira apareceu ....(bis)
_________________________________
Foi numa tarde serena,
Lá nas Matas da Jurema eu vi o Caboclo cantar,
Quio, quio, quio, quio que era, seu mata está em festa,
Saravá Seu (........................) Ele é o rei da floresta.
(Sete Serras) ( Cachoeiras) (Mata Virgem)
_________________________________
Estrela Dalva é sua guia,
Seu Sete Serras é Caboclo valente,
Seu Sete Serras mora lá na mata,
Lá na gruta funda, lá no fim do Mundo.
_________________________________
Oxossi é o rei da aldeia,
Oxossi é a luz que nos clareia,
Arreia, arreia pra vencer demanda meu Pai,
Arreia, arreia filhos de Umbanda não cai.
_________________________________
Eu vi chover, eu vi relampear,
Mas mesmo assim o céu estava azul,
Sambore e pemba folhas de Jurema,
Oxossi é dono do Maracajá (bis)
_________________________________
Meu Pai me deu uma missão pra eu cumprir,
Apanha as folhas da seringueira,
Pra gente ouvir o seu cantar,
Ai, o Caboclo cantou, auê da Jurema, auê da Jurema,
Oxum é minha Mãe, Oxossi é meu Pai,
Afirma na Aruanda meus caboclos auê....(bis)
_________________________________
Um diadema lá no céu brilhou
E a Mata Virgem veio iluminar (bis)
É de Aruanda, é da lei de Umbanda,
Nosso Pai Oxossi vamos saravá....
Oxossi é, é,é,é,é,é , Oxossi é,é,é,é, á...
_________________________________
No alto da Serra, Capitão da Serra,
Na Serra Negra onde o Caboclo mora,
No alto da Serra, Capitão da Serra,
A sua seta é uma jibóia,
Estava no alto da Serra,
Grande jibóia que por mim passou,
Trazia um grande diadema, dizendo que era
O REI DOS CAÇADORES,
Yoqui, yoqui, yoqui, que bambi oclimi, respondi ago,
Trazia um grande diadema, dizendo que era,
O REI DOS CAÇADORES.
_________________________________
Ele é caboclo, ele é Juremeiro,
E na alvorada tem penas carijós, (bis)
Vadeia oi, vadeia oi, vadeia meus Caboclos na aldeia,
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O lere, lere, laiá, o lere, lere, laia
Caboclo Sete Serras, Caboclo Sete Serras,
Caboclo Sete Serras vamos saudar...
Entra nesta cantoria Caboclo,
Que é pra nos ajudar,
E que esta forma de canção tão simples,
Seja teu simples modo de trabalhar,....e,e,e
O lere, o laiá com ajuda, de Pai Oxalá,
O lere, o laia com ajuda, de nosso Conga,
Caboclo Sete Serras, Caboclo Sete Serras,
Caboclo Sete Serras, vamos saudar,
Lá nas matas tem pássaro que quando canta,
Encanta, e faz a gente até chorar,
Mas na verdade, esse canto é um suspiro manso,
Do Caboclo a nos acompanhar....e,e,e,
O lere, o laia, com ajuda de pai Oxalá,
O lere, o laia, com ajuda de nosso Conga,
Caboclo Sete Serras, vamos trabalhar,
Com ajuda de Pai Oxalá e todos Orixás,
Caboclo Sete Serras, Caboclo Sete Serras,
Caboclo Sete Serras vamos saudar...
O lere, lere, laia, o lere lere laia...
_________________________________
Oxalá e a Cabocla Jurema
Oxalá mandou, ele mandou buscar,
Os Caboclos da Jurema, lá no Jurema...
Oxalá mandou..., Rei Oxalá,
Ele é Rei do Mundo inteiro,
Ele deu ordens pra Jurema,
Trazer seus capangueiros,
Oxalá mandou, mandai, mandai,
Minha Cabocla Jurema, no seu terreiro,
Essa é a ordem Suprema...Oxalá mandou.
_________________________________
Eu vi, lá nas Matas da Jurema,
Eu vi, uma Cabocla pequena, (bis)
Mas ela é, mas ela é, mas ela é,
Graciosa Sucena Cabocla Jurema (bis)
_________________________________
Jurema linda princesa rainha,
A Mata é sua, mas a chave é minha, (bis)
E, e, e, e,... e, e, á...Princesa Rainha do meu Jurema
(bis)
_________________________________
No centro da Mata Virgem, uma linda Cabocla eu vi,
(bis)
Com seu saiote, cheio de penas,
Ela é Jurema filha de Tupi,
Jurema, Jurema, Jurema,
Ela é a Cabocla, da Lei Suprema.
_________________________________
Firmeza do ponto de Cabocla
Cabocla firma seu ponto, na pontinha do cipó,
Quero ver uma noite de Lua,
Quero ver um dia de Sol.
_________________________________
Cabocla Jupiara
Jupiara a sua mata, mata é linda,
É verde como a cor do Mar,
E as flores que enfeitam o seu corpo,
Jupiara é uma rosa no jardim de Oxalá.
Arreia, arreia, arreia, Jupiara no Conga,
Arreia, arreia, arreia, vem das matas saravá.
_________________________________
1 Onde está Jurema, a Jurema onde está?
2 Ta procurando os Capangueiros
2 Que ainda estão na Jurema,
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2 Quem mandou chamar, em nome do Pai Oxalá!!
1 Foi seu Oxossi Caçador, que já baixou neste Conga.
Salve todo o povo da Jurema
Salve a sua luz, seu Jacutá
Levar todos os males de seus filhos,
Deixando Paz e Amor na fé de Oxalá...
_________________________________

Vadeia oi, vadeia oi, vadeia como o vento na areia,
Vadeia meus Caboclos vadeia, os Caboclos na aldeia,
E as Sereias na areia....(bis)
_________________________________
Caboclo roxo da cor morena,
Se ele é cazuté, cazuté da Jurema.
Ele jurou e tornou a jurar,
Em ouvir os conselhos que a Jurema lhe da,
Ele é Oxossi, dorme na macaia,
Ele é Caboclo em qualquer lugar,
Ele não apanha as folhas da Jurema,
Sem ordem suprema de Pai Oxalá.
_________________________________

Caboclo Ituiutaba
Lá nas Matas eu vi, Seu Ituiutaba, (bis)
Riscando o ponto na areia,
Firmando o ponto na Mata (bis)
_________________________________
Saravá seu (.................................)
Saravá seu Amasse,
Pegue a flecha e seu bodoque,
Pra defender filhos de fé,
Ele vem lá de Aruanda,
Trabalhar neste Conga,
Saravá seu (.............................)
O guerreiro de Oxalá,
Sua flecha vai certeira,
Pra pegar o feiticeiro,
Que fez jura de mandinga,
Para o filho de terreiro,
Pega o arco, atira a flecha,
Que este bicho é corredor,
Ele vai ser castigado,
Ele é merecedor.
_________________________________

Caboclo Jequiricá
Sereno que cai, são horas da madrugada,
Sereno que cai, nas matas do Uruguaia,
Como caminha, como caminhou ...(bis)
Caboclo Jequiricá, na hora divina
Ele sempre chegou.
_________________________________
Caboclo Tamandaque
Na sua aldeia tem Tupiniquim,
Na sua mata tem Tucurucu,
No seu saiote tem pena encarnada,
No seu penacho tem pena dourada.
Tamandaque tem penas carijós,
Que atravessam as margens da cachoeira,
Ele vem do alto daquela serra,
Ele vem da selva morena.

Subida dos Caboclos
É madrugada já cantou a Seriema...(bis)
Os caboclos vão, vão embora,
Pra suas verdes Campinas,
Pra suas terras serenas.
_________________________________
A sua mata é longe, oi eles vão embora,
E vão descendo a Serra Azul,
Adeus Umbanda e os Caboclos vão embora,
E vão descendo a Serra Azul.

< Voltar
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Letras de pontos cantados de Baianos:
Barra vento , barra vento , barra eu barra vento "bis"
Barra , barra vento , quero ver barrar ;
Barra eu , barra vento , quero ver barrar ;
Eu levei uma carreira , ela foi pequenininha , um facão
de 7 arroba , fora o
Cabo e a bainha , uma cesta de ovos , setessentas
galinhas , e o trem corre...
... E é por cima da linha , E o trem corre , e é por cima
da linha;
Aô chapéu grande , beirada de ventania , beirada de
ventania , beirada de ventania ; "bis"
Oh vamos baianada , pisar no catimbó , amarrar os
inimigos na pontinha do cipó, oh vamos baianada pisar
no catimbó , amarrar os inimigos na pontinha do cipó...
_________________________________
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Ê baiana , ê ê ê , baiana , baianinha "bis"
Baiana boa , gosta do samba
Gosta de roda e diz que é bamba "bis"
Olha toca a viola que ela quer sambar
Ela gosta do samba , ela quer rebolar . "bis"
_________________________________
Mas na Bahia ninguém pode com baiano "bis"
Quebra o côco , rebenta a sapucaia
Quero ver que pode mais , "bis"
Eu nunca vi baiano tão bom assim "bis"
Trabalha com Jesus Cristo , Nosso Senhor do Bonfim.
"bis"
_________________________________
Oh meu Senhor do Bonfim , valei-me São Salvador ,
Vamos saravá minha gente , que o povo da Bahia
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chegou ,
Bahia , Bahia , Bahia de São Salvador
Quem nunca foi a Bahia , oi peça a Deus nosso Senhor.
"bis"
_________________________________

Lá na Bahia tenho morada "bis"
Seu Virgulino mora na beira da estrada "bis"
Derrubou casa sem muro , navegou sem ambarcação
Só não faço nesse mundo , é casar irmã com irmão
O terreiro lá de casa , não se varre com vassoura
Varre com ponta de faca , bala de metralhadora
Cangaceiro sou eu , aqui em qualquer lugar "bis"
O meu nome é Virgulino , carrego meu patuá "bis"
_________________________________

Zé Baiano cortou pau , lá no sertão da Bahia "bis"
A casca do pau chorava , miolo do pau gemia. "bis"
_________________________________
Com seu pote na cabeça , ele tem mais de sétimo dia
"bis"
E o seu Pixilim , Pixilim , Pixilim ,
Pixilim , Pixilim da Bahia. "bis"
_________________________________

Baiano que vem da Bahia , vem beirando beira mar ,
Bota a canga no sereno , ô deixa a canga serenar. "bis"
Auê baiano , baiano da laranjeira,
Auê baiano , na Serra da Mantiqueira "bis"
_________________________________

Balança porteira velha , balança , balanceou
Balança porteira velha que os baianos já chegou "bis"
Galo cantou , cantou de madrugada , "bis"
Agora é hora , é hora da baianada. "bis"
Bahia oh África , venha nos ajudar "bis"
Força baiana , força africana
Força Divina , vem cá , vem cá. "bis"
_________________________________

Mas o facão bateu em baixo , e a bananeira caiu ,
Mas o facão bateu em baixo , e a bananeira caiu ,
Cai , cai , bananeira , e a bananeira caiu ,
Cai , cai , bananeira , e a bananeira caiu ... ... ...
_________________________________
Baiana faz e não manda , nem tem medo de demanda
"bis"
Baiana feiticeira , filha de Nagô
Trabalha com pó de Pemba , pra ajudar Babalaô "bis"
Baiana sim , baiana vê , quebrar mandinga com dendê
_________________________________

Se ele é baiano , agora que eu quero ver
Dançar catira , no azeite de dendê
Eu quero ver os baianos de Aruanda
Saravá na nossa banda
E a demanda eles vencer
_________________________________

Valei-me Senhora Aparecida , valei-me a Padroeira do
Brasil ,
Valei-me Senhora do Amparo , Estrela guia do meu povo
da Bahia ,
Valei-me meu Senhor do Bonfim , que dos baianos és o
padroeiro ,
Valei meu Orixá formoso , que gira , gira , nesse
terreiro. "bis"

Mulher , ô mulher , não tenha medo do seu marido "bis"
Se ele diz que sim , eu digo que não
Se ele é bom de faca , eu sou no facão
Se ele é bom na reza , eu sou na oração
Se ele é cangaceiro , eu sou Lampião.
_________________________________
A baianada vai embora , Aleluiá
Oi vai com Deus , Nossa Senhora , Aleluiá
A , A , A , Aleluiá "bis"
_________________________________

Quem vem na frente é José Pilintra , com seu chapéu de
lado
Seu lenço encantado , e seu copo na mão ,
Que vem trazer aos filhos do Nazareno , a sua
mensagem e a sua proteção. "bis"
_________________________________

Despedida de baiano , faz chorar
Faz chorar faz soluçar , faz chorar.
_________________________________

Se ele é baiano bom , ele é sambador
Samba aqui , samba acolá
Quero ver você sambar
Na ponta do meu punhal

Coqueiro do Norte está balançando
Lá na Bahia estão lhe chamando

< Voltar
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Firmeza de Ogum
Na Canjira de Umbanda , Orixá que comanda é Ogum,
Ele é o Rei do Terreiro, ou segura o terreiro é Ogum (bis)
Ogum Iara, Ogum Beira Mar, auê Ogum Rompe Mato,
Ogum de Lei, quem está de ronda é Ogum Mege...
Ogum Matinada
Ogum venceu a guerra, Ogum tocou clarim,
E o regimento todo, é comandado por mim....
Salve os guerreiros da madrugada,
Salve Ogum guerreiro, e Seu Ogum Matinada.
Ogum Iara
Se meu pai é Ogum, o, o, vencedor de demanda,
Ele vem de Aruanda, pra salvar filhos de Umbanda,
Ogum, Ogum Iara, Ogum, Ogum Iara,
Salve os campos de batalha, salve as Sereias do mar, Ogum, Ogum Iara.
Ogum de Lei
Ogum é de lei, é de lei, e, e, o.
Ogum vem de Aruanda, vence demanda, e, o.
______________________________________
Saravá Ogum, e a coroa de lei (bis)
Saravá Ogum, e a coroa de lei (bis)
______________________________________
Ogum de lei meu Pai, estou lhe chamando,
Ogum de lei meu Pai, estou lhe esperando,
Com sua espada e sua lança na mão,
Ogum de lei, é vencedor de demanda
_______________________________________
Ouvi o toque do clarim da Lua,
Ouvi o toque do maior do dia,
Ogum foi praça de cavalaria,
Foi ordenança da Virgem Maria.
Lá, rá, lá ia, lá rá, lá ia, lá rá, lá ia,
_______________________________________
Se sua espada é de ouro, sua coroa é de lei
Ogum é tataa na Umbanda, vem de aruanda, Ogum iê (bis)
________________________________________

Ogum, tem pena de mim,
Não me deixe sofrer tanto assim...
Quando eu morrer, vou passar lá na Aruanda,
Pra ver Ogum saravá filhos de Umbanda.

Ogum Beira Mar
Ele jurou bandeira, ele tocou clarim,
Com seu exercito branco, ele lutou por mim,
Na beira da praia, Ogum Sete Ondas, Ogum Beira Mar.
______________________________________________
A sua espada brilha no raiar do dia,
Seu Beira Mar é filho da Virgem Maria (bis)
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Seu Beira Mar, beirando areia,
Seu Beira Mar é filho da Mamãe Sereia.
________________________________________________
Beira Mar auê, Beira Mar,
Beira Mar quem está de ronda é militar (bis)
Ogum já jurou bandeira, na porta do Humaitá,
Ogum já venceu demanda, vamos todos saravá,
Beira Mar...
_______________________________________________
Ogum, Ogum, quando chega no reino,
Todo mundo canta sem saber que Ele é,
Ele é Ogum Beira Mar de Umbanda,
Ele vem de Aruanda,
Salvar filhos de Umbanda
Ogum Beira Mar...
________________________________________________
Ogum Mege
Ogum em seu cavalo corre, e a sua espada reluz,
Ogum, Ogum Mege, sua bandeira cobre os filhos
De Jesus, Ogum Mege...
_________________________________________________
Ogum estava de ronda, Ogum veio rondar, (bis)
Aue, aue, Rompe Mato, Ogum Mege... (bis)
_________________________________________________
No alto da romaria, eu vi um cavaleiro de ronda, (bis)
Trazia espada e a lança na mão,
Ogum Mege guerreou e venceu o dragão,
A primeira espada quem ganhou foi ele, (bis)
Mas ele é, ele é Ogum Mege, ele veio de Aruanda
Pra seus filhos proteger...
_________________________________________________

Laça de Fogo
Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver...
Seu Lança Fogo,
Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
Ogum Beira Mar,
Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
Ogum Iara, Ogum Mege.
Ogum Rompe Mato
Que cavaleiro é aquele, que vem cavalgando...
Sob um céu azul?
É seu Ogum Rompe Mato, quem vem saravá
O Cruzeiro do Sul.
E e e , e e á, e e e Rompe Mato pisa na Umbanda.
________________________________________
A sua mata é longe, uma estrela brilhou.
Mas seus filhos de Umbanda já lhe procurou,
Oi já lhe procurou...,
Quem vê seu Rompe Mato de Umbanda,
Que até agora ainda não chegou, ainda não chegou.
_________________________________________
Serra Vermelha
Seu Serra Vermelha é Cabloco de Ogum,
Vem de Aruanda pra salvar seus filhos,
Ogum e, e, meu Pai, Ogum e, e meu Pai,
Seu Serra Vermelha vem saudar este Conga.
__________________________________________
São Jorge
Em seu cavalo branco, ele vem montado,
Calçado de botas, Ele vem armado,
Vinde, vinde, vinde, São Jorge, é nosso protetor,
Vinde, vinde, vinde, São Jorge, é nosso salvador.
________________________________________
Dia 23 de Abril
Dia 23 de Abril, é a festa de Ogum, Ogum ie,
Ogum Iara, Ogum de Lei, Ogum Rompe Mato,
É a festa de Ogum, vamos todos aqui saudar,
Os guerreiros de Aruanda vão chegar,
Enviados de Oxalá.
_________________________________________
O exemplo abalou o Mundo, da guerra voltou Capitão,
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Converteu milhares num segundo, com a lança matou...
O dragão. No dia 23 de Abril, o, o, do ano 503, morreu...
Por amor ao Senhor, aquele que é hoje nosso Santo e Protetor.
São Jorge, o meu São Jorge, mensageiro de Deus,
Com sua espada de outro meu Pai, proteja os filhos seus.
_________________________________________________
Subida de todos Oguns
Ogum vai embora pra sua Banda,
Que a Banda te chama Catinguele,
Afirma o ponto que Ogum vai embora,
Afirma o ponto Ogum de lei.
____________________________________________________
Pontos de todos os Oguns
Ogum vem de Aruanda,
Vence toda demanda, é Ogum (bis)
Ele é das Matas, ele é das Águas, ele é de lei (bis)
____________________________________________________
Salve Umbanda na Aruanda, saravá Ogum,
Salve Umbanda na Aruanda,
É Ogum de Lei, é Ogum Rompe Mato,
É Ogum Beira Mar, é Ogum Mege,
É Ogum Iara.
___________________________________________________
Saudação ao Cavaleiro das Estrelas
Ogum Mege, Ogum Mege, vem de Aruanda,
Seus filhos proteger.
Ele vem em seu cavalo, Ele vem todo armado,
Ele vem pelos caminhos saravando o seu reinado.
O seu nome todos saúdam, o seu nome é de guerreiro,
Seu Cavaleiro das Estrelas,
Vem chegando no terreiro.
_____________________________________________________
Caboclo Espada de Lei
Ele é de Ogum, Ele é de Lei,
Vem vindo de Aruanda, Espada de Lei.
______________________________________________________
Coroa de Flores (Sete Lanças)
O, o, o, o, o, o,........O, o, o, o, o, o,.................
O, o, o, o, o, o,........O, o, o, o, o, o,.................
Ogum de Lei, Ogum de Lei,
Ogum Iara, Ogum Mege
Ogum de Lei, Ogum de Lei,
Ogum Rompe Mato e Beira Mar....
Salve Ogum, Salve Oxalá, os Orixás,
Seu Sete Lanças e toda a aldeia.
Vamos saudar Ogum de Lei, Ogum Iara,
Mege, Rompe Mato e Beira Mar,...
Vamos saudar a Mãe Pequena, filha de Ogum,
A coroa é de flores, e flores também tem espinhos,
Filha de Ogum, agora é Babá, Babalao....
O, o, o, o, o, o, ..........O, o, o, o, o, o, .....
Vamos saudar Seu Sete Lanças,
Que de Aruanda traz a Paz e a Esperança....
É o Cabloco de Ogum, é Guerreiro da Paz....(bis)
Sua bandeira é a esperança,
É o Caboclo de Ogum, Seu Sete Lanças,
É o Caboclo de Ogum, é o Caboclo de Ogum,
Ogum de Lei, Ogum de Lei....
< Voltar

.
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A menina do sobrado
Mandou me chamar pra seu criado
"bis"
Eu mandei dizer a ela
Estou "vaquejando" o meu gado
O Boiadeiro, eu gosto de samba
arrojado.

________________________________________________________

Seu Boiadeiro por aqui choveu.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Seu Boiadeiro por aqui choveu "bis"
Choveu que abarrotou
Foi tanta água que seu boi nadou
Foi tanta água que seu boi nadou.

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
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que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

________________________________________________________

Corda de laçar meu Boi / Boaideiro da Jurema.
Chetoe , Chetoa , Corda de laçar meu
boi... Chetoe , Chetoa , corda de meu
boi laçar "bis"
_________________________

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Seu Boiadeiro, cadê sua boiada "bis"
Seu Boiadeiro da Jurema ele é o Pai, é
nosso camarada.
________________________________________________________

Chapeu de couro.

Eu tenho meu chapéu de couro
Eu tenho a minha guiada
Eu tenho meu lenço vermelho
Para tocar a vaquejada

_______________________________________________________
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Rio de contas.

Mas ele veio pelo rio de contas
Vem passeando por aquela rua
Olha que beleza
Seu boiadeiro no clarão da lua "bis"

________________________________________________________

Mandei laçar meu boi.
Mandei laçar meu boi para te
vender
Mas se você não me pagar, Eu dou
ele pra você "bis"
Esse boi é meu, esse boi é meu
Você diz que é seu
Quem foi que lhe deu "bis"
Se meu boi fugir
Vou mandar buscar
Quero meu boi agora
Neste canzuá "bis"
________________________________________________________

Ai , ai meu Deus do céu
Mas que poeira nessa estrada "bis"
É Chico Boiadeiro
Que vem com a sua boiada
Ê , ê , ê , ê , ê , a
Quem tem boiadeiro
Está na hora de chegar "bis"
________________________________________________________
Violinha de madeira , chorou viola
Feita de Jacarandá , chorou viola
Quem me deu foi boiadeiro , chorou viola
No terreiro de Oxalá , chorou viola.
Me chamaram de boiadeiro
Mas boiadeiro eu não sou não
Boiadeiro tem dinheiro meu irmão
Eu não tenho nenhum tostão. "bis"
________________________________________________________
Mas atemandevá , Aruerá
No caminho que eu andar , Aruerá
Eu sambê Luanda , Aruerá
Sou de filho de Gangazumá , Aruerá.
________________________________________________________
Eu sou baiano , na vida fui boiadeiro "bis"
Eu vim aqui para trabalhar
Eu sou Chico da Estrada
Comendo poeira , levando a boiada "bis"
< Voltar

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
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SITES INDICADOS

Xangô

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Somos filhos de Umbanda, com proteção de Xangô,
Vivemos pra caridade, ofertando nosso amor,
Nossos Guias nos protegem, dando fim a nossa dor,
Somos filhos de Umbanda, com proteção de Xangô.
Praticamos no terreiro, a mais pura caridade,
Trabalhando o ano inteiro a bem do amor e a verdade,
Nossos Guias são valentes, e derruba todo o mal,
Entre nós esta presente, o Amor Celestial.
______________________________________________________________
Xangô riscando o ponto
Fiz um ponto pra Xangô, tirei ponto a Oxalá,
Com a pemba fui riscando um ponto pra Iemanjá,
Oxossi veio e saudou o grande guerreiro Ogum,
Quem faltava está chegando, a Deusa Divina Oxum.
______________________________________________________________
Escureceu, a noite chegou, (bis)
Firma o ponto na pedreira, Saravá Xangô, (bis)
Saravá Xangô, (bis)
______________________________________________________________
Cabocla da Mata, trabalha,
Com São Cipriano e Xangô,
Oi trabalha com a Chuva e o Vento,
Oi trabalha com a Lua e o Sol. (bis)
_______________________________________________________________
Hoje é festa na pedreira,
É a festa de meu Pai Xangô Caô,
Hoje é festa na pedreira,
É a festa de Xangô,
Vamos saravá, nosso Pai Xangô, Caô,
Ele veio de Aruanda, no terreiro ele chegou. (bis)
______________________________________________________________
Mesa de Xangô
O, Salve a mesa de Xangô Caô,
Salve os Santos da Bahia,
Junto com seu vatapá,
Não há Baiano seguro,
Que não carregue patuá.
_______________________________________________________________
Xangô e os Orixás
Xangô rolou a pedra na pedreira,
No Mar se estende o manto de Iemanjá,
Mamãe Oxum cantou na cachoeira,
Reluz a espada de Ogum a batalhar,
Ogum Mege, vem de Aruanda,
Seus filhos proteger.
_____________________________________________________________
Pedra rolou Pai Xangô,
Lá na pedreira,
Segura a pedra meu Pai,
Na cachoeira.
Tenho o meu corpo fechado,
Xangô é meu protetor,
Afirma o ponto Caboclo,
Pai de cabeça é Xangô.
________________________________________________________
Estava lá mo porto,
Quando o vapor chegou,
Os Caboclos deram vivas,
Na chegada de Xangô.
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__________________________________________________________
O, o, o, o, o, (bis)
O, o, o, o, o, (bis)
Bate, bate no tambor,
Bate, bate pra Xangô.
Xangô é Rei da Justiça,
Xangô é Rei da pedreira,
Xangô batizou seus filhos,
Com água da cachoeira.

< Voltar

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
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SITES INDICADOS

Pretos Velhos

Clique na música para ouvir o ponto.
Mais abaixo você encontra letras destas e de outras cantigas.

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Powered by eSnips.com

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

Ouça pontos de outras Giras:
» Caboclos de Oxóssi

» Baianos

» Ogum

» Boiadeiros

» Xangô

» Pretos Velhos

» Quem Somos

» Erês

» Iemanjá / Oxum / Iansã

» Adic. a Favoritos

» Marinheiros

» Ciganos

» Tela Inicial

» Exu / Pomba-Giras

» Obaluaiê / Nanã Buruquê

» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Letras de pontos cantados de Pretos velhos:
Preto velho que veio de Angola , vamos saravá no
Congá,
Aê , aê ,aê , vamos saravá no Congá,
Preto Velho é pai Benedito , Preto Velho é João Ferrador,
Preto Velho é Gima no toco , que chega nungoma saravá
Xangô;
Preto Velho veio de Cambinda , Preto Velho veio de
Luanda,
Preto Velho veio lá do Congo pra saravá filhos de
Umbanda.
_________________________________
Preto Velho tá cansado , de tanto trabalhar
Preto Velho tá cansado , de tanto curimbar "bis"
Canta ponto , risca Pemba , é longa a caminhada
Quem tem fé , tem tudo , quem não tem fé não tem
nada "bis"
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É preto , é preto , é preto oi cambinda
Todo mundo é preto oi cambinda
Na terra dos preto oi cambinda
Eu também sou preto. "bis"
_________________________________
Santo Antonio era menino , São Benedito era rapaz ,
Corre , corre Santo Antonio , quero ver quem corre
mais.
_________________________________
Jesus , José e Maria
A estrela Dalva é a nossa guia "bis"
Eu quero ver esse Congá firmado
Preto velho ajoelhado , comandando a nossa gira. "bis"
_________________________________
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_________________________________

Gosto de ver Preto Velho no Congá
Como é bonito Preto Velho trabalhar "bis"
Quando ele baixa , ele traz seu patuá
A cruz de Zambi e o rozário de Iemanjá. "bis"
_________________________________

Ele é um negro feiticeiro , que trabalha na Umbanda,
que trabalha na Quimbanda e na linha do Candomblé ,
Esse negro eu quero ver , esse negro eu quero ver ,
Esse negro eu quero ver , esse negro eu quero ver. "bis"
_________________________________

Vó Maria Preta Velha no tempo da escravidão,
Toda tarde ela varria o terreiro do patrão. "bis"
Ô mãe Maria sacode a poeira da sua saia ,
Sacode a poeira da sua saia , sacode a poeira da sua
saia.
_________________________________

Ê Luanda , terra da macumba , do batuque e docanjerê
ê ê
Terra da macumba , do batuque e do canjerê ,
Eu vou bater tambor , eu vou bater tambor
Fazer o meu batuque , chama meu protetor ,
Fazer o meu batuque , chamar meu protetor ô ô.
_________________________________

Santo Antonio é dono de terreiro
Santo Antonio é dono de Congá
Quem ata e desata é Santo Antonio
Santo Antonio que venha desatar.
_________________________________

Nega Cambinda que fala na lingua Nagô ,
Nega da Costa Mina , filha de Babalaô "bis"
Na macumba êê , na macumba áá "bis"
Nega pula , nega dança , nega joga seu marafo,
Saravá seu protetor . "bis"
_________________________________

Meu pito tá apagado
Minha marafa acabou
Vou trabalhar pra zuncê
Porque sou trabalhador "bis"
Eu vou trabalhar , zuncê vai ganhar
Muito bango meu filho
E depois vem me pagar.

Vem Congo , vem pai , vem no terreiro para trabalhar
"bis"
Pisou na linha do Congo , é Congo é Congo , é aruê
Pisou na linha do Congo , agora que eu quero ver.
< Voltar

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
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SITES INDICADOS

Erês

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Ponto de Chamada
Cosme e Damião
Damião, cadê Doum,
Doum está sentado no cavalo de Ogum,
Dois, Dois, Sereia do Mar,
Dois, Dois, Mamãe Iemanjá,
Dois, Dois, meu Pai Oxalá.
________________________________________________________
Ego, Ego
Ego, ego, ego,
Salve Cosme e Damião,
Vamos saudar todos os beijis,
Com muito amor no coração.
__________________________________________________________
Três Estrelas
Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinhas,
Uma é Cosme e Damião, a outra é (................).
__________________________________________________________
Oi Preto Velho, toma conta das criancinhas, (bis)
Elas querem bola, pirulito e balinhas,
Elas querem bala, pirulito e bonequinha.
__________________________________________________________
Cosme e Damião,
A sua casa cheira,
Cheira cravo e rosa,
Cheira flor de laranjeira.
____________________________________________________
Ei, ei, ei, vamos saravá,
São Cosme e São Damião,
Saravá (.........) com amor no coração.
________________________________________________________
Eu vi (..............................) na beira d'água,
Comendo doce, bebendo água.
_______________________________________________________
Se eu pedir, você me dá, (bis)
Um brinquedinho Papai pra eu brincar.
_________________________________________________________
São Cosme São Damião,
Oi Damião, cadê Doum? (bis)
Está colhendo rosas, nas roseiras de Ogum,
Oi bate palmas, que (................................) chegou.
Bahia Terra de dois, Terra de dois irmãos,
Governador da Bahia é São Cosme e São Damião.
_________________________________________________________
Subida do Erês
Salve todos os Ires,
Que vieram trabalhar,
Eles agora vão embora,
Para o Reino de Oxalá.
___________________________________________________________
Vai se embora Cosme,
Que o teu Pai já lhe chamou,
Na subida da ladeira,
Todo Cosme já chorou.
< Voltar
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SITES INDICADOS

Yemanjá/Oxum/Iansã
Ela é uma moça bonita,
É dona do seu jacutá. (bis)
Auê, auê, auê, ó Mamãe de Aruanda,
Segura a pemba que eu quero ver.
_______________________________________________
Iansã tem um leque de penas,
Pra abanar dia de calor,
Iansã mora na pedreira,
Eu quero ver meu Pai Xangô
_________________________________________________
Meu Pai veio de Aruanda,
E a nossa Mãe é Iansã, (bis)
Oi gira, deixa a gira girar,
Oi gira, deixa a gira girar.
Déia a gira girar, saravá Iansã,
É Xangô, Iemanjá, el...
Deixa a gira girar....
________________________________________________
Retira a jangada do mar,
Mãe D'água mandou avisar,
Que hoje não pode pescar,
Pois hoje tem festa no mar.
E, e, e, e, Iemanjá,
Ela é, ela é, a Rainha do Mar.
Traz pente, traz espelho, o, o, o, o,
Para ela se enfeitar, o, o, o, o,
Traz flores traz perfumes,
Enfeita como o Mar.
________________________________________________
Iemanjá é a Rainha do Mar,
E o povo da d'água é a linha da força maior,
Afirma o ponto Mamãe, (bis)
Que no fundo do Mar, é Orixá, é Orixá,
Eu vi Mamãe Sereia, cantando a beira mar,
Eu vi Mamãe Sereia, conversando com Iemanjá.
_______________________________________________
A onda do mar rolou, A onda do mar rolou,
A onda do mar rolou..., A onda do mar rolou...,
Saravá a Rainha do Mar,
Saravá nossa Mãe Iemanjá, (bis)
____________________________________________________
Mãe D'água, Rainha das Ondas, Sereia do Mar,
Mãe D'água, seu canto é bonito quando faz luar,
E.. Iemanjá, e... Iemanjá
Rainha das Ondas, Sereia do Mar (bis)
É bonito o canto de Iemanjá,
Sempre faz o pescador chorar,
Se ele escuta a Mãe D'água cantar,
Vai com ela pro fundo do mar (bis)
____________________________________________________
Eu fui á beira da praia, pra ver o balanço do mar, (bis)
Eu vi um retrato na areia, me lembrei da Sereia,
Comecei a chamar;
O Janaina vem ver, o Janaina vem cá,
Receber suas flores, que venho lhe ofertar.
_________________________________________________
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Guia de Iemanjá
Contas douradas e azuis, verdes da cor do mar,
Com que faço a minha guia, da protetora Iemanjá,
Eu ponho na minha guia, búzios, conchinhas do mar,
Tiradas da areia branca, que é atinente Iemanjá.
_________________________________________________
Tarima, Tarima, Tarima,
Tarima está no fundo do mar,
Ó gente cadê Sereia,
A sereia está no fundo do Mar,
Auê, maiorá, virou a caçamba,
Do fundo pro ar.
________________________________________________
Louvação a Iemanjá
A minha IAIA, ela vem pelo mar,
A minha IAIA, vem na onda do mar (bis)
Renda vestido branco, trazendo de contas o colar,
Espero, eu sei que ela vem,
A minha IAIA, vem na onda do mar,
O...., Ela vem pelo mar, o... vem na onda do mar.....(bis)
Perfume, rosas brancas, já tenho pra lhe ofertar,
Espero, eu sei que ela vem,
A minha IAIA, vem na onda do mar,
O..., Ela vem pelo mar, o.... vem na onda do mar, (bis)
A Lua cheia e clara, na certa veio iluminar,
A chegada da minha IAIA,
Eu sei, que Ela vem pela onda do mar.
________________________________________________________
Pedido a Mamãe Sereia
Foi na areia, foi na areia, (bis)
Fiz um pedido, a Mãe Sereia,
A Iemanjá, para nunca mais penar,
Foi na areia, ramalhete de lírios,
Enfeitar a areia do mar.
A lua branca no céu iluminou meu pedido,
Sereia, Deusa do Mar, Sereia......(bis)
____________________________________________________________
Quem é aquela moça de azul,
Que apareceu no meio das sete ondas,
Ela é Iemanjá, a Rainha de todos os Orixás.
________________________________________________________
Navios Negreiros
Navios Negreiros, nas ondas do mar,
Correntes pesadas, na areia arrastar,
E a negra escrava, se põe a cantar....(bis)
Saravá nossa Mãe Iemanjá, ado Sinhá.
_________________________________________________________
Caravela a Iemanjá
É uma humilde caravela, humilde caravela,
Que vai pra alto mar,
Ó minha Mãe Iemanjá, Rainha entre os Orixás.
_______________________________________________________
Saudação a Oxum e Iemanjá
Aee, aa ee, aee obala Oxum,
Aee, obala Oxum, aee Oxum male, (bis)
Hoje é dia de Nossa Senhora,
De nossa Mãe Iemanjá,
Oxum de lê, de lê, de lê ee,
Oxum, de lá, de lá, de lá aa.
_______________________________________________________
Quem quer viver sobre as ondas,
Quem quer viver sobre o mar,
Salve a Cabocla Jurema,
Salve as Sereias do Mar.
E auê, e auê, e aua, Jussara.
______________________________________________________________
Subida da linha d'água
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O tambor bateu, abalou o mar,
Quem vai embora, é a Rainha do Mar. (bis)
___________________________________________________________
Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira,
Sentada na beira do rio,
Colhendo lírios, lírios e,
Colhendo lírios, lírios a,
Colhendo lírios pra enfeitar o seu Conga. (bis)
____________________________________________________
Mamãe Oxum, salve a sua cachoeira, (bis)
Que vem descendo lá do alto da pedreira, (bis)
Mas como é linda a cachoeira de Oxum,
Está guardada por um soldado de Ogum (bis)
____________________________________________________
Sob o manto de Mamãe Oxum,
Eu encontrei alegria na vida,
Sob o manto de Mamãe Oxum,
Eu encontrei a minha Umbanda querida.
Eu vi, Iara sentada na pedreira,
Saravando Oxum, Rainha da cachoeira,
Aguadae quando a água rolou,
Na cachoeira de Oxum e Xangô.
_________________________________________________
Ela é um flor, no jardim do Senhor,
Ela é uma rosa, uma rosa em botão,
Ela é toda perfeita, Ela é toda pureza,
Ela é todo o amor, Ela é Senhora da Conceição.
_____________________________________________________
Uma estrela brilhava lá no céu,
E seus raios brilhava de um a um,
Iluminando esta Mata Virgem,
A cachoeira de Mamãe Oxum.

< Voltar

.
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Minha jangada vai sair pro mar
Vou trabalhar , meu bem querer "bis"
Se Deus quiser quando eu voltar do mar
Um peixe bom , eu vou trazer "bis"
Meus companheiros também vão voltar
Lá do mar e a Deus do céu , vamos agradecer "bis"
__________________________________________________________
Eu não sou daqui , marinheiro só
Eu não tenho amor , marinheiro só
Eu sou da Bahia , marinheiro só
De São Salvador , marinheiro só
Oh marinheiro , marinheiro , marinheiro só
Quem te ensinou a navegar , marinheiro só
Foi o tombo do navio , marinheiro só
Foi o balanço do mar , marinheiro só
Lá vem , lá vem , marinheiro só
Como ele vem faceiro , marinheiro só
Todo de branco , marinheiro só
Com seu bonezinho , marinheiro só.
__________________________________________________________
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Seu marinheiro é hora , é hora
É hora de viajar "bis"
É chuva , é sol , é mar , é vento
Seu marinheiro olha o balanço do mar "bis"
__________________________________________________________
Canoeiro , canoeiro
O que traz nessa canoa "bis"
Trago Pemba , trago Guia
E o rosário vem na proa
Trago Pemba , trago Guia
E o rosário de Maria.
__________________________________________________________
Quem te ensinou a nadar
Foi , foi marinheiro
Foi os peixinhos do mar
E nós viemos de outras terras , de outro mar
Temos pólvora , chumbo e bala
Nós queremos é guerrear.
__________________________________________________________
Oh bom barqueiro , bom barqueiro
Dá licença de embarcar
Eu não sou marinheiro
Mas quero navegar "bis"
Eu não sou marinheiro , eu não sou marinheiro
Eu não sou marinheiro , mas quero navegar "bis"
__________________________________________________________
O Zé , se tu for para a lagoa
Toma cuidado com o balanço da canoa
O Zé , faça tudo o que quiser
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Mas não maltrate o coração dessa mulher. "bis"
__________________________________________________________
A cachaça boa é do pau de alho "bis"
Aqui mesmo eu bebo , aqui mesmo eu caio. "bis"
__________________________________________________________
Marinheiro que vida é a sua
Bebendo cachaça , caindo na proa "bis"
Bebo ela , bebo ela muito bem
Bebo com meu dinheiro , não é da conta de ninguém. "bis"
__________________________________________________________
< Voltar

.
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Noite de lua cheia
Baila cigano , baila "bis"
Traz seu amor na Pemba
No canto do Himalaia
Ciganada baila , baila sem parar
Esse dia lindo , canto de Iemanjá
_______________________________________________________
No alto da serra
Numa festa cigana ,
Eu vi o cigano bailar
Toca as castanholas Cigano "bis"
Toca sem parar.
_______________________________________________________
Ele é um Cigano faceiro , ele é
Ele é das 7 linhas e não é do Candomblé
Ele vem de muito longe ,
Seus filhos ajudar
Ele vem de muito longe ,
Saravá nesse Congá
_______________________________________________________
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Ganhei uma barraca velha
Foi o cigano quem me deu
O que é meu é do cigano
O que é dele não é meu.
O Cigano puerê , puerê , puerá. "bis"
_______________________________________________________
Um dia lá em Andaluzia
Eu vi um Cigano cantar
Cantava , o seu corpo irradia ,
Cigano , Ciganinha para o pai Oxalá.
_______________________________________________________
Meu ganga não me engana
Meu canga me falou
Essa moça é cigana
Foi doutor quem mandou

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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Exu Cainana
quem te matou, Cainana,
Na beira do rio, Cainana,
Alma já minou
Exú Barão, ele não bambeia,
Exú Cainana,
quem te matou, Cainana,
Na beira do rio, Cainana,
Alma já minou
Exú Capela, ele não Bambeia,
Exú Cainana...
_______________________________________________ _ _ _
Não mexe comigo que ponho teu nome lá no meu terreiro ,
Eu sou macumbeiro lerê , eu sou macumbeiro lerê "bis"
Meu Santo é forte , caboclo do Norte que só faz o bem
Só quer ajudar , não faz mal a ninguém,
É flecha encarnada , mãe santa me deu,
Mas não mexe comigo , não fique zombando dizendo que é papo,
Amarro seu nome da boca do sapo , nunca mais vai zombar de ninguém ,
lerê
_______________________________________________ _ _ _
Estava dormindo na beira do mar , "bis"
Quando a Umbanda me chamou , pra trabalhar, "bis"
Acorda Sr. Tronqueira , vai vigiar, "bis"
O inimigo está invadindo a porteira do curral, "bis"
Põe a mão nas suas armas , vai guerrear, "bis"
Bota o inimigo pra fora , para nunca mais voltar. "bis"
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_______________________________________________ _ _ _
Sete facas de ponta em cima de uma mesa
Sete velas acesas na encruzilhada "bis"
Exú é rei , Exú é rei , Exú é o rei da encruzilhada. "bis"
_______________________________________________ _ _ _

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Foi, foi Oxalá,
Quem mandou eu pedir,
Quem mandou eu rezar,
Pras Santas almas viessem me ajudar,
Seu tranca na encruza de joelhos a gargalhar ( bis)
_______________________________________________ _ _ _

_______________________________________________ _ _ _
< Voltar

.
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Síndrome de Chefe.
O respeito com as diferenças começa dentro do Congá, parte 2.
Ainda seguindo o raciocínio onde pregamos que o respeito com as
diferenças deve começar dentro do nosso terreiro, muitas vezes nos
deparamos com o que eu chamo de "síndrome de chefe" ou melhor
dizendo, uma doença que atinge aqueles que, cansados de receber
ordens dos seus patrões na empresa onde trabalham, resolvem praticar
um papel de patrão que nunca foi, dentro do terreiro, perante seus
irmãos de corrente, sobretudo com os menos experientes.
O portador da síndrome de chefe, sob a desculpa de estar querendo
ajudar a direção da casa, passa o trabalho todo atento as atitudes dos
seus colegas, sempre pronto a desferir ríspidos corretivos, broncas e
outras "cavaleirisses" (não se trata de um erro ortográfico, é
"cavaleirisses" mesmo, de cavalo, não de cavalheiro). Em outras
palavras, quer dar uma de chefe que nunca foi, aproveitando-se de sua
possível condição de incorporado. Digo "possível" porque esta atitude
não condiz com um Guia de Luz, e sim, está no ser errante, encarnados
que somos todos.
Claro que a este mal não estão sujeitos apenas médiuns da corrente,
mas também dirigentes e sacerdotes, que ao invés de ensinar de forma
consciencial, prefere impor suas regras de maneira autoritária.
Este texto escrevi com o intuito de alertar, e claro, não adianta apenas
apontar o erro sem dar uma opção de solução, caso contrário estaria
repetindo aqui exatamente o que estou condenando.
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O que devemos então fazer quando vemos alguma atitude que
consideramos errada por parte de um irmão de corrente?
Primeiro: verifique se o ocorrido é realmente relevante, ou seja, se está
atrapalhando o SEU trabalho.
Segundo: caso esteja, e/ou ofereça risco aos demais, ao contrário do
portador da síndrome, não se dirija ao seu irmão para condená-lo,
corrigi-lo e sim leve o caso para o sacerdote, mas leve na mesma hora,
para que este possa resolver de imediato. (levar esta informação depois
do ocorrido não resolve e é sinônimo de fofoca).

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

O sacerdote é o único que terá autoridade para orientar sem causar um
mal estar entre você e seus irmãos.
Conviver em comunidade é uma arte, é difícil e requer auto crítica. Se
desejamos ser médiuns de Umbanda, precisamos respeitar nossos irmãos
de corrente e pensar no coletivo, precisamos lembrar que nessa religião
não assistimos a missa e sim a celebramos junto com o padre, mas isso
já é assunto pra outra oportunidade.

Voltar
.
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100 anos de Umbanda.

Umbanda completa 100 anos de
oficialização.

A crença na vida após a morte e na comunicação entre os dois
mundos vem crescendo de forma significativa, a Umbanda é a
representante brasileira deste segmento religioso e está em festa
pelo seu centenário.
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Que em 15 de novembro se comemora a Proclamação da República todo
mundo sabe, o que bem pouca gente sabe, é que existe outro
acontecimento histórico bastante “nacional” que vem sendo comemorado
neste dia a exatos 100 anos. A primeira religião fundada no Brasil e por
um brasileiro, esta comemorando este centenário agora em 15 de
novembro.
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 para nós
ainda presos a este mundo pela
matéria (o corpo físico).
Existe certa confusão quando se
trata de diferenciar as principais
religiões mediúnicoespiritualistas e destaco uma das
mais importantes diferenças: o
Candomblé é africano, o
Kardecísmo Francês e a
Umbanda é brasileira. Outra
diferença está na comunicação
com os espíritos, cito como exemplo o Candomblé, que utiliza o oráculo,
o jogo de búzios, enquanto que, na Umbanda, esta comunicação se dá
diretamente com os espíritos incorporados em seus médiuns, o que
estreita esse relacionamento e torna a Umbanda tão atraente.
É próprio da Umbanda a manifestação dos chamados “Guias de Luz”, que
segundo a crença tratam-se de espíritos que já foram encarnados como
nós, porém hoje já não precisam mais reencarnar devido ao seu alto
estágio de evolução, passando a cumprir seu papel caritativo nestas
sessões de incorporação para orientar os 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.
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A fé na existência da vida após a morte traz conforto aos corações
daqueles que perderam entes queridos, estas pessoas recebem
confirmações de sua existência e informações de seu atual estado,
motivo pelo qual, muitos seguidores de outras religiões declaram aceitar
e até já ter estado em templos Umbandistas para receber estas boas
notícias, mas as orientações a respeito dos diversos planos da vida
terrena, como trabalho, relacionamento, família, ainda são os principais
pedidos dos fiéis aos espíritos.
Como sempre digo, acredito que a Umbanda é a religião das pessoas
livres, que seguem sim um ideal, mas não uma ditadura filosófica, já
que a Umbanda possui grande diversidade em seus modos de culto e
rito, e não se atem a uma única e hierárquica organização como é o
caso da maioria das demais. “Não seguimos um regime Papal, por
exemplo, e tão pouco isso diminui a força desta organização, que é
unida justamente pelo respeito com as diferentes formas de credo,
exemplo de tolerância inter-religiosa, exemplo de que podemos coexistir
sem as chamadas “guerras santas” referindo-me aqui ao mal que assola
o oriente médio e pode acontecer a qualquer outro lugar onde o povo
não respeite a forma alheia de crer e cultuar. O Brasil é um dos paises
que determina liberdade de crença religiosa em sua constituição e proíbe
por lei qualquer forma de discriminação a esse respeito, isso contribuiu
para a consolidação deste tipo de filosofia libertária, o homem está
cansado de tantos chefes no seu dia-a-dia e por isso, na hora de optar
por uma religião, não quer encontrar nenhum outro manda chuva
ditando o que é certo e o que é errado de forma imposta e não
consciencial.
O brasileiro, fundador da religião foi o carioca Zélio Fernandino de
Moraes, então com apenas 17 anos, sua atitude oficializou esta cultura
que outrora era praticada as 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 Ministério da Educação e Cultura, o MEC,
entre outras grandes escolas espalhadas pelo País.

Voltar
.
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De Bauru para o mundo

Tem que ser
multi...
A pouco tivemos
uma agradável
visita no Barracão
de Pai José de
Aruanda, do nosso
irmão Rodrigo
Queiroz, na
ocasião, com o
intuito de conhecer
a casa e de
divulgar sua mais
recente empreitada,
o lançamento da
bela Revista
Umbanda Sagrada,
que hoje já está
caminhando para
sua terceira edição.

Rodrigo Queiroz, ações que enaltecem
o bom nome da nossa religião..
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» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

já conhecia um pouco do trabalho de Queiroz pela
internet, onde ele mantém os sites TVUS e RádioUS,
mas foi após esta nossa conversa no Barracão, onde
firmamos, inclusive, algumas parcerias, que vim a
descobrir todas as tantas coisas boas que este jovem
sacerdote umbandista vem realizando. Sempre com o
principal objetivo de difundir o bom nome da nossa
Umbanda.
Além da Revista e dos sites, Rodrigo Queiroz está a
frente do ICA – Instituto Cultural Aruanda, entidade
mantenedora do Colégio Umbanda Sagrada “Pai Zuluá
de Aruanda”, do Colégio Tradição Iniciática, do Templo
Escola Umbanda Sagrada – Trabalhadores da Fé e da
Verdade, TV e Rádio Web Umbanda Sagrada, ...ufa!
Calma, não acabou não.
Graduado em Filosofia, Queiroz foi o fundador do Jornal
Umbanda Sagrada e mantém um programa de rádio
diário e AO VIVO, que é apresentado por ele e por
Ricardo Barreira, outro amigo bastante conhecido pelo
seu Umbanda Fest.
Neste programa, chamado Voz da Umbanda, acontecem
entrevistas importantes que são transmitidas numa rádio
AM da cidade de Bauru, e simultaneamente pela
Internet, o que leva sua audiência a nível nacional e até

http://www.girasdeumbanda.com.br/super2/bauru/listando.asp?id=22[27/04/2009 16:27:31]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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internacional.
Recentemente Rodrigo
Queiroz lançou um livro pela
editora Madras, intitulado A
REDENÇÃO - Ascensão,
Queda e Redenção do
Espírito Humano, obra
ditada por Pai Preto de
Aruanda, que conta a história
de Dr. Jorge Della Ponte, o
espírito humano Sr. Exu
Tranca Ruas das Sete
Encruzilhadas, apresentando
trechos narrados por ele
mesmo, o que torna a trama
ainda mais envolvente.
A Redenção trata da busca pela evolução espiritual e da
luta entre a Luz e as Trevas. O romance relata os
sofrimentos vividos pelos seres que cometem erros
geradores de ações devastadoras que influenciam
negativamente a sua jornada evolutiva. A descrição de
templos, seres e ritos no plano espiritual enriquece essa
grande saga em busca do caminho da luz.
Atualmente, Queiroz ministra cursos e palestras tendo
como ideal o esclarecimento e a unificação da
comunidade umbandista. Rodrigo se destaca como um
ícone de desbravamento e recolocação da Umbanda no
contexto social ordenado e desmistificado.
Aqui fica o meu abraço a este novo amigo, minha
recomendação ao seu livro e aos seus trabalhos que listo
abaixo, e a certeza de que trabalharemos juntos em
diversas ações visando a exaltação da nossa querida
Umbanda.
Pai Alexandre Falasco
Presidente do Barracão de Pai José de Aruanda

Trabalhos do Queiroz:
TEMPLO / TVUS / RUS / COLÉGIO
http://www.tvus.com.br
Rádio Voz da Umbanda
http://www.umbandabauru.com.br/arquivo.html
Revista Umbanda Sagrada
http://www.revistaumbandasagrada.com.br
A revista também pode ser encontrada
nas bancas das seguintes cidades:
SP Capital (Grande São Paulo)
Jundiai
Campinas
Ribeirão Preto
São José do Rio Preto
Bauru
Presidente Prudente
Araraquara
Rio Claro
Jacarei
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás

   
SITES INDICADOS

Texto: Pai Alexandre Falasco

Força da Tronqueira

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Reinaugurada a Cangira do Sr Exu Barão e Sr Exu
da Capela, no Barracão de Pai José de Aruanda.
Ponto de força dos mais importantes de um templo
umbandista, a Canjira é a tronqueira, é a “casa” dos
nossos guardiões, um local de culto e ao mesmo tempo
uma fortaleza, ou mais chulamente falando, uma
guarita.
Afinal nossos Exus e Pombagiras são os policiais da
Umbanda, aqueles que guardam a entrada de nosso
templo em todos os trabalhos. Seja uma Gira de
Caboclo ou de Erê, a presença de nossos Exus está
garantida para aqueles que realizam o ritual de padê.
No Barracão de Pai José de Aruanda, os Guias Chefes da
linha de Exu são o Sr. Barão e o Sr. Da Capela. A
Cangira sempre esteve presente e nesta ocasião foi
reinaugurada depois de passar por uma reforma que a
reconstruiu na forma de uma capela, em homenagem ao
Exu da Capela, e seu local no templo foi batizado de
Praça Sr. Exu da Capela.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

A ocasião está sendo destacada aqui para ressaltar a
importância do ritual de padê e a Canjira nos terreiros
de Umbanda, pois, além de nos proteger, também evita
na prática, os chamados descarregos.
Saiba mais sobre este assunto assistindo as explicações
no vídeo bônus do DVD Rilto Exu, disponível no TV
Giras.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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» A Umbanda
» Os Orixás

   
SITES INDICADOS

Texto: Pai Alexandre Falasco

Respeito. Dever de casa.

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Respeito começa em casa... de santo.
O respeito com as diferenças começa dentro do Congá.

Respeitar e compreender as diferenças, é sem dúvida nossa maior meta
dentro das obrigações dos filhos do Barracão de Pai José de Aruanda.
Respeitar a diferença de credo, de religião, de modo de ser e de
PENSAR dos nossos irmãos.
Contudo, o discurso pode ser muito bonito, mas antes de ficar "
filosofando" sobre isso ser a resposta dos problemas do mundo, já que
fazer isso tira um pouco a nossa responsabilidade pessoal/individual
sobre esses problemas, precisamos entender que esta é uma atitude que
deve começar no terreiro, dentro da nossa pequena comunidade
religiosa, dentro do nosso "Congá", respeitando as diferenças entre nós
mesmos, ou seja, conseguindo co-existir e trabalhar juntos sem ficar
julgando o nosso irmão só porque ele age, pensa, se veste, trabalha ou
crê, de uma forma diferente da nossa.
Antes de julgar certo ou errado o que seu irmão da corrente está
fazendo, se preocupe com o que VOCÊ está fazendo, pois sempre
erraremos em algum ponto já que o desenvolvimento é constante e
nunca saberemos tudo.
Se conseguirmos dentro de nosso terreiro, aceitar o outro como ele é
sem querer mudá-lo, poderemos então praticar esta atitude positiva lá
fora, respeitando as outras casas de Umbanda, por exemplo, mesmo que
sejam diferentes da nossa, e respeitando as outras religiões.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

A coisa toda deve acontecer de dentro pra fora, começa com você,
indivíduo, único, singular, independente se o outro vai agir assim para
com a sua pessoa, você agirá assim, você respeitará a diferença do
outro.
Foi por causa do desrespeito com as diferenças que até pouco mais de
cem anos atrás os negros eram escravizados. Por terem uma cor
diferente, os brancos os julgaram inferiores e cometeu-se assim essa
atrocidade.
E sabe qual é a resposta destes Pretos Velhos hoje?
Vir aqui nos ajudar, com a maior humildade do mundo, muitas vezes
dando a outra face para bater, pois sabem que ainda hoje são
incompreendidos e prejulgados por aqueles que desconhecem nossa
religião.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Sei que eu não vou ter esta mesma atitude divina de nosso Pretos
Velhos, também não espero isso de ninguém, não podemos nos
comparar a eles, tamanho é o seu grau de elevação espiritual, mas um
dia teremos que aprender alguma coisa com seu exemplo.

Voltar
.
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Rito Exu - Trailer
O primeiro DVD produzido
pelo Barracão, RITO EXU,
mostra na integra um
trabalho dos compadres e
seus atendimentos.
Veja fotos desta festa.
Trailer: 02 min e 53 seg
256 K bits/segundos
O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão
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Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.
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Casamento na Praia
Ritual de casamento
realizado dentro dos
festejos para Iemanjá na
Praia Grande-SP. Parabéns
Mário e Carla.
Tempo: 6 min e 08 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão
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Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/casamentopraia.asp[27/04/2009 16:27:51]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

.

Festa de Ogum

(parte 3)

A abertura da Gira na Festa
de Ogum e o momento
principal, a entrada da
imagem de São Jorge ao
congá.
Tempo: 12 min e 19 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão
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Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.
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Trabalho de Mata
Trailer do primeiro Trabalho
de Mata do Barracão,
realizado em 2005 e que em
breve estará disponível em
vídeo.
Tempo: 01 min e 29 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão
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Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.
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Trabalho de Praia
O Barracão realiza sua
primeira homenagem a
Iemanjá na Praia GrandeSP, onde levou todos os
seus médiuns para um longo
trabalho.
Tempo: 07 min e 48 seg
256 K bits/segundos
O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão
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Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.
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Formatura
Imagens da 1ª Turma de
formandos do Curso de
Umbanda do Barracão de
Pai José.
Tempo: 27 min e 47 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/formatura1.asp[27/04/2009 16:28:08]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/formatura1.asp[27/04/2009 16:28:08]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

.

O Barracão
Trailer de apresentação do
Centro Umbandista O
Barracão de Pai José de
Aruanda e seus trabalhos
sociais.
Tempo: 2 min e 35 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/barracao1.asp[27/04/2009 16:28:12]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/barracao1.asp[27/04/2009 16:28:12]
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.

Tenda Cosme e Damião
Filme especial que
apresenta esta casa com
mais de 50 anos na cidade
de Jundiaí.
Tempo: 13 min e 35 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/terreiros1.asp[27/04/2009 16:28:16]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/terreiros1.asp[27/04/2009 16:28:16]
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Festa de Ogum

(parte 2)

Entrevista com Mãe Silmara
Falasco do Barracão,
explicando sobre o
grandioso Orixá Ogum e
seus domínios.
Tempo: 4 min e 55 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/ogum2.asp[27/04/2009 16:28:20]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/ogum2.asp[27/04/2009 16:28:20]
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Camarinha
Camarinha para realização
de feitura de Pai Jefferson e
Mãe Maria do Barracão.
Tempo: 11 min e 41 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/feitura2.asp[27/04/2009 16:28:24]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/feitura2.asp[27/04/2009 16:28:24]
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Festa de Ogum

(parte 1)

Depoimentos e preparativos
que antecederam a Festa de
Ogum do Barracão de Pai
José em Jundiaí
Tempo: 3 min e 22 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/ogum1.asp[27/04/2009 16:28:28]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/ogum1.asp[27/04/2009 16:28:28]

TV Giras - Site Giras de Umbanda
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Lançamento de livro
Noite de lançamento do livro
"Carma - aquilo que
deixamos de fazer"
(esgotado) de autoria de Pai
Alexandre. Boulevar Beco
Fino, Jundiaí-SP
Tempo: 06 min e 20 seg
256 K bits/segundos
O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/livro.asp[27/04/2009 16:28:32]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/livro.asp[27/04/2009 16:28:32]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

.

Ciganos
Uma grande vontade do TV
Giras é incluir um vídeo da
Gira de Ciganos, materiais a
respeito serão bem vindos.
Tempo: 02 min e 29 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/ciganos1.asp[27/04/2009 16:28:36]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/ciganos1.asp[27/04/2009 16:28:36]
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Casamento Umbandista
Ritual de casamento
realizado em Campinas pelo
Barracão de Pai José, para
união de Jefferson e Jacy.
Celebrado pelos Caboclos.
Tempo: 12 min e 08 seg
256 K bits/segundos

O vídeo pode parar por alguns instantes para
carregar o Buffer. Por favor aguarde.

Um vídeo que mostra em todos
os seus detalhes, uma festa de
Exu realizada no Barracão de
Pai José, desde a abertura da
gira com seus rituais, até a
chegada dos Exus e suas
mirongas. A qualidade da
filmagem é profissional e
digital. Clique e saiba mais!

Casamento
na Praia
Assista ao
ritual de
casamento na
festa de
Iemanjá.

Rito Exu
Assista ao
trailer do DVD
que faz
homenagem
aos Exus da
Umbanda

Festa de
Ogum
Abertura da
Gira e entrada
do andor de
Ogum

Trabalho de
Mata
O 1º trabalho
de mata do
Barracão
também vai
virar DVD.

Trabalho de
Praia
O Barracão em
sua primeira
homenagem a
Iemanjá

Formatura de
Médiuns
40 Médiuns
são formados
em curso de
Umbanda do
Barracão

O Barracão
de Pai José
Veja um
trailer que fala
sobre esta
Casa tão
querida

Tenda Cosme
e Damião
Especial em
homenagem a
esta bela casa
umbandista

Festa de
Ogum
Entrevista com
Mãe Silmara
sobre o Orixá
Ogum

Camarinha
e Feitura
Pai Jefferson e
Mãe Maria são
preparados no
Barracão

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/casamento.asp[27/04/2009 16:28:41]

TV Giras - Site Giras de Umbanda

Festa de
Ogum
Depoimentos
durante os
preparativos
da festa

Beco Fino
Lançamento
do livro
"Carma" de
Pai Alexandre
Falasco em
Jundiaí-SP

Ciganos
A magia do
povo Cigano
na Umbanda
está em
produção

Casamento
Umbandista
Assista ao
ritual de
casamento de
Jefferson e
Jacy

Divulgue seus trabalhos umbandistas gratuitamente neste portal, clique em "contato" e peça
informações. Em breve mais vídeos para difundir cada vez mais nossa religião.

http://www.girasdeumbanda.com.br/tvgiras/casamento.asp[27/04/2009 16:28:41]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Outros Cultos Afro__________________________________________

SITES INDICADOS

Escolha através do menu abaixo e clique para saber mais sobra cada ítem.

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

» O Candomblé

» O Candomblé

» Candomblé de Caboclo

» Cozinha Ritualística

» Tambor de Mina

» Ifá (o oráculo)

» Santeria

» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/outroscultos.asp[27/04/2009 16:28:43]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com vocÃª nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

VocÃª estÃ¡ na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
EXU | 4/3/2008 7:21:07 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de EXU. VocÃª tambÃ©m pode
postar textos sobre o EXU que trabalha com vocÃª.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

PREENCHA ESTE FORMULÃRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que
vocÃª estÃ¡ nÃ¡ Ã¡rea correta desta Gira/Linha.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulÃ¡rio abaixo, em
seguida digite o texto contendo as caracterÃsticas da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possÃvel uma histÃ³ria deste querido Guia. NÃ£o esqueÃ§a de assinar seu texto digitando seu nome
no Ãºltimo campo do formulÃ¡rio.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no mÃ¡ximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: EXU

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos prÃ³prios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Exu Tranca rua | Publicada em: 4/22/2009 6:20:40 PM
Ã‰ verdade q., p/ termos os caminhos abertos, devemos oferendar primeiro a entidade de esquerda? Pq
trabalho c/ este exu, ele Ã± pediu nada e, no entanto, sinto q. esta fechado...alguÃ©m poderia explicar?
Posso fazer uma oferenda s/ o pedido da entidade e o conhecimento da mÃ£e da casa em q. trabalho?
Autor: Renata |
Ze Pilintra | Publicada em: 4/21/2009 7:48:28 PM
Eu gostaria se saber lidar com esta entidade, ele gostaria que eu desenvolve-se mais tenho muitas duvidas
Autor: Patrick |
Exu Sete Coroas | Publicada em: 4/18/2009 11:01:50 AM
Alguem ja ouviu alguma coisa cobre ele pois eu trabalho com ele a algum tempo
Autor: Rodrigo |

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

MarabÃ´ | Publicada em: 4/6/2009 4:44:47 PM

» Chat

Trata-se de um chefe. Um guia forte e muito respeitoso. Reverencia Ã todos os elementos da natureza e
atravÃ©s dela obtÃ©m todos os ingredientes para poder trabalhar. Procura mostrar a verdade para os
consulentes, com poucas palavras; mas com a perÃcia de um bruxo satisfaz suas expectativas. Com as
orientaÃ§Ãµes de seus orixÃ¡s esclarece o modo como as pessoas devem se orientar. Trabalha com curas de
doenÃ§as e psicolÃ³gicas, demonstrando os meios para chegarem aos seus objetivos. Ensina-me muitas
vezes atravÃ©s da consciÃªncia durante os trabalhos. Mas com a sua educaÃ§Ã£o e elegÃ¢ncia consegue
atrair a atenÃ§Ã£o de todos. Espero que, tendo a difÃcil missÃ£o de mÃ©dium de transporte, ele me
proteja em troca de suas intenÃ§Ãµes.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: Akira |
exu destranca rua | Publicada em: 3/28/2009 3:21:13 PM
nao sei nada sobre esse exu,e se ele existe na umbanda,gostaria q vc me falasse sobre ele. obrigado.
Autor: fabiano |
Maria Cigana | Publicada em: 3/24/2009 9:15:34 AM
NÃ£o sei nada sobre sua histÃ³ria gostaria de saber. Obrgada.
Autor: Paula paula.inaia@gmail.com |
Maria Cigana | Publicada em: 3/24/2009 9:13:19 AM
NÃ£o sei nada sobre sua histÃ³ria gostaria de saber. Obrgada.
Autor: Paula |
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guerreiro | Publicada em: 3/20/2009 10:00:21 AM
comecei a trabalhar em centro de umbanda, essa noite sonhei que eu me transformei em um guerreiro, eu
modifiquei completamente o meu eu, me sentÃ outra pessoa muito mais forte com poderes muito fortes, foi
uma sensaÃ§Ã£o muito boa, o que Ã© isso ?
Autor: Renato |
exu mirim | Publicada em: 3/19/2009 1:13:40 PM
gostaria de saber umpouco mais sobre essa entidade que ja me segue desde que tinha 5 anos de idade
deixei de cuidar das coisas dele mas agora sinto a nesseicidade de cuidar para poder desenrolar ele mesmo
veio e me orientou do que faser mas gostaria de saber mais sobre essa entidade frabiors@bol.com.br
Autor: fabio rodrigo dos santos |
Exu Meia Noite das Almas | Publicada em: 3/18/2009 7:28:50 AM
Esse e meu poderoso exu sou ate meio envaidecido ele gira em todas bandas
calunga,cruzeiro,encruzilhada,mata etc. O meu e da calunga trabalha no cemiterio controlando a aÃ§ao das
almas malditas,exu muito serio,nao ri,nao gosta de danÃ§ar,nao brinca.Dizem que Sao Cipriano aprendeu os
segredos da alta magia com o poderoso exu meia noite,exu meia noite e especialista no esoterismo e na alta
magia seja ela negra ou branca e da linha negativa de Xango sendo serventia do Xango da Pedra Preta
quando e do cemiterio trabalha tambem para Omolu sua guia e preta e branca ou vermelha e preta.
Autor: Antonio Jose |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com vocÃª nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

VocÃª estÃ¡ na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

POMBA-GIRA | 4/3/2008 7:20:44 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de POMBA-GIRA. VocÃª tambÃ©m
pode postar textos sobre a POMBA-GIRA que trabalha com vocÃª.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

PREENCHA ESTE FORMULÃRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que
vocÃª estÃ¡ nÃ¡ Ã¡rea correta desta Gira/Linha.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulÃ¡rio abaixo, em
seguida digite o texto contendo as caracterÃsticas da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possÃvel uma histÃ³ria deste querido Guia. NÃ£o esqueÃ§a de assinar seu texto digitando seu nome
no Ãºltimo campo do formulÃ¡rio.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no mÃ¡ximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: POMBA-GIRA

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos prÃ³prios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Pomba-Gira Rainha | Publicada em: 4/24/2009 11:55:52 AM
Quando se Manisfestou em mim pela primeira vez, disse-me que se chamava Rainha. Em meu contato
mental com essa irmÃ£, amiga, mÃ£e; questionei-a dizendo: mas querida Rainha do que? Rainha de onde?
Obtive a seguinte resposta: dizem que sou umas das 7 Rainhas, mas lembre-se que nÃ£o importa o nome
que eu der; afinal quantos espÃrito encarnados tem o seu nome? Eu como eterno aprendiz, entendi
perfeitamente que o importante acima de tudo Ã© aceitarmos uns aos outros com cada um com suas
diferenÃ§as. Quando fui questionÃ¡-la novamente, me deu a segunda resposta: meu querido, o que tu vÃªs
eu nÃ£o sou e o que tÃº nÃ£o vÃªs eu sou. Para bom aprendizado, deixou claro que nÃ£o devemos julgar
pelas aparÃªncias. EntÃ£o caros amigos, lembramos sempre que todos temos do nosso lado uma Rainha nÃ
£o importa quem seja. Que OxalÃ¡ abenÃ§oe todos.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Autor: Eduardo-SP |

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

maria padilha do cemiterio | Publicada em: 4/6/2009 10:42:25 AM
gostaria de saber sobre ela e como cuidar,pois em uma seÃ§Ã£o ela encorporou no cavalo da mulambo e
falou comigo.mais ainda nÃ£o sei bem o que fazer para cuidar e se posso trabalahar ,pois Ã© isso que ela
que de mim.Obrigada!
Autor: Aline |

» Chat

JACQUELINE | Publicada em: 3/31/2009 12:21:31 PM

» Entre em Contato

GOSTARIA D EINFOR. SOBRE TODAS AS POMPAS GIRIAS CONHECIDAS

» Links Úteis
O Barracão

Autor: JACQUELINE |

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

maria padilha | Publicada em: 3/28/2009 3:24:52 PM
gostaria de saber sobre essa bomba gira,pois dizem q tenho 1 exu q se chama seu destranca rua,+ tambem
me dizem q a bomba gira maria padilha esta sempre ao meu lado. obrigado.
Autor: fabiano |
Pombogira Rosa Negra | Publicada em: 3/20/2009 12:52:29 AM
oi, meu nome Ã© maicon, e trabalho com essa senhora a pouco tenpo, gostaria muito que me fosse passado
alguma informaÃ§Ã£o complementar sobre a minha senhora rosa negra, a qual respeito muito,e a qual
tenho um enorme carinho, desde ja abradeÃ§o as imformaÃ§oes. obrigado!!!
Autor: Maicon |
Cigana da estrada | Publicada em: 3/11/2009 8:23:47 AM
Gostaria de saber sua histÃ³ria aqui na terra?
Autor: Carolpitty21@hotmail.com |
pombo gira sete saias | Publicada em: 3/4/2009 6:15:12 PM
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gostaria que vcs divulgassem a historia dela verdadeira um beijo espero resposta !!!
Autor: patricia |
EnaÃna | Publicada em: 2/27/2009 12:55:36 PM
Oii sou medium de um terreiro de umbanda e gostaria de saber o nome da minha pomba gira . Ela se
manisfetou como EnaÃna (InaÃna), e eu gostaria de saber se Ã© um nome de uma pomba gira ou uma
saudaÃ§Ã£o? Ou uma linhagem onde ela se enquadra? Desde ja agradeÃ§o !
Autor: Giselle |
pomba-gira 7 navalha | Publicada em: 2/22/2009 7:47:18 PM
gostaria de saber mas sobre essa guia.Ela que Ã© tÃ£o boa pra mim eu a amo muito
Autor: francieli novais alecio |
maria padilha | Publicada em: 2/14/2009 2:24:50 PM
A historia da verdadeira maria padilha chefa de falange e que ela viveu na Espanha no seculo 14 era
feiticeira e amante do rei Dom Pedro que ela o amarrou com um feitiÃ§o.
Autor: moreno |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com vocÃª nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

VocÃª estÃ¡ na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
CABOCLOS | 4/3/2008 7:19:34 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de CABOCLOS DE OXÃ“SSI. VocÃª
tambÃ©m pode postar textos sobre o CABOCLO(A) que trabalha com vocÃª.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

PREENCHA ESTE FORMULÃRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que
vocÃª estÃ¡ nÃ¡ Ã¡rea correta desta Gira/Linha.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulÃ¡rio abaixo, em
seguida digite o texto contendo as caracterÃsticas da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possÃvel uma histÃ³ria deste querido Guia. NÃ£o esqueÃ§a de assinar seu texto digitando seu nome
no Ãºltimo campo do formulÃ¡rio.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no mÃ¡ximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: CABOCLOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos prÃ³prios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
ident. espirito das aguas | Publicada em: 4/23/2009 8:17:50 PM
Ola, sei muito pouco sobre esta entidade, pois eu trabalhei com ela por pouco mais de 2 anos, no centro Paz
Amor e Caridade, Irma Canabibi, e nunca perguntaram qual era o nome, nem mesmo eu descobri, sei
apenas que e da gira de Ogum, seu ponto se caracteriza por um arco invertido, com duas flexas, uma em
cada ponta do arco, e uma estrela grande no meio, e uma pequena em cima a direita, e uma entidade
muito prestativa e no decorrer dos trabalhos da a passagem os demais guias do meu corpo mediunico,
gostaria de saber mais sobre este espirito, mas infelismente, nao estou mais la, pois moro longe agora, e
um lugar onde me sentia muito bem, pois sabia que ali, com o tempo teria resposta para minhas duvidas,
nao por acaso encontrei o caminho para minha mediunidade, e muito grato em ajudar meu proximo de
maneira tao sublime, como a Umbanda pode oferecer, sarava Umbanda de LUZ. Vitoria - ES

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Autor: Charles |

» Boiadeiros
» Marinheiros

seteflechas | Publicada em: 4/20/2009 7:06:02 PM

» Ciganos

masculino

» Exus
» Histórias dos Guias

Autor: edu |

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

caboclo | Publicada em: 4/6/2009 9:28:09 PM
gostaria de pedir orientaÃ§ao
Autor: carlosgomesdossantos |
Caboclos Folha Seca e Serra Negra | Publicada em: 4/6/2009 9:26:27 AM
Oii sou mÃ©dium de terrero Ã pouco tempo, e gostaria de saber se voces tem as histÃ³rias dos caboclos
Serra Negra e Folha Seca. Desde jÃ¡ agradeÃ§o! SaravÃ¡ a todos os irmÃ£os.
Autor: Gabrielle |
cacique cobra coral | Publicada em: 3/30/2009 9:59:56 PM
Este caboclo faz parte da minha vida a 17 anos, ele Ã© o chefe do meu terreiro jÃ¡ ajudou milhares de
pessoas no lado espiritual, e na saÃºde, em 2002 eu sofri um mini derrame facial e os mÃ©dicos diziam que
meu rosto nÃ£o voltaria mais ao normal o cobra coral encorporou e falou para minha esposa: - fala para o
cavalo que o rosto dele vai voltar ao normal em 15 dias, meu rosto voltou ao normal e tambÃ©m outras
pessoas que vieram atÃ© meu terreiro foram ajudadas, eu tenho provas, uma coisa que me deixou mais
feliz foram 3 mulheres que nÃ£o podiÃ£o ter filho, e o cobra coral garantiu que elas iriam dar a luz , e hoje
sÃ£o mÃ£es, e ate hoje para muitas pessoas Ã© Deus no cÃ©u e cobra coral na vida espiritual, hoje eu
atendo no meu apto e estimo que cobra coral continua ajudando muitas pessoas, sÃ³ tenho que agradecer a
meu Pai OxalÃ¡ qualquer duvidas e sÃ³ me ligar 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
cacique cobra coral | Publicada em: 3/30/2009 9:45:13 PM
este caboclo faiz 17 anos que faiz parte da minha vida ele e o chefe do meu terreiro ja ajudou millares de
pessoas no lado espiritual tanto na saude em 2002 eu tive mine derrame facial e os medicos falavao que
meu rosto nao voutaria mais normal o cobra coral me emcorporou e falou para minha esposa fala pro cavalo
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que o rosto dele vai voutar normal em 15 dias meu rosto voutou normal e tambem entre outras pessoas que
veio ate meu terreiro e foi ajudado eu tenho provas de tudo isso uma coisa que me deixou mais feliz foi 3
mulleres que nao podia ter fillos bom o cobra coral garantiu que elas ia dar a luz e ate hoje para muitas
pessoas e deus no cel e cobra coral na vida espiritual tanto hoje eu atendo no meu apto e assimo cobra
coral quantinua ajudando muitas pessoas so tenho que agradecer a meu pai oxala qualquer duvidas e so me
ligar 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
cigano igor | Publicada em: 3/15/2009 7:04:53 PM
trabalho com cigano igor a muito tempo,e e um cigano de forÃ§a e de cura,faz feitiÃ§o para o amor e joga
cartas como ninguem...salve meu cigano igor salve o povo cigano do oriente...meu
imail.luizsouza_39@hotmail.com
Autor: luiz carlos |
Pai Ogum Beira-Mar (ensina a humildade) | Publicada em: 3/11/2009 1:50:25 AM
Parece engraÃ§ado o nosso Grande Pai Ogum Beira-mar ensinar a sermos humildes, uma vez que, a firmeza
de um capitÃ£o de batalha Ã© a marca registrada do Pai Ogum...NÃ£o pude deixar de observar alguns dos
textos publicados, dentre as minhas observaÃ§Ãµes vi muitos irmÃ£os falando de suas medinidades, a liÃ§Ã
£o que nosso Pai vem trazer para nÃ³s, Ã© que, sejamos humildes e que se somos mÃ©dius nessa
passagem terrena, Ã© porque estamos resgatando algo que deixamos de fazer em vidas passadas, ser
mÃ©dium nÃ£o Ã© nehum previlÃ©gio Ã© sim uma missÃ£o daquele contrato que fizemos ao voltarmos
encarnados nessa matÃ©ria que nosso espirito ocupa nesse momento...Ã‰ preciso que entendamos isso,
pois, nÃ£o devemos deixar em nenhum momento a soberba tomar conta de nosso ser, a fim de que
pensamos que somos diferente de nossos irmÃ£ozinhos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristinho, na
figura de Deus Menino, louvado seja todos os nossos orixÃ¡s...OgunhÃª meu Pai. Deixo aos meus irmÃ
£ozinhos meu msn para contato..gomes_bage@hotmail.com...Acredito na nossa uniÃ£o para fazermos uma
UMBANDA FORTE, ou seja, uma Ãºnica banda.
Autor: Daniel |
rosa malandra | Publicada em: 3/7/2009 4:53:44 PM
a ela Ã© de rua mulher de zÃ© pilintra gstaria de saber mais um pouco sobre minha caboca
Autor: brenda sarges |
Cabloco setÃª flexa | Publicada em: 3/4/2009 9:06:10 PM
minha primeira intidade foi o cabloco setÃª flexas eu comeÃ§ei a rodar meus pÃ©s pareciÃ£o que estavao
no ceu e eu me arrepiei e na hora eu rodei muito eu amei issu depois.. e eu digo que receber santo e uma
caridade qe vc fais pra vc e pro santo e eu tenhu 13 anos e amu receber santo
Autor: Filipe |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com vocÃª nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

VocÃª estÃ¡ na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

PRETOS VELHOS | 4/3/2008 7:18:58 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de Pretos e Pretas Velhas. VocÃª
tambÃ©m pode postar textos sobre o Preto(a) Velho(a) que trabalha com vocÃª.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

PREENCHA ESTE FORMULÃRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que
vocÃª estÃ¡ nÃ¡ Ã¡rea correta desta Gira/Linha.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulÃ¡rio abaixo, em
seguida digite o texto contendo as caracterÃsticas da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possÃvel uma histÃ³ria deste querido Guia. NÃ£o esqueÃ§a de assinar seu texto digitando seu nome
no Ãºltimo campo do formulÃ¡rio.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no mÃ¡ximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: PRETOS VELHOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos prÃ³prios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
vo canbina de arruanda | Publicada em: 4/8/2009 4:22:12 PM
senhora muito sa bia quem vem de arruanda pra ajudar filho de unbanda
Autor: hyago cassio |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

preta velha Tonha | Publicada em: 3/27/2009 11:42:18 PM

» Caboclos d`Ogum

bom eu sou nova no desenvolvimento tenho um ano q estou no desenvolvimento.eu ainda Ã± encoporo o
meu caboclo Ã± e o meu lindo pai xangÃ´ ele so faz o pÃ© de danÃ§a ainda. mais eu ja cosegui encorpora
a preta velha . gostaria de saber ,se a preta velha Tonha existe Ã± sei pq eu acho q e o nome dela mais
amo muito minha mÃ£ezinha e tbm acho q ela e de Angola vcs poderia me esclarer mais essas duvida ,
tenho medo de esta enventando mais eu senti q minha nega velha estava mesmo ,sabe pq onde eu vou a
gente somos conciÃªntes mais quero mais enformaÃ§Ã£o e saber se era eu ou a minha mÃ£e mesmo oq.
hÃ¡ e ontra coisa Ã± vejo a hora de me encorpora o meu caboclo eu acho q esta demorando muito os
pesssoal lÃ¡ diz q e a sim mesmo mais eu q Ã± tenho paciÃªncia quero encorpora logo oq eu faÃ§o...

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: rosemeire |
Pai JacÃ³ de Aruanda | Publicada em: 3/27/2009 2:40:23 PM
GraÃ§as Ã DEUS! Esse nosso amigo me acompanha hÃ¡ certo tempo e sempre que a misericordia de DEUS
permite Ele trabalha na Caridade Bendita com JESUS.AgradÃªÃ§o Ã DEUS e SARAVÃ!!!
Autor: RICARDO CARRIJO DE VILHENA |
Pai Belarmino | Publicada em: 3/25/2009 11:56:12 PM
Gostaria de saber a histÃ³ria desse querido preto velho que estou tendo a gratidÃ£o de comerÃ§ar a
trabalhar. Gracias pelas explicaÃ§Ãµes
Autor: Claudinei |
Dona Maria Redonda | Publicada em: 3/11/2009 1:36:53 AM
Fato interessante dessa VovÃ³ Ã© que enquanto vivia na terra, em sua jornada, outros negros escravos
cuidavam para que ela nÃ£o fosse para os trabalhos forÃ§ados, porÃ©m sua missÃ£o no cativeiro era dar
alento as crianÃ§as, principalmente AS CRIANÃ‡AS Ã“RFÃƒOS, reunia as crianÃ§as do cativeiro em circulos,
e a elas falava sobre as coisas redondas do mundo, dizia ela: - meus neguinhos nÃ£o chorem pois os negos
jÃ¡ vÃ£o vorta da roÃ§a, oia ocÃªs tudo vorta, vejam como tudo Ã© redondo, atÃ© o jolhe de ocÃªs Ã©
redondo, intÃ© capaz do cÃ©u se redondo...Com essas palavras e brincadeiras vÃ³ Maria acalmava as
crianÃ§as do cativeiro, daÃ seu apelido Dona Maria Redonda, que por sinal, era magra e alta...Essas sÃ£o as
palavras que chegaram atÃ© eu... Que VÃ³ Maria Redonda interseda por nÃ³s junto ao grande Pai OxalÃ¡,
para que nossos caminhos sejam sempre iluminados pela luz divina...
Autor: Daniel |
Pai Joaquim | Publicada em: 3/11/2009 1:24:02 AM
Preto velho, muito caridoso, que traz consigo as lembranÃ§as do cativero, e fala aos consulentes, sobre
aquela Ã©poca, e mostra as marcas deixadas pelos ferros, Ã© claro que, a entidade quer demonstrar com
isso, em linguagem figurativa, que o homem continua sendo escravo do prÃ³prio homem e das coisas
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terrenas, Pai Joaquim faz uma chaado a reflexÃ£o, convidando a todos a deixar o cativeiro imposto a cada
um e tornar-se livres, para a pratica da caridade, da bondade e da fÃ©.
Autor: DANIEL |
junior de dona jeovina e dona maria lÃ©gua | Publicada em: 3/7/2009 5:40:01 PM
bom carego uma cruz muito grande eu e minha irmar nos danÃ§amos a 12 anos dentro da umbanda e
pretendo seguir em frente ate o fim da minha vida ja fiz minha banlhaÃ§Ã£o de cabeÃ§a e minha cabocla ja
esta bem sentada em mim
Autor: junior |
Cabloco | Publicada em: 3/4/2009 9:03:44 PM
minha primeira intidade foi o cabloco setÃª flexas eu comeÃ§ei a rodar meus pÃ©s pareciÃ£o que estavao
no ceu e eu me arrepiei e na hora eu rodei muito eu amei issu depois.. e eu digo que receber santo e uma
caridade qe vc fais pra vc e pro santo e eu tenhu 13 anos e amu receber santo
Autor: Filipe barros maia |
vovÃ³ juventina | Publicada em: 3/4/2009 6:17:44 PM
Gostaria de saber sobre essa entidade que amo de paixÃ£o pois trabalho com ela ha um ano falem sobre a
vida dela aqui na terra. bjs
Autor: patricia - |
VovÃ³ Maria Conga | Publicada em: 2/10/2009 1:02:45 PM
O que dizer dessa Entidade. muito simples,humilde de bom coraÃ§Ã£o. Pronta p ajudar a todos com a sua
forÃ§a. Trabalho com ela a 3 anos. SaravÃ¡ VovÃ³ Conga.
Autor: ana |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com vocÃª nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

VocÃª estÃ¡ na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
CIGANOS | 4/3/2008 7:17:37 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de CIGANOS. VocÃª tambÃ©m pode
postar textos sobre o CIGANO(A) que trabalha com vocÃª.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

PREENCHA ESTE FORMULÃRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que
vocÃª estÃ¡ nÃ¡ Ã¡rea correta desta Gira/Linha.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulÃ¡rio abaixo, em
seguida digite o texto contendo as caracterÃsticas da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possÃvel uma histÃ³ria deste querido Guia. NÃ£o esqueÃ§a de assinar seu texto digitando seu nome
no Ãºltimo campo do formulÃ¡rio.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no mÃ¡ximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: CIGANOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos prÃ³prios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
cigano pablo | Publicada em: 4/13/2009 11:34:57 AM
eu quero q vcs publiquem a historia dele na terra
Autor: pompeu |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Cigana do Egito | Publicada em: 4/12/2009 3:47:50 PM

» Caboclos d`Ogum

Eu trabalho com esta entidade jÃ¡ a mais de 20 anos. Ela Ã© uma bela cigana oriental, seu nome Ã©
SalomÃ©. Gosta de saia colorida com vÃ©us nas cores do por do sol e das areias do deserto e do ouro.
Tem olhos castanhos e cabelos escuros. Trabalha com cartas e gosta de licor de aniz. Com cabelos longos e
ondulados, e olhos profundamente negros e amendoados, SalomÃ© traz em sua cabeÃ§a um adorno de ouro
que ganhou de seu pai e no pescoÃ§o um cordÃ£o de ouro heranÃ§a de sua mÃ£e. Sua voz Ã© doce, mas
sua palavra Ã© de ferro, pois sabe mandar, mas ao mesmo tempo acolhe seus protegidos com amor e
carinho, e os livra de muitas perseguiÃ§Ãµes, pois esta cigana Ã© justiceira, e luta por quem nela tem fÃ©.
Esta cigana Ã© maravilhosa,a beleza de SalomÃ© era marcante e exÃ³tica. Excelente vidente, e tiradora de
cartas era sempre procurada tambÃ©m por suas magias fortÃssimas para uniÃ£o de casais que se
amavam,. mas que estavam separados, para devolver a saÃºde Ã pessoas doentes, etc, e SalomÃ© sempre
ganhou muitas jÃ³ias de moedas de ouro que foram guardadas em um baÃº que era sÃ³ dela...

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Autor: Ana Monteiro |

» Chat

cigano igor | Publicada em: 3/9/2009 11:57:19 PM

» Entre em Contato

gostaria de saber algumas coisas sobre ele poque eu recebi ele so uma vez

» Links Úteis
O Barracão

Autor: flavio |

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Joana Madalena | Publicada em: 3/8/2009 7:57:25 PM
Essa cigana Ã© minha companheira do dia-a-dia. Me ajuda e me da conselhos sempre que preciso, fomos
irmÃ£s em encarnaÃ§Ãµes passadas, por isso nos damos tÃ£o bem. Ela Ã© espanhola, morena clara e de
cabelos muito negros, mui bela a minha amiga. adora uma roupa vermelha!!!!
Autor: Graziele Scremim |
ciganadara | Publicada em: 3/3/2009 1:09:12 PM
saber tudo sobre ela
Autor: monica |
umbanda | Publicada em: 2/7/2009 3:18:54 PM
olha gostaria de sabe por que minha mae recebe o guia cigano mais conhecido come jose por que eu nao
acho e historia dele porque ele e um guia maravilhoso
Autor: marcos |
Cigano Tobias | Publicada em: 12/23/2008 2:52:45 PM
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Os Guias falaram no Terreiro que frequento, que o meu Cigano Ã© o Tobias e desseram que ele Ã© muito
bom, e seus atendimentos sÃ£o sempre cheios. Ele ainda nÃ£o se aproximou. Alguem jÃ¡ ouviu falar dele,?
Conhecem? Alguem sabe uma firmaza que posso fazer pra ele?
Autor: Thiago |
Jhulio | Publicada em: 12/15/2008 5:18:32 PM
olÃ¡ A POUCO TEMPO FUI A UM TERREIRO COM FUNDAMENTOS NO CADOMBLÃ‰ QUE SÃ“ RECEBE A LINHA
DO ORIENTE E RECEBI MEU CIGANO, FOI UM A ESPERIENCIA FANTASTICA UMA ENERGIA Ã“TIMA
DIFERENTE DO QUE EU ESTAVA ACOSTUMADO, PORÃ‰M O TERREIRO ONDE TRABALHO NÃƒO CULTUA
ESSA LINHA E ALGUNS CIGANOS VEM NA ESUQERDA E SEI QUE O MEU NÃƒO VIRIA NESTA LINHA!! O QUE
PODERIA SER FEITO ? POIS IR TRABALHAR EM DUAS CASAS COM FUNDAMENTOS DIFERENTES Ã‰
COMPLICADO
Autor: BRUNO |
Cigana Cristal | Publicada em: 10/30/2008 12:06:20 PM
Trabalho com a cigana cristal ela Ã© muito alegre, trabalha com cristais e tem um pandeiro que toca e
danÃ§a. Gosta muito de trabalhar para ajudar nas finanÃ§as. Amo trabalhar com ela
Autor: Alexandra |
arthur o cigano | Publicada em: 10/19/2008 5:44:28 PM
arthur o cigano Ã© meu padrinho na umbanda, Ã© uma entidade alegre e sorridente ,gosta de cigarro de
canela. tenho 12 anos e sou medium em uma casa de umbanda em braganÃ§a pta. e-mail:marcelln@hotmail.com
Autor: marcelo |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com vocÃª nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

VocÃª estÃ¡ na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

MARINHEIROS | 4/3/2008 7:16:58 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de MARINHEIROS. VocÃª tambÃ©m
pode postar textos sobre o MARINHEIRO que trabalha com vocÃª.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

PREENCHA ESTE FORMULÃRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que
vocÃª estÃ¡ nÃ¡ Ã¡rea correta desta Gira/Linha.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulÃ¡rio abaixo, em
seguida digite o texto contendo as caracterÃsticas da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possÃvel uma histÃ³ria deste querido Guia. NÃ£o esqueÃ§a de assinar seu texto digitando seu nome
no Ãºltimo campo do formulÃ¡rio.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no mÃ¡ximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: MARINHEIROS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos prÃ³prios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
marinheiro 7 ondas | Publicada em: 1/18/2009 6:03:11 PM
Ã© meu guia de frente recebo varias pessoas falando desta entidade que gosta de beber cerveja e fumar e
brincar com as mulheres
Autor: leticia |
7 ondas | Publicada em: 1/6/2009 1:26:44 AM
Ã© realmente uma super entidade...foi meu primeiro guia a vir em terra...hoje em dia ele quase nÃ£o vem
mais...infelizmente no Rio de Janeiro Ã© raro ver uma casa de santo que realiza giras de marinheiro. Salve
o povo dAPOSÃ¡gua...salve Seu marinheiro 7 ONDAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autor: Junior |
ZÃ© TubarÃ£o do Remo | Publicada em: 12/27/2008 10:44:40 PM
OlÃ¡, sou Umbandista, mas na minha casa nÃ£o temos estudo, infelizmente.... meu marinheiro me deu esse
nome, ele Ã© caolho do olho direito, e eu o vejo em um barco/navio muito grande em alto mar, gostaria de
saber se alguÃ©m conhece esse marinheiro.
Autor: Dirce |

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

marinheiro dos setes mares | Publicada em: 9/10/2008 2:06:39 PM
costa de ajudar ,principalmente se a pessoa esta desempregada tambem muito caridoso,cobra das pessoas
fÃ¨
Autor: yreni m santos |

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

MARTIM PESCADOR | Publicada em: 8/17/2008 1:52:56 AM
GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE ESTA ENTIDADE POIS A ALGUM TEMPO ELE APARECEU NA MINHA VIDA E
MUDOU TUDO.
Autor: MARCONE A. MAIA |
Marinheiro 7 ondas | Publicada em: 6/23/2008 4:10:47 AM
Um marinheiro brincalhÃ£o adora cobiÃ§ar as mulheres principalmente quando os maridos estÃ£o juntos.Mas
um marinheiro justo que ajuda as pessoas e de um poder enorme.Adora beber sua cerveja e fumar seu
cigarroo e marinheiro... Salve o marinheiro 7 ondas....
Autor: Paulo |
Mundinho do Cais | Publicada em: 6/17/2008 12:06:18 AM
Entidade muito jovem e apaixonante,moleque de trapiche de Salvador Bahia.
Autor: Denise |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com vocÃª nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

VocÃª estÃ¡ na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

BOIADEIROS | 4/3/2008 7:16:25 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de BOIADEIROS. VocÃª tambÃ©m
pode postar textos sobre o BOIADEIRO que trabalha com vocÃª.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

PREENCHA ESTE FORMULÃRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que
vocÃª estÃ¡ nÃ¡ Ã¡rea correta desta Gira/Linha.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulÃ¡rio abaixo, em
seguida digite o texto contendo as caracterÃsticas da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possÃvel uma histÃ³ria deste querido Guia. NÃ£o esqueÃ§a de assinar seu texto digitando seu nome
no Ãºltimo campo do formulÃ¡rio.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no mÃ¡ximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o InÃcio deste tÃ³pico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BOIADEIROS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos prÃ³prios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
baiana maria das rosas | Publicada em: 4/15/2009 11:11:25 AM
ela Ã© meu porto segura minha professora pois me bate mais faz carinho eu nunca vi nenhuma com esse
nome
Autor: sirlene |
caboclo ubirajara | Publicada em: 4/5/2009 11:30:19 PM
gostaria de saber o maximo possivel sobre este lindo caboclo
Autor: adriana |

» Boiadeiros
» Marinheiros

doutor fracis | Publicada em: 3/31/2009 10:49:00 AM

» Ciganos

em primeiro lugar muito axe a todos bom vou falar dessa entidade que eu trabalho a.19.anos ja foi feito
milhares de cirugias espirituais que voces imagina e todas com grande susseÃ§o e meu sonho e ter um
lugar que eu possa atender varias pessoas eu atendo no meu apto e tenho varias provas das cirugias feita
por esta entidade estou a quequer tipo de provas e como essa entidade fala quem anda com averdade nao
tem medo de nada meu telefone;24765359.ou 92787787

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Autor: pai luiz de ogum |

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

doutor fracis | Publicada em: 3/31/2009 10:48:42 AM
em primeiro lugar muito axe a todos bom vou falar dessa entidade que eu trabalho a.19.anos ja foi feito
milhares de cirugias espirituais que voces imagina e todas com grande susseÃ§o e meu sonho e ter um
lugar que eu possa atender varias pessoas eu atendo no meu apto e tenho varias provas das cirugias feita
por esta entidade estou a quequer tipo de provas e como essa entidade fala quem anda com averdade nao
tem medo de nada meu telefone;24765359.ou 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
doutor fracis | Publicada em: 3/31/2009 10:48:21 AM
em primeiro lugar muito axe a todos bom vou falar dessa entidade que eu trabalho a.19.anos ja foi feito
milhares de cirugias espirituais que voces imagina e todas com grande susseÃ§o e meu sonho e ter um
lugar que eu possa atender varias pessoas eu atendo no meu apto e tenho varias provas das cirugias feita
por esta entidade estou a quequer tipo de provas e como essa entidade fala quem anda com averdade nao
tem medo de nada meu telefone;24765359.ou 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
jose pilintra | Publicada em: 3/31/2009 10:34:47 AM
em primeiro lugar muito axe a todos para mim falar desta entidade e muito facil eu trabalho.22 anos mais
sempre tem um dia especial em nossas vidas um dia eu estava fazendo trabalho e chegou uma pessoa do
rio de janeiro e falou que quiria falar com o jose plintra qando o jose pilintra encorporou foi a maior alegria
o jose pilintra alembrou ela da festa de 15 anos que tinha danÃ§ado com ela ela disse esse e seu ze ja
andei em varios lugar nunca ninguem me falou e assim foi; essa entidade sempre me falou quem nao anda
com a verdade nao ama a si propio tenho muitas provas do trabalho dessa entidade e na quilo que ele faz
ele da prazo respeitando sua fe quaquer duvidas meu telefone 24765359ou 92787787
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Autor: pai luiz de ogum |
chico baiano | Publicada em: 3/31/2009 9:59:30 AM
em primeiro lugar muito axe a todos me sinto muito orgulhoso de trabalhar com essa entidade por 18 anos
essa entidade quando atendi as pessoas no seu trabalhos ele da o prazo assim me sinto que ninguem esta
sendo enganados para mim como zelador essa entidade sempre me essina assim ou tem ou nao tem quem
tem um dom e nao ajuda ja mais sera ajudado nimguem e mais doque niguem a penas somos diferente
mais a fe e a mesma e oxala tambem
Autor: pai luiz de ogum |
dotor fraces | Publicada em: 3/31/2009 9:46:27 AM
e com muita alegria que falo sobre essa entidade ja foi comprovado varias cirugias espitual que foi realizado
para mim sendo um zelador eu sempre falo ou tem ou noa tem sempre procuro a verdade e com ela que
nossas forÃ§as sao realizado hoje eu atendo no meu apto e sempre pesso a meu pai oxala como muitas
pessoas foram ajudadas com essa entidade tenho muito que fazer ainda quelquer duvidas meu tefone
24765359 ou 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
JadtKgDNqvBt | Publicada em: 3/5/2009 1:47:17 AM
t651td [a href="http://mtvjjgkjritz.com/"]mtvjjgkjritz[/a], [url=http://gbodkebnjztz.com/]gbodkebnjztz[/url],
[link=http://ckenywotxagp.com/]ckenywotxagp[/link], http://nelzfiwnwqao.com/
Autor: uqkift |
maria bonita | Publicada em: 1/31/2009 6:27:19 PM
salve Maria bonita ,salve a bainada
Autor: sueli |

PÃ¡gina: 1 | 2 | 3     PrÃ³xima >>
Atualizar PÃ¡gina
.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda
» Os Orixás

HistÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades, descritas e publicadas
pelos prÃ³prios usuÃ¡rios do Portal Giras de Umbanda

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

CABOCLOS DE XANGÃ”

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de XANGÃ”. VocÃª tambÃ©m pode
postar textos sobre o CABOCLO DE XANGÃ” que trabalha com vocÃª.

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Participe! | 1 texto -

Giras de Umbanda

|

» Pretos Velhos
MENSAGEIROS DE OGUM

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de OGUM. VocÃª tambÃ©m pode
postar textos sobre o CABOCLO DE OGUM que trabalha com vocÃª.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Participe! | 4 textos -

» Crianças (Erês)

|

» Linha d`Água
» Boiadeiros

ERÃŠS (CrianÃ§as)

» Marinheiros

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de ERÃŠS. VocÃª tambÃ©m pode
postar textos sobre o ERÃŠ que trabalha com vocÃª.

» Ciganos
» Exus

Participe! | 11 textos -

» Histórias dos Guias

|

Interativo
» Grupo de Estudos

BAIANOS

» Mural de Recados

Leia textos, histÃ³rias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de BAIANOS. VocÃª tambÃ©m pode
postar textos sobre o BAIANO(A) que trabalha com vocÃª.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Participe! | 23 textos -

O Barracão

|

» Quem Somos

<< Anterior     PÃ¡gina: 1 | 2

» Como Ajudar

Atualizar PÃ¡gina

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Livro Carma - aquilo que deixamos de fazer.

» Pontos Cantados

Pai Alexandre Falasco lançou pela editora Ilha
Verde o livro chamado Carma – aquilo que
deixamos de fazer.
Mais do que um livro espiritualista que trata
de assuntos religiosos, a obra traz um texto
totalmente voltado para a auto-ajuda, dando
dicas de comportamento e ensinando como
melhor se relacionar com as pessoas através
dos ensinamentos da espiritualidade e dos
próprios espíritos, que segundo o escritor,
trabalham através de sua mediunidade.
Pai Alexandre acredita ser muito mais
agravante, no sentido de contrair dívidas
cármicas, aquilo que deixamos de fazer ou
dizer para as pessoas de nossas vidas, do
que os erros que possamos cometer na

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

SITES INDICADOS

Laitura ______________________________

tentativa de acertar.
Em uma linguagem bastante simples, esse texto revela ensinamentos que
o escritor adquiriu durante sua vida religiosa, durante os atendimentos
mediúnicos.
Uma obra no mínimo curiosa, onde não se revelam fundamentos da
religião e sim trata de ajudar as pessoas a manter um relacionamento
mais harmônico com aqueles que de alguma forma ou por algum motivo
estão ao seu redor, familiares, amigos, colegas de trabalho e
principalmente aquelas pessoas de nossos relacionamentos amorosos,
buscando dessa maneira um melhor aperfeiçoamento espiritual e
principalmente um maior sucesso na vida pessoal e profissional.
Apesar de o livro não tratar como enfoque principal as coisas da religião
umbandista, ele traz um bom estudo sobre os Orixás, entidades divinas
para os adeptos de religiões afro-descendentes. Segundo o autor, a
personalidade destes deuses, tem suma importância para melhorar o
conhecimento sobre seu próximo e principalmente sobre você mesmo, já
que as características comportamentais dos Orixás são as mesmas de
seus “filhos”, ou seja, você é filho de determinado Orixá, portanto se
parece com ele em seu comportamento cotidiano.
Nesta parte do livro destacam-se as belíssimas ilustrações da artista
plástica Jacy Campos, são desenhos inéditos que retratam cada Orixá e
seus principais domínios.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

ILUSTRAÇÃO:
O livro Carma - aquilo que deixamos de fazer, ainda
traz um texto que chama a atenção para as grandes
festas religiosas de descendência africana que há
anos são realizadas aqui na cidade de Jundiaí e pouco
são difundidas.
É importante lembrar que toda a arrecadação com a
venda deste livro será revertida para a manutenção
das obras assistenciais do Barracão e de outros
templos através da doação de exemplares.

O autor Alexandre Falasco com a
ilustradora do livro Jacy Campos

_______________________________________________
Entrevista:

Uma das belas ilustrações de

Giras de Umbanda: Você diz que os ensinamentos contidos no livro foram passados por espíritos já
desencarnados. Esta obra foi então psicografada ?
Pai Alexandre: Não, foi escrita por mim, porém, apenas repito neste livro os ensinamentos que escuto
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Jacy Campos - Orixá Oxóssi.

IMPRENSA:

as entidades passarem semanalmente para as pessoas que são atendidas por elas, com as mais variadas
perguntas e problemas pessoais.
Giras de Umbanda: Como esse ensinamento chega até você ?
Pai Alexandre: Na nossa religião, a Umbanda, nós médiuns nos colocamos a disposição destas entidades
evoluídas para que através da incorporação elas possam se comunicar com as pessoas que procuram seu
auxílio. O que pouca gente sabe é que o médium tem consciência daquilo que está sendo receitado pela
entidade, o que inclusive aumenta nossa responsabilidade e ao mesmo tempo nos presenteia com estes
conhecimentos.
Giras de Umbanda: O livro conta as histórias das pessoas que foram atendidas por estas entidades ?
Pai Alexandre: O médium tem a responsabilidade de ministro de confissão religiosa, o que me impede
de citar casos específicos e muito menos “nomes”. O que mostramos são os conselhos passados por
estas entidades para determinados problemas que em geral são de relacionamento, a maioria destes
problemas são muito comuns a todos nós.
Giras de Umbanda: As pessoas pensam que os espiritualistas acreditam que o destino já está traçado e
sendo assim nada podemos fazer a respeito, qual sua opinião sobre isso?
Pai Alexandre: Absolutamente, se fosse assim pra que existiria o oráculo ? O jogo de búzios, por
exemplo ? Ele não existe para nos apresentar um destino já traçado e irreversível, muito ao contrário,
ele nos mostra o futuro que nós mesmos estamos preparando através de nossas atitudes no presente e
mudando estas atitudes mudamos também o desfecho de nossa história. Temos livre arbítrio para tanto.

_______________________

Giras de Umbanda: Você diz que estudando os Orixás podemos aprender mais sobre as pessoas, como
é isso ?
Pai Alexandre: Cada pessoa possui um Orixá regente, esta divindade, que possui características muito
particulares, transmite estas características para o seu regido, dessa forma conhecendo as características
dos Orixás, saberemos como agradar ou desagradar determinada pessoa, e saberemos também como
minimizar nossos defeitos e enfatizar nossas virtudes.
Giras de Umbanda: Os Orixás tem defeitos ?
Pai Alexandre: Não, nós seus filhos é que temos.
Giras de Umbanda: Mas como saber qual é o Orixá regente de alguém ?
Pai Alexandre: É claro que não podemos identificar o Orixá de uma pessoa que acabamos de conhecer.
Só se tem certeza do Orixá regente de alguém pelo jogo de búzios. Mas conhecendo as características e
como se comporta o filho de cada Orixá, poderemos facilmente identificar qual o Orixá regente de uma
pessoa que convive proximamente, e são estas pessoas que nos interessa.

_______________________

Giras de Umbanda: Você acredita que se adquiri dívidas cármicas apenas deixando de fazer alguma
coisa?
Pai Alexandre: Também, vou explicar utilizando as palavras do 14º Dalai Lama que diz: Quem cria o
carma? Nós mesmos, com aquilo que fazemos, pensamos e com o que deixamos de fazer.
Ou seja, quando erramos com alguém contraímos dívida cármica, mas isso pode ser resolvido ainda
nesta vida, porém, aquilo que deixamos de fazer ou dizer de bom para as pessoas que amamos nesta
vida, fatalmente nos trará de volta para fazê-lo. É melhor tentar e errar do que passar a vida inteira
estático.
_______________________________________________
Sinopse do livro:

Agradecemos o total apoio da
imprensa Jundiaiense pela
divulgação do Livro.

LANÇAMENTO:

Embora a Umbanda seja um ensino superior (no sentido de elevação do espírito), não existem
graduações acadêmicas.
A finalidade deste livro não é, portanto, a discussão de fundamentos religiosos ou científicos.
O imensurável chega até nós por testemunhos de quem transmite conhecimentos de outros planos de
existência, através de seus mensageiros, os guias de luz.
Você vai encontrar nesta leitura, não um estudo sobre o carma e sim a observação de um dos aspectos
do carma que muitas vezes é deixado de lado.
Carma também é tudo aquilo que deixamos de fazer ou dizer para as pessoas de nossas vidas.
O autor considera muito mais agravante, no sentido de contrair dívidas cármicas, as coisas que deixamos
de fazer nesta vida, do que os erros que possamos cometer na tentativa de acertar.
Você vai descobrir como é simples melhorar seu relacionamento com as pessoas ao seu redor e o quanto
isso é importante para seu aperfeiçoamento espiritual, ao mesmo tempo, que traz muito retorno positivo
para sua vida aqui na terra, seja no âmbito profissional, familiar ou amoroso.
Através do estudo dos Orixás, que é o ponto principal desta obra, você começa a conhecer melhor as
pessoas de seu convívio e principalmente, começa a conhecer melhor a si mesmo, facilitando assim seu
sucesso no relacionamento com o próximo, principalmente quando esse “próximo” está sob o mesmo
teto ou ainda sobre o mesmo lençol que o seu.
_______________________________________________
Sobre o autor:
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Veja as fotos do lançamento
no Bulevar Beco Fino em
Jundiaí-SP

.

Alexandre Falasco teve seu primeiro contato com a espiritualidade aos oito anos de idade através de sua
mãe, Maria C. Falasco, e hoje é presidente do Centro de Umbanda “O Barracão de Pai José de Aruanda”
na cidade de Jundiaí-SP, filiado a Federação Brasileira de Umbanda (FBU) e a Associação Brasileira dos
Templos de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros (ABRATU). Profissionalmente atua no setor publicitário e
dirige uma produtora na mesma cidade.

o livro "CARMA - AQUILO QUE DEIXAMOS DE FAZER"
possui 114 páginas e custa R$ 15,00.
Pode ser solicitado por e-mail: carma@jundweb.com.br
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Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Ola, boa noite.... eu sou umbandista, e estava navegando no
google e achei o site de vcs Pai Alexandre e Mae Silmara,
PARABENS a vcs e todos da corrente, fiquem com as benÃ§Ã
£os de OxalÃ¡ e dos OrixÃ¡s. Ass:Paulo.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

gosto muito dessa cultura,sou fascinada pelas crenÃ§as e santos
dessa religiao

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

preciso me desenvolver com urgencia mas todos emails que
mando nunca me respondem.Tenho a mediunidade
aflorada,procuro um lugar de amor porem quando chego nao e o
que pensei.fui a um lugar aonde adorei fiquei feliz porem quando
fui na gira de esquerda me decepcionei com a forma que fui
tratada e sai de la pior do que entrei.apos meses de procura fui
conversar com uma pessoa que pediu para eu assistir aos
trabalhos e me explicou tudo ou tentou,fui na gira de esquerda e
me apaixonei,porem nÃ£o senti nada .na semana seguinte fui a
outro trabalho vestida de branco e nada senti.sera que nÃ£o e o
lugar certo?sinto que preciso trabalhar urgente por favor me
indiquem um centro serio aonde eu possa aprender e saber
como acontece e como. moro em sao paulo no ipiranga obrigada
e 1000beijos

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

ParabÃ©ns pelo trabalho realizado.Que Pai OxalÃ¡ continue
abenÃ§oando todos dessa casa com muita forÃ§a, determinaÃ§Ã
£o e fÃ©. Por Favor!! Nasci em 08/08/1964 gostaria de saber
meu santo e orixÃ¡ de cabeÃ§a... obrigada.

Me apresento,eu me chamo Guilherme.Sou candonblÃ©cista e
iniciado no candonblÃ©, sou da naÃ§Ã£o angola e raiz
tumbansi, e sou filho de Lemba(OxalÃ¡), e minha dijna Ã©
LembaduilÃª. E eu gostaria de dizer, que este Ã© um belo site
com muitos conhecimentos e informaÃ§Ãµes sobre as nossas
religiÃµes afro, e vocÃªs estÃ£o de parabÃ©ns. Eu gostei dos
conteudos e sempre que eu puder vou estar visitando e
divulgando para mais pessoas sobre este site. ParabÃ©ns!
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gostaria de obter amigos que me possa fortalecer sou de ogum
mas estou afastado

Ã© minha primeira visita ao site,gostei demais ,ja que estou em
desenvolvimento na umbanda e os artigos sÃ£o muito
interessantes. parabens !

Oii sou mÃ©dium de terrero e gostaria de saber se voces tem as
histÃ³rias dos Caboclos Folha Seca e Serra Negra. Desde jÃ¡
agradeÃ§o! SaravÃ¡ a todos os irmÃ£os.

este site esta de parabens a 1 ano eu venho visitando esta
pagina tÃ£o maravilhosa!

Gostei muito dos assuntos .mas; seria bom acrescentar mais
detalhes.

eu nascie em 04 03 1976 ja me diseram que sou medio e que
terezinha 7 leguas passa por mim o que devo fazer pra comprir
minhas obrigaÃ§Ãµes

ola eu nao sou filho de santo mas acho bacana eu ja fui e gostei
muito espero q me mandem recados ,

eu e minha mae somos da umbanda branca gostaria de saber e
se vcs teriam o endereÃ§o ou tel dos centros encontrados aqui
na minha cidade praia grande muito obrigada e que Oxala
proteja atodos vcs

OlÃ¡ boa tarde nasci em 22/10/1970 qual Ã© meu orixÃ¡ e meu
santo de cabeÃ§Ã£ ,desde jÃ¡ muito obrigada e que Deus nosso
Pai Maior abenÃ§oe a todos.

convite;p/2:festa de OGUM na cidade de
valinhos,inf,htth.pai@sacome.com TEL.19.3881 3511 PARTICIPE
OBG

amo essa casa BARRACÃƒO PAI JOSÃ‰ DE ARUANDA
,metrouxe de volta a minha vida, amo vcs pai Alexandre e MAE
SILMARA parabens por voces existirem
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gotaria de seu telefone

ParabÃ©ns pelo trabalho realizado.Que Pai OxalÃ¡ continue
abenÃ§oando todos dessa casa com muita forÃ§a, determinaÃ§Ã
£o e fÃ©. ParabÃ©ns... VERA

Gostaria se possivel repassar o ponto riscado do Ogum Rompe
Mato e tambema sua historia. Desde ja agradeÃ§o esses amigos
abraÃ§o Leandr

Nasci em 26/11/1985 e gostaria de saber meu santo e
orixÃ¡...obrigaada
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

gostaria de rever o artigo "sindrome de chefe", achei muito
interessante e desde jÃ¡ parabenizar o site, pois Ã© muito
informatico.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

ola gosto muito dessa religiao e ja participei ja coloquei roupa
mas meu terreiro feixou tem uns 13 anos que naonboto roupa
nao encontrei nen um que eu centisse verdade em que eu
aprendi no terreiro de vovo joana em itaborai tenho muitas
saudades gostaria de conhecer um centro parecido com aquele
de verdade obrigada e muito axe

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Como firmar meu anjo da Guarda, o que colocar na quartinha
branca? estou um pouco confuso?

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

Gostaria de ter indicaÃ§Ãµes de alguns livros sobre umbanda,
sou novo na religiÃ£o e sei que tenho um longo caminho a
percorrer e aprender. Se puder indicar livros onde posso
conhecer melhor a Umbanda eu agradeÃ§o

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Gostaria de Parabenizar esse site pelas informaÃ§Ãµes
prestadas a todos os adeptos das religiÃµes africanas e afrobrsileiras. Queria saber mais sobre a entidade Pai JosÃ© de
Angola

gostaria de saber tudo sobre mestra Maria Luziaria. tenho uma
grende adimiracao por essa entidade e gostaria de saber sobre
ela. agradeo desde ja.

lindo d+,muita .ParabÃ©ns!!!!!!!!!!

qual o meu orixÃ¡ nasci a 09 de dezembro de 1965
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Fui criada na catolica e tenho 28 anos Ã 2 meses atras conheci
a umbanda religiao que desconhecia e que automaticamente me
identifiquei e me deu as respostas para as quais a catolica nc foi
capaz. Estou na Umbanda e vou ser batizada dentro de 15 dias
aqui nos AÃ§ores-portugal com o pai Carlos por quem tenho
muito respeito. Continuem a divulgar esta religiao que Ã© muito
bonita e apaziguadora.

eu adoro muito essa religiao pois foi a onde me criei e respeto
todos os orixas.muito bonito seu saite

Gostaria de saber o porquÃª,que minha vida dÃ¡ tudo errado! E
quero saber se possÃvel, qual Ã© o meu orixÃ¡ de frente!
Obrigada!

Parabens, por cultuarem esse Povo maravilhoso que sÃ£o os
ciganos. Fiquei muito feliz em ver rituais de grande beleza. Sou
uma verdadeira apaixonada por esse povo. NamastÃª a todos,
salve o Povo Cigano. Wania da Tsara Luz do Sol.

VocÃªs estÃ£o de PARABÃ‰NS!!!

VocÃªs estÃ£o de PARABÃ‰NS!!! Ã“timo Site!!!

pae quisiera poder conversar mas no sea por email porque estoy
muy confundida con la religion desde ya muchas gracias

cs SaudaÃ§Ãµes irmÃ£os, muito belo o trabalho de vcs; fiz
minha converÃ§Ã£o embora ainda faÃ§a parte da assistÃªncia e
moro em SP mas sou do Bixiga.SE possÃvel me confirmem dias
de atendimento aÃ do barracÃ£o que qualquer dia derrepente
irei conhecer a vossa linda casa! AxÃ© a todos, irmÃ£os! Soraya
Barroco.

meu nome e pompeu e eu quero tirar meu santo vcs me ajuda
meu signo e peixes

oi gostariade saber como eu faÃ§o pra ter forÃ§a sem afirma
ponto .....

Gostaria de parabenizar pelo belo site.Assim conheci e me criei
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na Umbanda ,parabns

ola sou tennyson lima medium e pesquisador de umbanda adorei
o serviÃ§o q este ssite presta a sociedade esclarecendo sobre
esta divina e sagrada religiao . so gostaria q vcs se posivel
publicasse alguma amteria q falase sobre ZÃ© Pelintra grato
desde ja axe p todos
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

por faVOR GOSTARIA DE TER CONTATOS COM VOCES E
TER IN FORMAÃ‡Ã•ES

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

acho o baraco super legal euma pena que seja tolonge tinha que
ter 1 deste aqui em sbc

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Bom dia; Gostaria de saber quais sÃ£o meus orixas e como
devo rezar, fazer as oferendas. Nasci; 23/03/1972 as 14:45 Meu
nome Adriana Lira Menezes Muito agradecida

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

nasci em 16/07/1976 Ã¡s 20:20, queria saber qual o meu orixÃ¡

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

SOU DE OXUM PANDA E DE XANGO QUERO DESEJAR A
TODOS UM OTIMO ANO DE IANSAN E OGUN QUE OXALA
ABENÃ‡OE A TODOS

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Uma Reza Ã NanÃ£ burucu Senhora SantAna Por aqui passou
Por de trÃ¡s da serra A Ã¡gua brotou Os anjos desceu do cÃ©u
E dÃ¡gua beberam Que Ã¡gua tÃ£o doce Senhora tÃ£o bela
Senhora Santana Eu quero saber Do dia e da hora Que eu devo
morrer. Obs: para ser cantado c/ muita firmeza de
PENSAMENTO. Josias Recanto de NanÃ£ BuruquÃª ( Burucu )

Uma Reza Ã NanÃ£ burucu Senhora SantAna Por aqui passou
Por de trÃ¡s da serra A Ã¡gua brotou Os anjos desceu do cÃ©u
E dÃ¡gua beberam Que Ã¡gua tÃ£o doce Senhora tÃ£o bela
Senhora Sanana Eu quero saber Do dia e da hora Que eu devo
morrer. Obs: para ser cantado c/ muita firmeza de
PENSAMENTO. Josias Recanto de NanÃ£ BuruquÃª ( Burucu )

Sou filho de Oxalufan, e, tenho uma vontade louca de jogar os
bÃºzios(oduns)e gostaria de receber a reza do ifÃ¢, para que eu
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possa jogar os bÃºzios.

Gostaria de saber qual o meu pai e minha mÃ£e de cabeÃ§a,
nasci em 06/12/1980

Oi queria saber quais sÃ£o meus orixÃ¡s de cadeÃ§a nasci
24/12/94

Gostei muito de ler e aprender com tudo que vi e li em Giras de
Umbanda. Fiquei emocionada, parabÃ©ns a todos. Gostaria que
vcs colocassem mais sobre os baianos e mais fotos. Salve os
povos da Umbanda e Salve a Bahia.

bom dia!! gostaria de saber qual o santo que rege minha
cabeÃ§a????? nasci no dia 21/11/1989 ao 12:00 abrigado

nasci em 18/04/64 gostaria de saber quem sÃƒÂ£o meus pais
de cabeÃƒÂ§a. por favor mim ajude? desde de ja obrigada meu
nome ÃƒÂ© marli

boa noite gostaria muito de encontrar um barracÃ¢o de ossayn
para que eu possa me cuidar obrigado

Sou da diretoria de uma casa espiritual, a Casa de Umbanda
Filhos de OxalÃ¡ , estamos tentando montar uma bibilhoteca
para dar acesso a literatura espirita a nossos mÃ©diuns , mas
devido a dificuldades financeiras, nÃ£o estamos tendo exito. Por
isso venho pedir encarecidamente se possivel alguem possa
DOAR , alguns livros SOBRE UMBANDA para nossa entidade,
que serian de grande ajuda ma doutrinaÃ§Ã£o e esclarecimento
de nossos irmÃ£os. Como somos contra a pirataria e nÃ£o
temos como comprar os livros, Venho por meio deste pedir esta
tÃ£o valiosa contribuiÃ§Ã£o Certa do carrinho e atenÃ§Ã£o
dispensada por vcs a meu pediro , agradeÃ§o antecipadamente.
Rossana Rodrigues dos Santos Vice Presidente Casa de
Umbanda Filhos de OxalÃ¡

uma mensagem aos irmÃ£os lendo sobre a matÃ©ria do respeito
dentro e fora do gonga me lembrei dessa mensaguem que se
chama MEU CORAÃ‡ÃƒO E MINHA LINGUA!Meu coraÃ§Ã£o e
minha lÃngua fizeram um trato: quando meu coraÃ§Ã£o estiver
enfurecido, minha lÃngua guardarÃ¡ silÃªncio. As palavras
respondem aos sentimentos, e os sentimentos Ã s idÃ©ias. Por
isso Ã© impossÃvel dominar nossas palavras se nÃ£o somos
senhores de nossos sentimentos; e estes sentimentos irÃ£o se
acalmando segundo a forÃ§a de nossas idÃ©ias. A um coraÃ§Ã
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£o que nÃ£o se domina, responderÃ£o palavras violentas e
ferinas; a um coraÃ§Ã£o fechado em si, sucederÃ£o palavras e
atitudes que depreciam os demais. Por conseguinte, me calarei
quando meu coraÃ§Ã£o nÃ£o estiver sossegado e em calma; nÃ
£o falarei, pois seguramente me arrependerei do que disser ou,
pelo menos, do modo como o disser, ou do momento em que o
disser. Se em geral o coraÃ§Ã£o nÃ£o costuma ser bom
conselheiro, menos o serÃ¡ quando nÃ£o estiver em paz e nÃ£o
se sentir senhor de si mesmo.

gostaria de saber sobre a historia da VO JOANA DA BAHIA

gostaria de saber sobre a historia da VO JOANA DA BAHIA

estou passando por muitas dificuladades no meu trabalho,
perseguiÃ§Ãµes, enfim estÃ£o tentando me por pra fora de
lÃ¡...me ajudem

duvidas sempre existirao,mas tenhamos um pouco mais de
compreensÃ£o
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

quero montar 1 loja de umbanda e candoblÃ© .

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

eu queria saber o que e gandi, que sera comemorado no dia
22/02/2009

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

quero ser feliz com sandro neix barbosa

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Feliz por achar aqui, de modo tao leve, informacoes que buscava
ha dias. Por isso, peco orientacao. Nao frequento nem nunca
estive na Umbanda (ou Candomble) mas ja algumas vezes ( de
uns 5 anos p ca, e normalmente em viradas , digo, ciclo forte de
mudanca) tenho sonhos e miracoes, de modo que acabei
inclusive trazendo uma fita k7 com pontos que ja me
acompanham. Sempre me atraiu a imagem de Xango, mas tudo
o que me revela parece associado a Ogum, Fui mestre da faixa
branca na maconaria da UNIAO VEGETAL ( c/ sede maior em
porto velho) onde fui muito abencoada, e levada tambem por
sonho. La, temos sincretismos (catolicismo -barquinha -e
umbanda) Gostaria de indicacao de pessoa seria para o ifa no
meu estado -MG. Acredito que ha casas e casas, e gostaria de
seguir a uma casa de paz. Axe! 2009 iluminado.

Conheci varias religioes mas em nenhuma eu encontrei a paz, a
humildade, o amor, a caridade que conheci na UMBANDA... TAO
SAGRADA UMBANDA...que hoje Ã© minha vida...ela me levou a
um outro lado que eu nao conhecia, me fez enxergar coisas
desse nosso mundo em que vivemos hoje que antes eu nao
percebia... nada Ã© por acaso nessa vida, a UMBANDA salvou
minha vida... me mandou um ANJO maravilhoso que me fez
enxergar as verdadeiras cores do mundo, agradeÃ§o a Oxala,
aos guias e aos Orixas por nessa vida ter me dado a
oportunidade de conhecer a UMBANDA como eu conheÃ§o hoje.
OBRIGADA MEU ANJO.

Determinadas coisas podem continuar sendo muito importantes
para nÃ³s, mas mais que a nossa querida Umbanda nÃ£o
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conheÃ§o. O site de voces Ã© uma beleza. Que Omulu meu pai
possa esta com voces sempre. HÃ©rica dOmulu

Gostaria de obter mais informaÃ§Ãµes sobre a preta velha
escrava Anastacia, oferendas, pedidos, sua vida etc.. grato Prof.
|Ronaldo Salvador-BA

ola sou umbandista gostaria de saber endereÃ§o de al barracao
aqui em fortaleza.. qgostaria de frequentar..

A Umbanda Ã© a religiÃ£o mais linda e comprometida com a
verdade,iluminar os filhos de fÃ©,que estÃ£o procurando
Deus.Ob

amei este site, tirei muitas duvidas que eu tinha, e eu sou
encantada por essa religiÃ£o tÃ£o maravilhosa e
transparente,gostaria de saber como marco pra jogar buzius para
saber quem Ã© meu orixÃ¡?Muito grata,

OlÃ¡! Sabia que tais comentarios nÃ£o seria da Ãndole de
vocÃªs, pois como havia comentado anteriormente sempre visitei
este site, e sempre vi mensagens de amor e paz.Por este motivo
disse que estava indignada.Mais agora tenho a certeza que
vocÃªs do GIRAS DE UMBANDA, sÃ£o pessoas de valor
realmente.Obrigada por esta atitude.AxÃ© para todos!!! Miriam
G.Carreira.

tenho que desenvolver como faÃ§o,quero qual meus orixas,gosto
muito deste site

Esotu literalmente apaixonado por este site. AxÃ© para a
continuidade do mesmo sempre... Rodolfo Franco

Ola, recebi um email de vcs mas travou minha maquina e perdi
antes de ler, nao sei se Ã© de alguem interessado ou do proprio
site, desculpem! por favor se puderem reenviem! axe

Mutumba, alugo chacara para trabalhos de mata, giras e todos
rituais a ceu aberto, tenho um barracao grande e mata virgem a
volta, local tranquilo e dedicado apenas aos orixas, fica em
Santa Isabel SP, contatos razel_cris@yahoo.com.br
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nasciem19/08/1960- fale sobre meus orixas- de frente de linha e
oque fazer para prosperar

eu joildes amo como minha vida os guias e orixas

eu queria saber o endereco. eu gostei muito

gostaria de saber qual Ã© o meu orixa de cabeÃ§a
nas.20\05\1954

ola amigos comunidade ubamdista quero dizer a todos que e
uma alegria esta participando desta comunidade muito axe para
todos os meus irmÃ£o de religiÃ£o.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Em primeiro lugar quer dizer que vcs estÃ£o de parabens pelo
seu portal eu adorei.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

ParabÃ©ns pelo sait um beijo no caraÃ§Ã£o de todos e muito
AXÃ‰... ingrid CURITIBA

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

Queria saber qual Ã© meu orixÃ¡? Nasci 20/01/1978 as 10:40 hs

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

estou muito contente de ter encontrado vcs,tudo Ã© muito bem
feito as fotos as imagens temas bem esclarecidos enfim nota dez
em breve vou me casar e quero q seje na minha religiÃ£o meu
marido Ã© do candomble mas eu gosto da umbanda,minha mae
oxum ta me cobrando e em breve muito breve terei q decicir
onde ficar,axÃ© para todos e feliz 2009.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Gostaria de sabe qual orixa q me proteja. Nasci 16/10/1979 as
20:50.Livia Moreira de Souza Ficarei anciosa pela resposta.
Obrigada.

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Queria saber qual Ã© meu orixÃ¡ de cabeÃ§a. meu nome Ã©
jhonatan henrique santos soares data de nascimento 22/04/1993.

gostaria de trocar ideias e falar fazer amigos de umbanda meu
nome Ã© marcio meu msn marcionouals@hotmail.com sou filho
de xango meu exu e veludo abraÃ§os

Muito lindo o trabalho de vcs sou felha de santo da Me rosely do
TEMPLO DE UMBANDA CABOCLO REI DA MATA e sempre
que posso visito o sity e as festas maravilhoso o trabalho de vcs
muito ax a todos que Oxala abenoe cada vez mais
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Boa tarde, enviei um e-mail a carma@jundweb.com.br,
solicitando informaÃ§Ãµes para aquisiÃ§Ã£o do livro "Carma Aquilo que deixamos de fazer e nao obtive resposta. Gostaria de
saber se tem algum telefone para contato que seja mais rÃ¡pido
a compra do mesmo. Grata, Ana LÃºcia

Tenho um amigo que frquenta um terreiro e o "dono da casa" la
como dizem e um tal de Sr. Morcego, quem e ele, poderiam me
dizer? E quais os dados precisam para me dizem qual e o meu
orixa? Obrigado.

Fico muito feliz por saber q aqui em SÃ£o Paulo existam casas
que levem nossa amada umbanda a sÃ©rio, realizando a
caridade e cultuando a verdade !! ParabÃ©ns meus irmÃ£os !!!!
SaravÃ¡ !!Patacori Ogum !!! Ogunhe!!!

OLA!SOU DO RIO DE JANEIRO,SOU UMBAVDISTA E A CADA
DIA QUE PASSA FICO SURPRESO COM A NOSSA FORÃ‡A
JUNTO AOS NOSSOS GUIAS.FICO MUITO FELIZ EM
PERCEBR QUE A UMBANDA Ã‰ UMA SÃ“. MEU TERREIRO Ã
‰ O CECY CENTRO ESPIRITA CASA DE YEMANJA

OLA!SOU RIO DE JANEIRO,SOU UMBAVDISTA E CADA DIA
QUE PASSA FICO SURPRESO COM A NSSA FORÃ‡A JUNTO
AOS NOSSOS GUIAS.FICO MUITO FELIZ EM PERCEBR QUE
A UMBANDA Ã‰ UMA SÃ“. MEU TERREIRO Ã‰ O CECY
CENTRO ESPIRITA CASA DE YEMANJA

mary lucy santiago polly 17/05/1963

oi estou feliz por esse ano ser regido por oiÃ¡ pois teremos
muitas forÃ§as para batalhar todos os dias! desejo fazer uma
pergunta ando sonhado com uma pomba gira chamada rosa
caveira ela existe? faz muito tempo q deixei minha vida espiritual
de lado e agora ando sofrendo as consequencias por favor me
ajude passo por momentos dificies minha data de nasc
05/11/1985 axÃ© a todos

Adorei as fotos da festa de Ogum, mais uma vez fico feliz ao ver
que ainda tem pessoas que levam a nossa Sagrada Umbanda Ã¡
serio! AxÃ© Ã todos da Casa. Pai William DOgum (tenda de
Umbanda Ogum da Praia e Caboclo Meia-Lua

Quanto mais espaÃ§os como este estiverem ao alcance de
todos,maior serÃ¡ a oportunidade de exteriorizarmos nossa
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verdadeira caridade.O amor ao prÃ³ximo.Parabens-Ir.Â´.PÃ¡dua

gostei muito da explicaao sobre a sindrome do chefe.pois
observo que isso ocorre em outros terreiros,sempre querem
saber e mandar em outros,e esqueem o mandamento principal
da umbanda,que e a humildade.

Quero saber meu orixÃ¡. Nome: Sandra Maria Torres de Santana
Data de Nasc.:18/06/1974

Quero saber qual meu santo de cabeÃ§a, orixÃ¡s. Nome:
Adriana Maria dos Santos Rios Data nascimento: 28/04/1971
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

eu acho muito lindo de pai alexandre falasco quero parabelizar o
barracao do pai jose de aruanda que estas fotos de oxossi estao
lindas

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

gostaria de saber sobre ZE Baiano, como ele age, pois tenho
recebido em minha mente muitas palavra dele.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

ola adorei esse site , pena que moro longe , se nÃ£o iria visitalos bjs

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

eu sou inciante mais eu nÃ£o entendo porquer os meus orixas
querem trabalha so com o paÃ© perqueno

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

pode uma pessoa ter ogum e inasa paÃ© e mÃ£e de cabeÃ§a

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

pode uma pessoa ter ogum e inasa paÃ© e mÃ£e de cabeÃ§a

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

o site e maravilhoso obrigado por me deixa participa e muito
lindo o terreiro mes parabens a todos

sou humbandista des da barriga da minha mÃ£e amo oque
faÃ§o meus amigos vcs podem mandar mas informaÃ§Ãµes do
meu querido e amado EXU VELUDO obrigado pai ou mÃ£e

sou de nova iguaÃ§u rio de janeiro umbandista gostaria de
manter contatos com voÃ§es adorei o site por favor me mande
fotos pai fabiano.
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Estava pesquisando em comunidades do orkut e achei esse site.
Estou muito feliz e orgulhosa por saber de casas como esta que
praticam a Umbanda verdadeira, prestando a caridade e
deixando tÃ£o claros os preceitos e como funcionam os rituais,
em geral, para aqueles que nÃ£o entendem. E por nÃ£o
saberem sobre esta maravilhosa religiÃ£o acabam julgando-a
mal. Tenho 16 anos, gosto muito da Umbanda e frequento uma
casa aqui no RJ. Centro de Caridade Cabocla Jupira da Mata.
SaravÃ¡ Umbanda ! ParabÃ©ns pela responabilidade e
dedicaÃ§Ã£o !

Gostaria de saber porque no ponto de preto velho quando
trassado se conter pontos de penba vermelha nÃ£o sÃ£o
aceitos pelos demais pretos velhos da casa?

QUE A LUZ DO NOSSO PAI OXALA E DE TODOS OS SEUS
MENSAGEIROS CONDUZA E GUIE OS ORIENTADORES
DESTA BELA CASA...IR:. ARTHUR...

As fotos ficaram lindas parabns, e obrigada pela oportunidade de
participar. Ax

Ol! visitei pela primeira vez o portal e fiquei encantada pela
grande quantidade de informaoes,tambem sou umbandista.Quem
saber se possivel o endereo da casa o barrao, desde ja agradeo
e meus parabens pelo site.

desejo saber que orixa que rege o ano de 2009

nasci 16091981,uma quinta feira as 16 20 da tarde,quero saber
quem Ã© meu pai de cabeÃ§a e quem esta de frente,pode ser
omolu/oxum,exu cainana, quero uma segunda opiniao,e saber se
este ano sera de vitoria,pois so venho perdendo e preciso ter
meu canto e emprego para entrar de cabeÃ§a nesta religiao,a
que anos atras deixei e que agora aflorou de tal forma que na
presente situaÃ§ao nao posso me mexer minha mae Ã©
evangelica e me poria fora de casa se soubesse.mutumba meu
pai.

quero saber qual Ã© o meu orixa de cabeÃ§a e meu pai?

Fico muito feliz por ter encontrado este site. Eu nasci em meio
Ã Umbanda, mas, por causa do tempo e do desgaste de minha
famÃlia, por conta do peso da idade que foi chegando e da
desencarnaÃ§Ã£o de alguns, nossas reuniÃµes foram
diminuindo... Mas o espÃrito acolhedor da Umbanda sempre
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esteve conosco, mesmo com a famÃlia tendo "migrado" para o
espiritismo, Kadercismo. Agora encontrei uma fonte de
informaÃ§Ãµes sÃ©rias e que posso estudar e seguir esta
religiÃ£o tÃ£o bonita, mas tÃ£o mal-vista por muitas pessoas,
por confundir com o CandomblÃ© e com a Kibanda. Eu estava
precisando de auxÃlio espiritual e sei que agora, mais que
nunca, eu saberei fazer por onde para encontrar a minha paz de
espÃrito e, principalmente, seguir a Umbanda, que Ã© tÃ£o
querida para mim (sou batizada e sinto muita falta da religiÃ£o
que me ajudou tanto nessa vida). Muito obrigada por tudo!

gostei muito, mas os orixas datam muito antes da era cristÃ£,nÃ
£o seria o serto averiguar a divindade reinante por um calendario
mais preciso?

Fiquei muito feliz ao constatar a coerÃªncia das informaÃ§Ãµes
contidas no site. Principalmente, das observaÃ§Ãµes
necessÃ¡rias a cerca do ORIXÃ REGENTE do ano 2009.
Costumo a navegar pela Net em busca de novas informaÃ§Ãµes
sobre o culto aos ORIXÃS (CandomblÃ© e umbanda) algumas
divergentes e outras fantasias. Sou filho do Inquice Matamba,
moro na Bahia e sou adepto do CandomblÃ© de NaÃ§Ã£o
Angola. Que ZÃ¢mbi e lembÃ¡ os ilumine !!! MotubÃ¡
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

gostaria de receber uma mensagem positiva para este ano nasci
em 04/05/1966. Obrigada

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

gostaria de saber sobre o cabloco folha verde da mata. e
pombogira dona sete facadas

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

gostei desse site, gostaria trocar mensagens com alguÃ©m, pois
tenho 2 exus em cs, o da meia noite e o exu da encruza, meu
msn Ã© annahara921@hotmail.com, me chamo ana

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

o orixa que rege este ano na umbanda Ã© oxossi com iemanja e
iansÃ£

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

sou 27/05/62 gostaria de saber qual Ã© meu guia de cabeÃ§a
Ã© muito importante,suzy m p pires.

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

salve a umbanda. Religio que me abriu os olhos pra uma nova
vida e que me encanta a cada gira!

26/10/1944 eu gostaria de saber qual eo orixa que vai reger
minha cabeÃ§a nesse ano de 2009 Maria do carmo da costa

Eu nasci 05/10/1980 meu nome e elisangela costa lino eu
gostaria qual orixa vai me reger nesse ano de 2009 e como vai
ser o meu ano

Por faovr comecei a frequentar a Umbanda a 3 meses atraz e
me falaram que sou medium gostaria de saber como para
desenvolver e quais sao minhas entidades dn 01/08/83.
Obrigada valeria
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Eu gostaria de saber qual Ã© o meu orixÃ¡... nasci no dia
30/04/1986.... Obrigada

SALVE MINHA GRANDE MAE IEMANJA SOBERANA E RAINHA
DO MAR SALVE OGUM , E O GESSE GESSE PATACORY
OGUM SALVE OXOSSI ORIXA DA FARTURA ABENÃ‡OE
ESTE ANO DE 2009 SALVE OXALA NOS DE A SUA LUZ A
SUA FORÃ‡A E SUA ENERGIA SALVE TODOS OS OXIXAS E
QUE NOS ABENÃ‡OE NOS DE PROTEÃ‡AO E ILUMINE
NOSSOS PASSOS. DEUS NOSSO PAI AJUDANOS A SERMOS
MAIS HUMILDES DA NOS MAIS SABEDORIA DA NOS O
ENTENDIMENTO NOSSO PAI OXALA NOS DE SUA LUZ UM
ANO DE 2009 COM MUITO AXE A TODOS OS FILHOS MUITA
SAUDE , LUZ, FORÃ‡A , ENERGIA E PAZ

Um ano com muitas vitÃ³rias e grandes realizaÃ§oes para todos
os filhos de fÃ© !!! Viva a Umbanda!!!Feliz 2009 com a proteÃ§Ã
£o da poderosa IanÃ§Ã£!!!

GOSTARIA DE SABER SE TEM ALGUMA CABOCLA COM O
NOME DE CASSANDRA. Ãˆ UMA DUVIDA QUE TENHO, SERÃ
QUE OS SENHORES PODEM ME AJUDAR
ANTECIPADAMENTE -MUITO OBRIGADA PELA GENTILEZA

gostaria de saber sobre ha cabocla jurema hÃ¡ verdadeira vida
dela aqui na terra obrigado meire.

como serÃ¡ este ano regido por IansÃ£

"Que todos tenhamos um Ã³timo ano e que a corrente do nosso
Pai OxalÃ¡ guie nossos caminhos e possa nos dar conforto e
amor no coraÃ§Ã£o. Que a nossas grandes MÃ£es Oxum e
IansÃ£ cubram a todos com seu Manto Sagrado e nos tragam a
delicadeza para podermos viver a cada dia com tranquilidade!
SaravÃ¡ a todos." Patricia Gomes Guazina

"Que todos tenhamos um Ã³timo ano e que a corrente do nosso
Pai OxalÃ¡ guie nossos caminhos e possa nos dar conforto e
amor no coraÃ§Ã£o. Que a nossas grandes MÃ£es Oxum e
IansÃ£ cubram a todos com seu Manto Sagrado e nos tragam a
delicadeza para podermos viver a cada dia com tranquilidade!
SaravÃ¡ a todos."

PEÃ‡O a oxala que de muita saÃºde e paz a todos nos
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primeiro lugar quero dizer que estou muito feliz em deixar meu
recado aqui pois adoro muito vcs. Sou de barueri sp, a pouco
tempo conheÃ§o vcs, ha cinco meses eu assisti um video de
vcs de uma festa de exu, fiquei muito comovido com a forma de
vcs trabalharem, muita uniao e respeito, fiquei feliz ainda, no dia
13 de dezembro quando fui a praia e vi ao vivo o trabalho de
vcs, fiquei muito emocionado. espero poder um dia conhecer a
casa de vcs, eu sou um zelador de santo, estou comeÃ§ando
agora, meu centro foi inalgurado no dia 6 de dezembro, e estou
muito feliz nessa minha caminhada, em poder ajudar a quem
precisa. muito obrigado pelo espaÃ§o, espero poder um dia
conhecer todos vcs...

GOSTARIA DE PEDIR POR FAVOR SE PUDER ME ENVIAR O
PONTO RISCADO DO CABOCLO COBRA CORAL DESDE JA
AGRADEÃ‡O
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Nasci em 06/07/1961, quero saber se este ano serÃ¡ favorÃ¡vel
ao meu signo.Tive vÃ¡rias decepÃ§Ãµes muitos amigos
mostraram a cara, muitas traiÃ§Ãµes,o ano de 2009 serÃ¡
melhor???

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Boa tarde a todos gostaria de saber um pouco das previsoes
para o ano de 2009 sandro rosa de abreu 20/05/1977.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Nasci em 03/10/1976 qual Ã© meu orixa de cabeÃ§a? Joguei e
disseram que hÃ¡ uma briga pela minha cabeÃ§a entre IemanjÃ¡
e Obaluae, porem, IemanjÃ¡ estÃ¡ comandando...

» Histórias dos Guias
Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

Antes de mais nada: UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO DE
MUITAS CONQUISTAS! NASCI EM 14/12/1957. GOSTARIA DE
SABER QUAIS MEUS ORIXÃS. ALGUNS DIZEM QUE SOU
IANSA/OGUM E OUTROS IEMANJA/OXOSSI E AINDA HÃ
QUEM DIGA QUE SOU DE OXUM/XANGO. VOCÃŠS PODEM
ME AJUDAR?

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

gostaria de saber quem Ã© meu orixa de cabeÃ§a nasci em
21/03/1989

qual o orixÃ¡ que vai reger 2009?

gostaria de saber qual o orixÃ¡ q vai reger 2009 e q cor de
roupa devo usar?

sou de 16 dezembro de 1967. rogerio guimarÃ£es batista gual
vai ser a minha previsao pra 2009
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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por favor qual meu orixa? nasci 27/03/1955 em um domingo as
13 horas. obrigada.

Quero parabenizar os Pais do BarracÃ£o, assim como meus
Pais da Tenda SÃ£o Cosme e SÃ£o DamiÃ£o pelo maravilhoso
trabalho da praia (13/12). Que OxalÃ¡ continue iluminando a
todos em 2009, para que possam continuar a missÃ£o de cada
um. E continuar nos guiando pelo caminho do bem, do amor, da
paz , da fraternidade e da solidariedade para com o prÃ³ximo.
AxÃ©.

BEM EU GOSTARIA DE SABER AFINAL DE CONTA QUEM
VAI REJER O ANO 2009 PORQUE CADA UM FALA UMA
COISA OBRIGADO

gostaria de saber qual orixa vai me guiar em 2009 04/06/1973

oi nao tenho nada na cabeÃ§a, mas adoro a religiao da
umbanda,gostaria de saber quais os santos que me regen nasci
dia 01-10-1971 obrigado

BOA TARDE GOSTARIA DE SABER QUAIS SÃƒO OS MEUS
ORIXAS DE CBEÃ‡A,E QUE COMIDA DEVO OFERECER E A
ROUPA QUE DEVO PASSAR O ANO NOVO,NASCI EM
30/03/1975 MUITO OBRIGADO E TODOS BOA SORTE NO
ANO QUE ENTRAR AXE....

gostaria de saber qual eh meu orixa nasci em 16/07/1979

gostaria de saber qual meu orixa 04/06/73

qual o orixÃ¡ e a cor do mesmo que regerÃ¡ 2009

gostaria de saber se vcs tem esses livros: rituais negros e
caboclos, poderoso livro de oraÃ§Ãµes, se tiver mande alguma
notcia pro meus email, certo? um abraÃ§o

Gostei muito do site!!! ParabÃ©ns!! Vinni XangÃ´

Adorei o site - ParabÃ©ns
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
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Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
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*
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Gostaria de saber qual orixa Ã© meu guia nasci em 13/06/1977
e qual a cor que devo usar na virada do ano.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

gostaria de saber qual o orixa que governara 2009 e a cor

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

qual o orixa qu vai reger o ano de 2009

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

boa tarde, eu nasci 29/06/1990 as 19:hs e gostaria de saber o
meu orixÃ¡ de cabeÃ§a. E qual a cor que devo usar para virada
do ano 2009? desde ja grata

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

boa tarde, eu nasci 04/07/1978 as 00:15 e gostaria de saber o
meu orixÃ¡ de cabeÃ§a. E qual a cor que devo usar para virada
2009? desde ja grata

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

gostaria de saber qual e o meu guia 06\05\1986

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

eu queria saber quem meu orixa do meu ori. obrigada desde jÃ¡

gostaria de saber qual orixas tenho comigo.agradeÃ§o desde jÃ¡
nasci 11/08/1974

adorei este site, alÃ©m de colorido, esclarece algumas duvidas
que todos de religiÃ£o temos, e tambÃ©m sacia a
curiosidade....PARABÃ‰NS

quais os orixÃ¡ que vai reger 2009 e qual Ã© a cor do ano e,
simpatia para 2009. DATA NAS.26/02/60
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gostaria de saber qual o orixa que vai reger 2009 e qual seria
meu orixa de cabeÃ§a nasci15/03/1980 as 11:45hs.obrigado!!!
nina

gostaria de saber quais serÃ£o as cores que regem o ano 2009

Gostei muito da asa de vcs parabns pelo trabalho maravilhoso e
quero acompanhar pela net ok j que moro to loge ES.

quero sobre tudo sobre pombagira

Agora em Dezembro,qual sera o dia das oferendas na praia ??
E quem vai reger 2009 ??,Qual a cor ??????? Grato !!!

gostaria de saber qual ou quais orixÃ¡s irÃ£o reegr 2009 e qual
a cor para virar o ano?

OlÃ¡.conheci essa semana o site e gostei muito. Gostaria de
saber ql orixÃ¡ vai reger 2009 e ql Ã© meu guia,nasci dia
16/08/70 as 6:00. obrigada!!! AndrÃ©a

ola irmÃ£os de fe, sarava como e bom entrar na internet e ficar
visitando os site de umbanda fico procurando materias sobre os
guias do oriente freguento uma seara aqui na minha cidade
(braganÃ§a Paulista) e de vez em quando vem em mim um guia
de muita energia que eu sei que e do oriente agradeceria se vcs
irmÃ£os me ajuda-sem a descobrir mas sobre essa maravilhosa
linha grato e muito axe a todos dessa casa

adorei o site, contÃ©m informaÃ§Ãµes esclarecedoras!eu me
chamo mario e gostaria de tirar duvidas.O Exu Sr sete
catacumbas serve a todos os orixÃ¡s? O que sei Ã© apenas que
ele Ã© do CemitÃ©rio. por favor me ajudem nesse estudo em
que estou fazendo! obrigado.

gostaria de saber qual ou quais orixÃ¡s irÃ£o reegr 2009 e qual
a cor para virar o ano? grata, patrÃcia
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

nasci em 01/07/68 sou de cancer e sou eked gostaria de saber
qual o meu orixÃ¡ de frente meu nome Ã© Marcia Maria dos
Santos

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

qual orixÃ¡ governara 2009, qual a cor??

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Adorei tudo o que estÃ¡ escrito nas histÃ³rias dos orixÃ¡s,porque
foi a partir daqui que eu conheci a histÃ³ria do meu pai ODÃ‰,
muito obrigada por ter me passado esse conhecimento, alÃ©m
disso estÃ¡ tudo bem explicado para que todos aprendam a
essÃªncia da nossa religiÃ£o e mude essa figura de coisa ruim
que muita gente tem da umbanda!Fiquem com a paz de meu Pai
OxalÃ¡!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

Gostaria de saber quais os dias de funcionamento aberto ao
pÃºblico, geralmente dezembro tem um intervalo por causa das
festas de final de ano. No aguardo e obrigado. David

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Gostei muito do site,apesar de nÃ£o ser um umbandista,gosto
muito,queria saber meu orixÃ¡,eu nasci no dia 11/12/1974,as
10:00: da manha. muito obrigado fique com Deus.

gostaria de saber qual orixa vai reger 2009, e qual a cor.

quero saber qual o orixa que vai reger no ano de 2009

gostaria de saber qual orixa rege 2009, e porque as coisas pra
mi sÃ£o tÃ£o dificil de se acertar , soumfilha de ogun com iansÃ
£, fiuqie muito feliz em encontar esse site que leva umbanda tÃ
£o a serio pois sei muito bem como essa religiÃ£o Ã© rica em
ensinamentos gostaria tambem de saber se pra ser edio do
barracÃ£o de pai josÃ© precisa ter esse curso que assisti no
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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video ? barÃ§os e muita luz que meu pai ogum abrarm cadad
vez ais seus caminhos axÃ©

gostaria de saber quais orixas irÃ£o reger em 2009

o q vou escrever n Ã© indiretamente uma pergunta mas sim
uma duvida... ja freguentei varios terreiros leio e estudo mto
sobre o espiritismo.. mas porem algo vem me trazendo duvidas
desde q comeÃ§ei a saber um pouco sobre as pombas gira me
sinto mto atraida por elas a q mas me atrai e a maria padilha,
gostaria de saber se tenho alguma influencia dela... pq adoraria
q isso fosse possivel agradeÃ§o mto e deus os ilumine

Lembrence, muitos se apresentÃ£o como codificadores e
mestres na Umbanda, mas atÃ© agora nÃ£o apareceu ninguem
suficientemente capaz para isso, com total isenÃ§Ã£o de
interesses pessoais. No Kardecismo hÃ¡ Allan Kardec, na
Umbanda aninda nÃ£o hÃ¡ quem possa falar em nome de todos
os Umbandistas.

ParabÃ©ns....., derrepente abrindo pag. da net depareime com
vocÃªs... muito bom mesmo um abraÃ§o continuem ...

nasci dia 04 de dezembro

gostaria de saber qual oorixa que vai reger 2009 e qual sua cor

Gostei muito do site de vcs,sou umbandista.Gostaria de saber
qual o meu pai ou mÃ£e de cabeÃ§a?Nasci dia
07/09/1960.Obrigada

gostaria de saber meu orixa de cabeÃ§a 01/01/1968
04:30,obrigado por vcs existirem

eu quero dvd da umabanda por favor

Ola...quero saber o meu orixÃ¡ de cabeÃ§a 04-05-1961 nasci as
19:20 hs

gostariamos de saber quais orixas vÃ£o reger o ano de 2009

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=11[27/04/2009 16:29:53]
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OlÃ¡, meu nome Ã© Michelli sou filha e neta de umbandistas e
durante muito tempo essa religiÃ£o tÃ£o bonita foi estigmatizada
e sofreu com o preconceito de quem a desconhecia e graÃ§as
ao trabalho de pessoas como vocÃªs do giras que a divulgam da
maneira como ela Ã©,isto Ã©, mostrando que o maior objetivo
da Umbanda Ã© a pratica da caridade seja ela material ou
espiritual, vem fazendo com que as pessoas mudem o seu
conceito sobre o que Ã© ser umbandista. Muito Obrigada.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
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(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Escreva o código da imagem acima:
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

nasci dia 08/12/1967 gostaria de saber sou filha de qual orixÃ¡?
Obrigada.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Gostaria de saber,eu sou filha de qual orixÃ¡. Obrigada.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

Gostaria se saber de quem sou filha.Obrigada, que DEUS te
abenÃ§Ãµe.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

ola eu adorei o site de vcs um super abraÃ§o para tdos.eu
gostaria de saber qual e meus pais de cabeÃ§a sou do dia
10.02.83des de bja obrigada!!!!!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Gostaria de saber qual o Orixa q vai reger o ano de 2009?

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Adorei o site, vocÃªs estÃ£o de parabÃ©ns pela divulgaÃ§Ã£o o
que Ã© a umbanda verdadeira. Estou sendo preparada pelos
meus guias logo estarei ajudando muitas pessoas. Esse dom Ã©
divino Ã© gratuito pena quem nem todos pensam assim.

Fico feliz em saber que em nossa querida JundiaÃ, existe
vÃ¡rios terreiros de umbanda e gostaria de conhecer a casa de
vcs. Sou Sandro Oliveira e sou mÃ©dium e gosto muito do que
faÃ§o, pois a caridade Ã© uma benÃ§Ã£o que Deus nos deu
para compartilhar com os irmÃ£os. Sou mÃ©dium do TEMPLO
DE UMBANDA PRETA VELHA MÃƒE JUSTINA E CABOCLO
TUPINAMBÃ LOCALIZADO NA VILA RAMI, E CONVIDO
TODOS DESSE TERREIRO PARA COMPARECER AO NOSSO
TRABALHO, UM DIA DESSES, Ã‰ DE SÃBADO DE 15 EM 15
DIAS, A MÃƒE DO TERREIRO Ã‰ A SR. IGN~EZ MATIAS (
UMA MULHER DE CORAÃ‡AÃ• PURO E BONDOSO).
ABRAÃ‡OS E SALVE A UMBANDA
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eu quero saber se eu sou medio meu pai nao medis ele pegou o
exu de lei e caridade e ele disse para perguta para pai jose de
aruanda

oi,olha eu ja sei dois orixas de cabeca meu,quando q eu posso
saber os meus outros??obrigada.. ass:maria elizabete

olÃ¡,Paz de cristo, eu queria saber quais sÃ£o meus orixÃ¡s de
cabeÃ§a, nasci dia10/08/1985. obrigada!!!

AxÃ©...tudo de bom, que OxalÃ¡ iluminem Ã¡ todos. (Pai William
dogum, sarcedote do Templo de Umbanda Ogum da Praia e
caboclo Meia-Lua.)

OI AXÃ‰ LINDA CASA Q OXALA E YEMANJA POSS LHES
ABENÃ‡OAR SEMPRE MUITO LINDO SEUS TRABALHOS EU
JA CONHECIA DA REVISTA DE UMBANDA PARABÃ‰NS E
MUITO AXÃ‰

Que gira linda.Que bom ver tantas entidade e tantas pessoas
reunidas. Sarav a todos os guias de luz, sarav nosso Pai Oxal.

OlÃ¡.....estive visitando o site, e quero dizer q adorei. Estou
irando muitas dÃºvidas. ParabÃ©ns a todos. Um abraÃ§o
fraterno, Angela Luzia - SC

Gostariade saber o horario e dia de trabalho desta tenda

gostaria de saber mais a respeito da entidade ze pilintra.

quero saber qual e o santo que rege na ha cabeÃ§a min

DIA 8 DE NOVEMBRO DE 08 LEGAL GOSTEI MUITO DO SITE
AQUI DE FOZ PR FORÃ‡A DA UMBANDA TAMBEM ESTA
AQUI AQUI FOZ TERRA TRES FONTEIRAS ITAIPU
BINACIONAL COM PARAGUAI NO PARANA SUL DO PAIS
SALVE NOSSA UMBANDA IVI ESTE TAMBEM E MSN ESTE
ENDEREÃ‡O IVEFOZ SALVE NOSSA UMBANDA .

BOM DIA AMEI ESSE SITE VCS ESTAO DE PARABNS NOS

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=12[27/04/2009 16:29:56]
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ENSINA MUITO ESPERO FICAR SEMPRE EM CONTATO COM
VCS.. QUE OXAL TRAGA MUITA PAZ E AMOR PARA TDS
VCS...

olÃ¡ pai Alexandre gostaria de saber qual meu orixÃ¡s de
cabeÃ§a nascir 14/02/1984gostaria de saber sobre exu
catacumba de 7 encruzilhada e o ponto riscada dele por favor
agradeÃ§o muito voce adoro voces que vejo os dvds imagina
quando ver ao vivo kelly
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
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DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
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(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

qual orixÃ¡ vai reger o ano de 2009?

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Estou morando em Curitiba e gostaria de saber onde encontro
um terreiro de confianÃ§a. Aguardo indicaÃ§Ã£o dos amigos.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

quero saber qual Ã© os meus orixas de cabeÃ§a e o outros
nasci dia 26-05-1979

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

AxÃ© a todos!!! Quero, primeiro, parabenizar pela revista.
Gostaria muito de publicar uma reuniÃ£o nossa. Sou de um
centro espÃrita em Itaperuna/RJ

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

Mensagem ditada pela entidade "Emanuel trindade" Quem se
atreve aa fazer a caridade deve estar preparado para suportar a
ingratidÃ£o.!

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

OlÃ¡, meu nome Ã© JoÃ£o Ricardo Costa e gostaria de saber
aonde poderia estar fazendo o curso de ogÃ£, e aprender a
tocar atabaque, sei que uma pessoa chamada LaÃs dava aula
de atabaque aqui em JundiaÃ e em campo limpo, mas ela parou
de dar aula, e gostaria muito saber aonde poderia fazer o curso.
Obrigado a todos e espero que possa ser ajudado

NUNCA EM MOMENTO ALGUM DE MINHA VIDA , ESTIVE
MAIS FELIZ , DO QUE ESTOU NESTE MOMENTO . SINTO-ME
CLARAMENTE LIGADA A MAE NATUREZA , VEJO E OUÃ‡O
OS PASSAROS , A MATA O RIACHO E PRINCIPALMENTE A
CACHOEIRA , AONDE FUI BATIZADA, POR MEU PADRINHO ,
" GRANDE GUERREIRO TUPINANBÃ , INDIO DA PENA
BRANCA , SALVE , SALVE , MEU ABENÃ‡OADO, PROTETOR
, MEU CORPO E MINHA ALMA A TI PERTENCEM .
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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OlÃ¡ barabenizo o site o Pai Alexandre e todos que participam
deste site que esclarece tantas dÃºvidas, hoje foi meu primeiro
acesso e espero acessar mais vezes... e conhecer esse nosso
mundo de crenÃ§a. AxÃ© a todos

Nossa estou aki para parabenizÃ¡-los do site!! muito bom
mesmo... axÃ© a todos Iara

Gostaria de saber que orixÃ¡s que vÃ£o reger 2009 ,e que cores
de roupa usar

Gostaria de adquirir o dvd RITO EXU, porÃ©m infelizmente estÃ¡
em falta.

OlÃ¡!gostaria antes de tudo de parabenizar por este site,Ã©
maravilhoso!!!! JÃ¡ hÃ¡ algum tempo trabalho com um Exu q
ainda nÃ£o sei o nome,as suas caracterÃsticas sÃ£o as
seguintes:ele sempre vem como se fosse aleijado,sem pernas,as
mÃ£os e rosto todo deformados,se puderem me esclarecer o
nome ficaria bastante agradecida,e gostaria de saber a histÃ³ria
sobre a vida da pomba-gira 7 saias. Desde jÃ¡,obrigada pela
atenÃ§Ã£o. Um grande abraÃ§o e muito AxÃ©!!

eu gostaria de saber se alguem podreia me enviar a historia do
caboclo vira mundo e do preto velho pai joao do congo e os
pontos riscados dos dois por favor se alguem puder me ajudar
fico agradecida.

Como faÃ§o para saber de quem sou filha?

gostaria de saber qual santo que sou minha data de nascimento
Ã© 07/03/1986

olÃ¡.boa noite a todos!gostaria de parabenizar a todos pelo
site,que traz informaÃ§Ãµes muito importantes sobre a
umbanda,seus rituais,ervas enfim tudo e com muita
seriedade,tenho visitado muito o site de vcs para aprender um
pouquinho sobre nossa umbanda,e sinto que os ensinamentos
aki postados sÃ£o feitos por pessoas sÃ©rias e dedicadas ao
bem,gosto muito de Pai Alexandre e suas matÃ©rias,que o
mestre maior que Ã© Jesus te abenÃ§Ã´e e o EspÃrito Santo te
ilumine hoje e sempre.um grande abraÃ§o fraterno a todos. ahh
gostaaria de saber mais detalhes sobre as entidades:VovÃ³
Maria Conga;Caboclo 7 Flechas;Ogum Beira Mar;Pai Joaquim de
AngolÃ¡;7 Encruzilhadas (seu 7) e a Pomba Gira Rosa
Negra,tudo q puderem me informar sobre essas
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entidades,pontos cantados,riscados,caracterÃsticas,hÃ¡bitos
ritualÃsticos...etc...Desde jÃ¡ agradeÃ§o a atenÃ§Ã£o de todos e
a aajuda.

OLA QUERIA SABER QUE SANTO QUE SOU EU NASCI DIA
06/04/97

ola gosta ria de saber algum ponto riscado do ze boiadeiro

Sou umbandista,tenho casa registrada a mais de trinta anos, na
federaÃ§Ã£o de umbanda.Nestes anos,sempre procurei levar
aos filhos da casa, doutrina, baseada nos ensinamentos de
jesus, muito bem comentada, no evangelho segundo o
espiritismo de Allan Kardec, pÃ³is sem doutrina,nÃ£o existe
evoluÃ§Ã£o espiritual.Os rituais sÃ£o importantes, mas a
doutrina Ã© mais ainda, pÃ³is sÃ³ serÃ¡ feliz, aquele que seguir
os ensinamentos de Jesus.E uma coisa muito importante, dita
por Jesus, DAI DE GRAÃ‡A O QUE DE GRAÃ‡A, RECEBESTE,
PORTANTO NÃƒO PODEMOS, COBRAR O QUE NÃƒO NOS
PERTENCE.Aqueles, que se valem da religiÃ£o e dos
sofrimentos dos irmÃ£os sofredores, para tirar dinheiro e
vantagens,sofrerÃ£o reveses, pÃ³is estÃ£o, indo contra as leis
de Jesus, que sÃ£o imutÃ¡veis.Este foi o motivo,que deixei de
frequentar muitas casas, por causa das cobranÃ§as.PÃ³is todas
as vezes, que bateram em minha porta, para pedir ajuda, nunca
cobrei por isso.Estou em paz, com minha conciÃªncia.Uma coisa
Ã© certa a lei de causa e efeito,atinge a todos,nÃ£o
transformem nossa UMBANDA QUERIDA EM COMÃ
‰RCIO.Minha saudaÃ§Ã£o a todos que praticam a umbanda
verdadeira.

OlÃ¡,gostaria de seber qual meu santo e meu guia nasci dia
27/06/1988.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Visita o blog - Portais MÃ¡gicos: helio.tleite@bol.com.br

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

SARAVÃ MEU IRMÃƒO,AO QUE SE DEVE AS CORES DOS
ORIXÃS ESTÃƒO UM POUCO DISTORCIDAS, A UMBANDA DE
OMOLOKO, POR EXEMPLO TAMBÃ‰M USA PARA XANGÃ” O
VERMELHO E BRANCO, NEM SEMPRE Ã‰ CAMDOMBLÃ‰,
MEU RESPEITOS MUITO AXÃ‰ ALEXANDRA DE XANGÃ”

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Gostei muito do site, a umbanda Ã© muito bonita. Ã‰ uma pena
as pessoas nÃ£o respeitarem as religiÃµes afro!

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

OI queria saber mas sobre mwu guia xango...

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

OlÃ¡ Pai Alexandre.Que nosso pai maior continue te dadno
forÃ§as e resistentecia para continuar ensinando quem sabe um
pouco menos e aprendendo com sabe um pouco mais embora
nunca tenhamos nos visto saiba que admiro comtodo respeito a
vc e aos meu irmÃ£os que tanto o ajudar a ensinar nossa
querida e amada religiÃ£o que Ã© a nossa querida e amada
umbanda parabens pelo seu trabalho e espero um dia poder ter
a oportunidade de poder dizer tudo isto pessoalmente sou
umbandista de coraÃ§Ã£o e sabendo que existe pessoas que
procuram ensinar como Ã© realmente nossa religiÃ£o me sinto
mais feliz em saber que mesmo sem nÃ³s nunca termos se visto
lutamos por um mesmo proposito,que nosso pai maior esteja
contigo com nossos irmÃ£os e com todos nÃ³s e muito axÃ© a
todos.sarava a nossa umbanda

OlÃ¡. Gostaria de saber se existe um curso de umbanda durante
os sÃ¡bados.Pois durante a semana nÃ£o tenho tempo.PeÃ§o
que me ajudem pois estou anciosa para iniciar meu aprendizado.
Obrigada. Mariluze.

Gostei muito do formato do site, gostaria de deixar meu e-mail
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para aqueles que quizerem mais informaÃ§Ãµes sobre a
Umbana - fransgost@yahoo.com.br . "Que o Pai ilumine a todos"

Ã© possÃvelque certos espÃrito, na fase de elementares,
possam apresentar-se sob aspecto horriveis, mas sem os
referidos atributo que ornam a figuraÃ§Ã£odo PRINCÃŒPIO DO
MAL.

olÃ¡! adorei o site,gostaria de saber se podem me ajudar a saber
mais sobre o preto velho PAI GUINÃ‰ DE ARUANDA, sua
histÃ³ria e seu ponto riscado. agradeÃ§o desde jÃ¡.beijos e muito
axÃ©

PARABÃ‰NS POR TER FEITO ESSE TRABALHO COM
TANTA SERIEDADE E RESPEITO,E DE IRMÃƒO QUE AGEM
DESSA FORMA QUE ESTAMOS PRECISANDOMUITAS
BENÃ‡AOS DE NOSSO ORIXAS A TODOS

Parabens a todos pelo trabalho, pela dedicaÃ§Ã£o e pelo
merecimento de poderem trabalhar na luz divina. SÃ³ uma casa
com muito amor entre os filhos e irmÃ£os, pode dar amor ao
proximo e praticar a caridade. E me aprece que vocÃªs podem,
apesar do tempo relativamente curto de existencia. Parabens ao
site, Parabens a Casa, parabens aos filhos e Parabens aos Pais
da casa. Um Grande abraÃ§o, Ricardo

ADORO TUDO RELACIONADO A ESSA RELIGIAÃ• AFRO
BRASILEIRA.VCS ESTÃƒO DE PARABÃ‰NS,E UM DOS
MELHORES SITES QUE CONHEÃ‡O.E PESQUIZO TODOS OS
DIAS SEM EXCESSÃƒO. VCS DÃƒO AS INFORMAÃ‡O~ES
MAIS PRECISAS TIRANDO VÃRIAS DÃšVIDAS. AXÃ‰
FIQUEM COM DEUS...

Ola, adorei muitissimo desse site, acharei muito interessante,
admiro essa religiÃ£o, me sinto emocionada quando leio sobre
Umbanda. Parabens

ParabÃ©ns pelo site, muito bonito e objetivo. MotumbaxÃ©
Tatiana

fiquei sabendo que sou filha de Janaina e queria saber mais
sobre ela o que gosta tudo

sou de xango e me encontro muito confuso as vezes ouÃ§o ele
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falando na minha mente e acho que estou ficando louco minha
esposa ficou doente com cancer no utero e eu falei pra ele vou
ficar 30 dias de preceito se o senhor curava minha esposa nao e
q trigesimo dia sertinho ela opero eo medico falou que quando
foi opera falou que nao existia nada mais que ficou surpreso que
nuca tinha acontecido isso ai que eu fiquei mais confuso o que
eu faÃ§o.

Gostaria de saber endereÃ§os de centros de umbanda aqui em
Belo Horizonte,desde jÃ¡ abradeÃ§o pela atenÃ§Ã£o. Sabrina sabrinarhs@hotmail.com

Keria saber meu orixa de cabeÃ§a nasci em 16/12/1988 sou de
sagitario elemento fogo.

Gostaria de agradecer aos que com amor, multiplicam as
mensagens, rituais e fundamentos da nossa umbanda. Que
OxalÃ¡ sempre nos ilumine!

Ola sou Dalva,gostaria de saber ond eencontor centros de
umbanda em Paulinia ,ou nas proximidades de
Campinas....Obrigada
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

ParabÃ©ns a todos os irmÃ£os que colaboram com este
site.InformaÃ§Ãµes preciosas em um espaÃ§o bonito de se
ver...Ã‰ o site que eu recomendo para quem quer conhecer a
Umbanda!Muita luz a todos!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

nasci no dia 07 de junho de 1955 Ã s 10.20 da manhÃ£, jÃ¡ me
disseram que sou filha de iansÃ£ e que por ser ela as pessoas
nÃ£o acertam nada comigo. Pode me ajudar?

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Adorei essa pÃ¡gina achei muito interessante, nos explica muita
coisa, ainda mais para mim que estou no comeÃ§o de vida
espÃritual!!! Que o nosso pai OxalÃ¡ no abenÃ§oe sempre!!!
Adriana.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

olaÂ´irmÃ£os !!! mais uma vez venho parabenizar esse
maravilhoso site que trata nossa umbanda com tanto amor e
respeito !!! um axÃ© formoso para todos!!

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Estimados irmÃ£os, criei o Blog www.pombagiras.blogspot.com
exclusivo sobre nossas comadres Estou buscando textos sobre
pom- bagiras, que faÃ§am justiÃ§a Ã essas maravilhosas
entidades. SaravÃ¡ fraternal, Claudia

E um SaravÃ¡ tambem para os irmÃ£o que nos permitem este
espaÃ§o de Amor, Fraternidade e Espiritualidade! Um dia nos
veremos! Um AxÃ© cheio de Amor e Luz!

Saude, Paz e Luz! Somente para agradecer esta Energia, que
me leva ao encontro de Espiritos tÃ£o Nobre e
Humildes!SaravÃ¡ Umbanda! Daqui de Portugal um Grande
AxÃ© e para IrmÃ£ Espiritual do CoraÃ§Ã£o Kelly Cristina, Um
SaravÃ¡ por toda Luz e UniÃ£o de ajuda ao proximo! Estamos
aparecendo e nos completando, para distribuir o Amor de
Amizade, comum sentido Espiritual e Pratico do dia do Ser
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Humano! Ã‰ esta Beleza de se poder por na pratica do dia-adia, o que o Espirito sente, que a VIDA acontece!
SaravÃ¡,SaravÃ¡,SaravÃ¡ ALEGRIA!

gostaria muito de saber se ha alguma coisa que eu possa estar
fazendo pra que meu marido pare com os vicios de fumar e
beber, ja nÃ£o estou mais aguentando!!!

Bom dia Gostei muito deste site, achei muitissimo
interessante.Eu vi o lado sÃ©rio e com respeito o trabalho da
umbanda. Eu nunca tive visto coisa igual.Para mim eu tive
algumas informaÃ§Ãµes que eu nÃ£o conhecia. Que Deus
continue abenÃ§oando este centro.

bom eu gostei muito do site eu gostaria de compra um cd so de
dultrina do cibanba pois eu ja procurei e nao encomtro em lugar
nenhu fico muito grato se tive alguem para mim ajuda meu nome
e luciano e sou praticante da religiao. obrigado

Irmaos de Mogi-GuaÃ§u esqueci de passar meu orkut
regifernandes_@hotmail.com

Boa noite irmaos em Oxala, Ã© com muita alegria que falo
dessa religiao maravilhosa que Ã© a nossa Umbanda Sagrada,
em breve fundaremos um terreiro de Umbanda em MogiGuaÃ§u, eu e o meu marido somos formados pelo mestre mago
sacerdote Rubens Saraceni, ao qual Oxala nos deu a
oportunidade de conhecermos de perto, a grandiosidade e os
misterios da nossa querida Umbanda Sagrada, quero deixar o
meu e-mail aos irmaos de Mogi-GuaÃ§u para formarmos uma
corrente de caridade e paz e conhecimento em Mogi-GuaÃ§u.
Que Oxala nos ilumine e vossos guardioes os protejam.

eu gostei muito desse site ..

olÃ¡ queridos irmÃ£os estÃ¡ chegando mas um grande dia de
festa para nossa umbanda dia de SÃ£o Cosme e SÃ£o DamiÃ
£o que os queridos ÃŠRES protejam nossas crianÃ§as e atodos
nos!!!

olÃ¡ queridos irmÃ£os estÃ¡ chegando mas um grande dia de
festa para nossa umbanda dia de SÃ£o Cosme e SÃ£o DamiÃ
£o que os queridos ÃŠRES protejam nossas crianÃ§as e atodos
nos!!!
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esse eÂ´o site da minha irma adorei meu nome e rafaela e
tambem pertenÃ§o a essa area que oxala abenÃ§oe voÃ§es
entre em contato sarava a nossa umbanda

Salve! Eu conheci o BarracÃ£o e fiquei fascinada com o trabalho
dos ciganos e dos exÃºs-mirim, me ajudaram muito, qdo. vou
para me aconselhar, saio de lÃ¡, em paz, encantada com a
ajuda e um bem-estar muito grande. Obrigada Ã¡ todos os guias
e mÃ©diuns dessa casa. Que OxalÃ¡ conserve todos com muito
sabedoria, amor e saÃºde.

ParabÃ©ns pelo belÃssimo trabalho. Ã‰ muito bom e importante
vermos que ainda existem pessoas interessadas apenas em
difundir nossa religiÃ£o ao invÃ©s de estamos ganhando
dinheiro. Muita paz, muito axÃ©, e que Olorum os abenÃ§oe
sempre. Ricardo de Oxosse.

meus parabens gostei muitoi do seu portal moro em corumbÃ¡
,ms; sou medium da tenda nossa senhora da guia ;do pai joÃ
£ozinho que trabalha com pai benedito do rosario

OlÃ¡,venho por meio desta pedir se vcs podem me enviar um
banho e um defumador de descarrego, tenho uma amiga que
esta precisando, gosto e muito da Umbanda, pena Ã± poder
participar mais, mais tenho algum conhecimento...Para Ã± fazer
errado e acabar piorando a situaÃ§Ã£o da minha amiga, prefiro
entÃ£o pedir ajuda. Grata; Simone.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Boi noite,estou mando este recado porque eu fiquei muito
enteressada com o que vocÃªs faz pela casa do pai de aruanda
estou feliz

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Que site bonito de se ver, lindo!! Essa Ã© a verdadeira umbanda

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

parabens!somos kardecistas mas apreciamos a verdadeira
umbanda e respeitamos o seu trabalho,porque somos todos irmÃ
£os na terra e nos mundos do AlÃ©m!!

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

oi adoro a umbanda.amo esta religiao de coraÃ§ao .mais tenho
serios problemas pois gostaria de me desemvouver mais ainda
naum conhecir meum terreiro.ou baracao.sempre leio a revistra
espiritual de umbanda e adoro.se aquem tiver enterresado em
me ajudar por favor entre em contatos

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

que a luz divina esteja sempre iluminando a todos irmaos de
umbanda .um axe formoso para todos!!!!

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

ola irmaos o site esta cada dia melhor! dia 16 de agosto fui na
festa de seu boiadeiro ,foi lindo ,maravilhoso!!! um axe formoso
para todos os irmaos!!!

queria saber com que eu fasso para me preparar para
comeÃ§ar atrabalhar com entidades eu tenho quinze anos de
idade eu quero muito comeÃ§ar a encorporar

Esse Ã© o ponto solicitado no 2Âº quadro da 1Âª pÃ¡g. e se
chama "Hino dos OrixÃ¡s" Penso no dia em que logo vai nascer
E o meu peito se enche de emoÃ§Ã£o A esperanÃ§a invade o
meu ser - Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da
manhÃ£ - Eu te saÃºdo mamÃ£e IANSÃƒ Pela grandeza das
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ondas do mar - Me abenÃ§oe mamÃ£e IEMANJÃ A mata virgem
tem seu semeador - Ele Ã© OXÃ“SSI, OkÃª, OkÃª, Aro Na
cachoeira eu vou me refazer Nas Ã¡guas claras de OXUM AiÃª,
AiÃª Se a injustiÃ§a faz guerra de poder - Vale a espada de
OGUM OgunhÃª NÃ£o hÃ¡ doenÃ§a que venha me vencer Sou protegido de OBALUAE Eu sou de paz mas sou um lutador
- A minha lei quem dita Ã© XANGÃ” A alegria jÃ¡ tem inspiraÃ§Ã
£o - Na inocÃªncia de COSME E DAMIÃƒO NÃ£o tenho medo,
vou ter medo de que? - Tenho ao meu lado NANÃƒ BURUQUÃŠ
E essa luz que vem de OXALÃ - Tenho certeza que vai me
iluminar Penso no dia que logo vai nascer, - e o meu peito se
enche de emoÃ§Ã£o E essa luz que vem de OXALÃ, tenho
certeza que vai me iluminar

Pela segunda vez, participo deste portal Ã© Ã³timo.minha
mensagem aos irmÃ£os de fÃ©.sem doutrina ensinada por jesus,
nÃ£o chegaremos a lugaralgum.pÃ³is todos nÃ³s somos regidos
pelas lei de deus.os guias estam sempre prontos,para nos
ajudar, mas temos que melhorar, agindo em todas as Ã¡reas de
nossa vida,com os ensinamentos de jesus e aÃ sim,
venceremos.os guias nÃ£o podem, interferir em nosso
carma.acho que o ritual de umbanda Ã© importÃ¢nte mas a
doutrina Ã© mais ainda.minhas saudaÃ§Ãµes a todos.

gente fui num centro de umbanda ouvi um ponto tÃ£o lindo mais
nÃ£o sei cantar vou cantar algumas parte dele se alguÃ©m
solber qual o nome me fala por favor. ele fala de todos os dantos
cosme damiÃ£o xanngo. vou comeÃ§ar a descrever ele. NÃƒO
TENHO MEDO VOU TER MEDO DO QUE... FALA SOBRE A
JUSTIÃ‡A, DA PUREZA DE COSME E DAMIÃƒO, DEPOIS TEM
UMA PARTE QUE DESCREVE QUE EU SOU UM VENCEDOR.
Ã‰ SÃ“ ISSO QUE EU SEI SE ALGUÃ‰M LEMBRAR DESSE
PONTO SÃ“ COM ESSE POUCO DE FRASE POR FAVOR ME
DESCREVA ELEL.OBRIGADO.

umbanda Ã© luz divina, Ã© paz e amor sim! agredeÃ§o a todos
ki fazem de nossa religiÃ£o um ato de caridade e nÃ£o de
ganancia! ki este site cont..crescendo kd vez mais assim como a
umbanda!

JA PEDI UMA AJUDA NO GRUPO DE ESTUDO E PRECISO
MUITO DE UMA RESPOSTA SE QUIZER ME LIGA EU TE DOU
O MEU ENDEREÃ‡O E VC VEM ATÃ‰ AQUI!!! sALVE A
UMBANDA.

ParabÃ©ns por este maravilhoso trabalho de vocÃªs em divulgar
nossa religiÃ£o, estÃ¡ Ã© uma brilhante forma de mostrar a
todos nossa bela religiÃ£o.

lindo site ... parabÃ©ns ...
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Linda a festa de ObaluaÃª no BarracÃ£o de Pai JosÃ© de
Aruanda. ParabÃ©ns a todos os dirigentes.

obrigado por ter falado sobre minha pergunto!!! abraÃ§o a todos
fiquem com Deus

Salve a umbanda em seu infinito amor somente com os olhos do
coraÃ§Ã£o poderam entende la axÃ© meus irmÃ£os

sou umbandista a 31 anos e sinto alegria ao ver que nossa
religiao esta forte e bem firmada por pessoas quie a ama e
respeita sou de barretos tenho um pequeno centro de umbanda
mas infelismente nossa religiao tem sido muito mal entendida e
deturpada adorei ver vcs que deus e todos os orixas continuem
sempre com todos nÃ³s um grande axÃ© a todos vcs eliana
barretos sp

Nasci dentro da umbanda e a amo com todas as forÃ§as. Amei
o site. Por favor continuem com esse trabalho maravilhoso! Salve
Todo o Povo de Umbanda!

sou uma filha de santo muito juga nao sei por que so quero o
bem de todos sera que isso e ruim eu aho que nao nao tenho
vergonha de ser espirita posso ajuda muitas pesssoa m chamo
ivonete e trabalho com seu pena brancca desejo a todos muita
luz
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

TENHO 19 ANOS SOU DA UMBANDA,E AMO SER ESPIRÃTA
TRABALHO A 3ANOS E GOSTEI MUITO do site de vcs,muito
bom ,parabens pelo trabalho de vcs,bjos

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Sites como estes, sÃ³ dignificam e enriquecem cada vez mais os
seguidores do espiritismo, e em especial da UMBANDA SALVEM TODAS SUAS FORÃ‡AS.....

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Bom Dia! Gostaria de saber um pouco sobre a mariazinha da
cachoeira e da cigana do tempo. obrigada pela ajuada. abraÃ§os

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

OlÃ¡ irmÃ£os convido a todos acessarem o site
www.lucirosa.com.br e vejam um trabalho musical dedicado aos
nossos OrixÃ¡s, lÃ¡ tambÃ©m fala do mais recente CD AxÃ© dos
OrixÃ¡s interpretado na linda voz de nossa irmÃ£ Luci Rosa. O
axÃ© dos OrixÃ¡s e o Aor de Oxum a todos.

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

agredeÃ§o a todos responsaveis por este site pois esta sendo de
uma ultilidade imensa para mim! axe para tdos.. by:nathy

» Tela Inicial

parabÃ©ns pelo site,Ã© o melhor que eu conheÃ§o atÃ©
agora,continuem sendo uteis a nÃ³s , filhos da nossa querida
umbanda"

"NÃ£o devemos esquecer que na UMBANDA, todas as forÃ§as
convergem para um sÃ³ fim: O AMOR, A PAZ E A CARIDADE".

Parabens, site muito bom, porÃ©m nÃ£o seria interessante sitar
que nem todos os exus e pombo-giras trabalham bebendo
porque poderÃ¡ confundir a cabeÃ§a de alguns irmÃ£os. "NÃ£o
devemos esquecer na UMBANDA
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continuem o bom trabalho

Belo portal!

goataria de saber,o significado de um cacloco meia lua,e
tambem quem e o cacloco ErÃº.obrigado-a

Umbandista amigo, convido a conhecer nossa loja:
www.ekodide.com.br

queria saber o rixa do meu filho e do meu marido: julian nasceu
dia 28/04/99 e cesar dia 30/4/78

oi tenho 17 anos e sou umbandista ha 10 anos. e tenho um
comunicado importante para fazer pra vcs, eu estava olhando as
histÃ³rias dos orixÃ¡s, e vi que em oxum tinha dizendo q na
umbanda sua cor era azul escuro e no candomblÃ© era amarelo,
pois bem no cetro onde frequento que Ã© umbandista a cor da
minha mÃ£e oxum Ã© amarelo ouro e no candomblÃ© Ã© que
Ã© azul escuro e tbm vi que iansÃ£ na umbanda Ã© amarelo
ouro pois bem lÃ¡ no centro Ã© laranja. eu sÃ³ estou falando
isso pra q vcs leian e tentem se informar e q mudem pra quando
outras pessoas fossem ler emitissem a imformaÃ§Ã£o correta.
beijos e eu AMO SER UMBANDISTA...

gostaria de saber de enderecos de centros de umbanda em
ribeirao preto

quero aprender sobre banhos,de proteÃ§Ã
¢o,descarrego,outros,as ervas usadas,restrinÃ§Ã´es,tudo que
puderem adicionar.obrigada

gostaria de saber se tem diferenca a imagem de nana
buruque.da umbanda e camdonbre e da catolica.quais sao e
porque obrigado

Ley Orden y Fundamento UniÃ³n y Familia A quien corresponda
con el respeto que se merece esta instituciÃ³n. humildemente me
dirijo a ustedes para exponer que soy Michael de XangÃ³ de
argentina filio de Docilo Do Pae y estamos por inaugurar un
espacio en Internet sobre nuestra cultura ya que es tan amplia y
llena de virtudes y tan rica en sus fundamentos y quiero
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invitarlos sin diferencias a todas las asociaciones y federaciones
BabalorixÃ¡ jefes, caciques, Pae, maes y foros a compartir este
espacio con nosotros ya que podrÃ¡n exponer lo que ustedes
vean conveniente ya que pretendemos la uniÃ³n de los pueblos
por una buena causa y demostrar que nuestra cultura es la mas
bella en su historia. En la pÃ¡gina expongan lo que ustedes vean
o crean que de es de interÃ©s general desde su punto de vista.
Tratamos desde nuestro lugarcito luchar por la uniÃ³n de nuestra
cultura y la discriminaciÃ³n que la rodea. La invitaciÃ³n es por
que desgraciadamente nuestra religiÃ³n Umbanda, NaciÃ³n,
Kimbanda, esta tan mal mirada en argentina y nuestra idea es
mostrar los fundamentos de nuestra cultura. Y personas con sus
linajes y trayectorias podrÃ¡n mostrarle a la sociedad argentina
que nuestra cultura es maravillosa en sus lÃneas y su tradiciÃ³n
es de nuestra humildad la invitaciÃ³n a compartir este espacio
con ustedes donde podrÃ¡n exponer sus conocimientos e historia
de nuestra cultura o lo que ustedes quieran exponer.
compartiendo tambiÃ©n que todo lo recaudado a travÃ©s de
esta pagina serÃ¡ destinado a donaciones generales para ayudar
a los mas necesitados de todas partes del mundo por eso la
invitaciÃ³n es para poder unir nuestra cultura ya que nos hemos
mantenido en el anonimato vemos como crece nuestra religiÃ³n
se que muchos conocen mi BabalorixÃ¡ y otros no y los que lo
conocen sabrÃ¡n que es nuestra intenciÃ³n ayudar y defender
nuestra cultura pero es una gran responsabilidad para mi llevar
a cabo este proyecto por eso invitamos a los terreiros, clanes,
cruzas, Pueblos y protectores de nuestra cultura que ya es hora
de defender nuestra religiÃ³n . Con humildad y solidaridad
debemos ayudar ya que es mucha la gente que necesita ayuda y
dar gracias Alos que ya dieron el si en este proyecto gracias a
todos los Pueblos, Babas ,Jefes, Pae, MAE y asociaciones y
federaciones que se unieron a este proyecto . Mis saludos y mis
respetos y gracias por su atenciÃ³n y disculpen las molestias. Los
saluda atentamente. Enviar mensaje a caxexango@hotmail.com
Michael de XangÃ³ filio de Cacique de Umbanda Jefe en
Kimbanda Delio Docilo Do Pae y BabalorixÃ¡ Edmundo Do Pae
Puerto Alegre brasil.

oi meu nomee lucine,e se vcs pudessem me ajudar a encontrar,
algus cantos da maria padilha, ficaria agradecida. muito axÃ¨!!

Boa tarde! Gostaria de informaÃ§Ãµes (todas possiveis) da
mestra Luziara, Ritinha, ZÃ© boiadeiro e Tata Mulambo. Estou
rodando na net a tempos atrÃ¡s destas informaÃ§Ãµes mas n
consigo achar. Acabei de lavar minha cabeÃ§a na jurema e sei
que tenho proxima a mim a mestra luziara e a caboclinha jacira.
Aguardo retorno.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.
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IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

oie..gostaria de agradecer a todos que fundaram este sitede
umbanda pois me ajuda muito a saber mais e ae baixar as
musicas ki tantu quero! axe para todos! ass:NatÃ¡lia Morais! se
algum responsavel do sit poder falar algo sobre a mediunidade
de ver os desencarnados e falar o ki fazer para desenvolver
essa parte ficaria grata!

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

ola o meu nome e Pricila e gostaria muito de fazer parte de um
terreiro de umbanda pois a muito tempo estou sem nenhuma
religiÃ£o e eu tenho consciencia que temos que alimentar o
nosso espirito e gstaria de saber se tem algum terreiro de
umbanda em MATOZINHOS regiÃ£o metropolitana de Belo
Horizonte no qual eu possa ir me juntar a essa comunidade linda
que e a umbanda e para falar a verdade ja cansei de procurar
um lugar no qual eu me sinta bem ja fui envangelica espirita do
candomblÃ© mas eu busco o lugar que transmita luz e amor que
me preencha para que eu possa cumprir a minha missÃ£o que
eu tanto amo!!!!!!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Boa Tarde! Gostaria Muito de saber endereÃ§o de um terreiro
de Umbanda em Bh,pois pretendo Fazer parte de Um terreiro e
Desenvolver o meu trabalho, muito Obrigada que a paz fique
com todos

gente sinceramente essas coisas agente soh discobri atravez dos
buzios esse mural Ã© para deixar suas mensagens de
agradecimento pois lah em cima esta anunciando ki naum servi
para fazer perguntas...desse tipo..flw axÃ© para todos vc6 soh
kis ajudar!

adorei esse site de vcs botam mas coisas que vai ficar melhor
do que ja e ta bom adorei araroe exu

Ola, gostei muito do site de voces, sou umbandista, na cidade de
Tres Passos, Rio grande do sul.Um sarava fraterno a todos.
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SaravÃ¡ meus irmÃ£os ma paz de oxalÃ¡.. me add e vamos
trocar experiecias.

adoraria de coraÃ§Ã£o entrar para a umbanda gostaria de saber
como devo fazer?mil bjs para vcs pamela

gostaria de saber sobre os pretos velhos ( e as pertas velhas),
nomes pois estou no inicio da minha vida espiritual medim e me
Ã© improtadnte saber sobre a vovÃ³ Candida, siginificado nome,
as cores de sua guia, a sua procedencia, tendo ver na internet
mais nÃ£o consegui localizar qualto ao caboclo, sinto ainda que
nÃ£o defini, sÃ³ seu que Ã© antigo das matas enorme e
forte,,pois o baque que sinto no peito e violento qdo incorporo(
pertecndo a tenda espiritualista do Tupi ).A INFORMAÃ‡ÃƒO E
MUITO IMPORTANTE APESAR DE SER MULHER A
INCORPORAÃ‡ÃƒO DO CABLOCO SINTO QUE Ã‰ DE
HOMEM FORTE ENORME E MUITO VALENTE, BRADA COM
VIGOR E HONRA MUITO OS BATUQUES DO TAMBOR
PRICILAMENTE, TERIA COMO ME AJUDAR EM VERIFICAR
OS NOMES, POIS ALGUNS NÃƒO APARECE NA INTERNET
PELO MENOS DA FORMA COMO VENHO BUSCANDO.
AGRADEÃ‡O LUCYANNE SANTOS ps TEM LIVROS QUE
FALAN SOBRE ELES???????

Ã”la estou aqui para afirma que sou umbandista de coraÃ§Ã£o
mesmo meus pais me proibindo e tendo um certo "preconceito"
que chega a me maguar mais com fÃ© eu venÃ§o todo isso se
voÃ§Ãªs passam por isso tenha fÃª e paciÃªncia e
principalmente ciÃªncia para vencer todos os obstaculos de sua
vida pois cada medium tem sua ciÃªncia eu natÃ¡lia tenho
apenas 17 anos e jÃ¡ tomei minha decisÃ£o sei que sou nova
mais meu espirito concerteza nÃ£o! axÃª para todos voÃ§Ãªs!

Amo a UMBANDA! NÃ£o sou umbandista praticante, mas , sou
de coraÃ§Ã£o. Ã‰ a primeira vez que entro nesse Site, e
confesso que adorei. ParabÃ©ns a todos! Que Nosso Pai
OXALÃ abenÃ§oe proteja a todos aqueles que praticam o bem.
Damiana.

Gostaria de receber o ponto riscado do caboclo sete cachoeira.
Obrigado.

QUE DEUS ABENÃ‡OE A VCS ABUNDANTEMENTE, QUE
TRAGA PZ E MUITA FELICIDADE A TODOS IRMAOS DE FÃ‰
MEU ABRÃ‡O CALOROSO FLAVIO CAMPO GRANDE -MS
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Ola vi a mens. dizendo que alguÃ©m precisa falar c/ S Treme
Terra tenho um amigo que trabalha com ele se ainda interessar
ligue p 9763 4589 ok ele ajudara boa sorte

ola sou da cidade de picui-pb, e tenho em minha vida varias
manifestaÃ§Ãµes espirituais,uma delas pude procurar uma
pessoa ligada "ao umbandismo" e nada pode me orientar ao
contrario me praquejou e me excluiu de sua roda de
amizade,ajudame a entender o que Ã© a mediunidade e como
posso manter contato com vocÃªs mesmo distantes.

parabÃ©ns,Ã© tudo muito bonito,sou do CE,s participo de um
centro,e estou em estudos sobre tudo q existe na umbanda se
for possÃvel me enviarem,todos seus conhecimento sobre o
mesmo eu agardeÃ§erei....

Venho parabeniza-los por todo esse lindo trabalho que
executam, sei o quanto Ã© dificil a nossa caminhada, sou
juremeira hÃ¡ 41 anos e uma apreciadora da leitura e do saber.
Juremeira Joana

gostaria de saber sobre o exu do tempo e sobre a pomba gira
redemoinho, alguem pode me falar sobre eles, e os ponto deles?
desde ja agradeÃ§o

QUERIA SABER SE POSSÃVEL OS CABLOCOS DE OXOSSI E
SEUS RESPECTIVOS PONTOS AGRADEÃ‡O A ATÃ‡ÃƒO E
QUE OXALA ABENÃ‡Ã•E

Historia e origem da mestra ritinha.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Oi!!! Gostaria de agradecer Ã¡ todos por nos proporcionarem
esse site maravilhoso e gostaria de parabeniza-los pelo BarracÃ
£o que o nosso Pai oxalÃ¡ continue os abenÃ§oando... bjkas e
muito axÃ© Ã¡ todossssss

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Oi me chamo FÃ¡bia e gostaria de saber se tem um tel para que
possa telefonar! obrigada!!Moro no exterior e precisava
esclarecer algumas duvidas!

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Parabens por este site tÃ£o esclarecedor!Trata a Umbanda de
forma sÃ©ria e com compromisso.Ã‰ completo! Desejo luz e
amor a todos...

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

GOSTARIA DE DAR OS PARABENS PELA INICIATIVA DE UM
SITE QUE EXPLICA PARA QUEM NAO CONHECE OU ATE
MESMO P NOS QUE SOMOS DO MEIO P ESCLARECER
DUVIDAS. POIS A GENTE VIVE APRENDENDO. UM ABRACO
A TODOS DO BARACAO.

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

gostaria que vocÃªs me mandasem alguns pontos de IansÃ
£,Ogum,Oxum,Oxossi,cabocos(a),pretos velhos,para baixa sou
do Acre e me falaram que sou filho de IansÃ£,e ogum, sou do
dia 08,06,78 ficarei aguardado resposts de muito obrigado.

oi, eu sou debora...gotsria de sber qual eh o nome do meu
guia...ele Ã© da corrente de preto velho....nasci dia 22/07/89..nÃ
£o sei se isso tem haver, mais se puderem me ajuda estarei
agradecia...obrigada ^^

eu tenho muito respeito pela umbanda.frequentei + de 8
anos.nunca fiz mal a ninguem.mas fico triste qudo. sei que
pessoas de minha famÃlia,totalmente ignorantes a respeito da
umbanda, esteja fazendo o mal para destruir famÃlia e trabalho
suado....desta mesma famÃlia.serÃ¡ que tem como faze-las
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trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

parar. afinal sÃ£o tÃ£o ignorantes que nÃ£o sabem o significado
da relegioatÃ£o linda que Ã© a umbanda....~sÃ£o apenas uma
famÃlia cheia de brigas, invejas,infelicidades, traiÃ§Ãµes,
bebedeiras...e ciÃºmes...fico triste.mas acho que muitos
deveriam estudaer a fundo esta religiÃ£o tÃ£o linda.para nÃ£o
cairem em templos/centros, que infelizmente tambÃ©m nÃ£o
sabem de nada...apenas fazer o mal.lamentemos por isso.sÃ£o
exatamente esses que sujam a umbanda...desclassificam a
umbanda....diminuemessa religiÃ£o diante da populaÃ§Ã£o,que
acabatendo tamanho preconceito e ou medo.mas peÃ§oadeus
que esqueÃ§am de mim e minha famÃlia e demeus negÃ³cios
que estÃ¡ indo de mal a pior e eu sei o porquÃª...mas tenho feito
muitas oraÃ§Ãµes desejando muuita luz p/ eles...com a benÃ§Ã
£o dos orixÃ¡s...amÃ©m.e vcs estÃ£o de parabÃ©n pelo
site...estÃ¡ lindo,perfeito,inteligente...cultural e bem
religioso....sem maldade...apenas a paz,sabedoria....riquezas...e
cantos....

A umbanda Ã© uma religiÃ£o que tem por finalidade semear a
paz o amor e a caridade.Por isso voces estÃ£o de parabens e
que nosso divino mestre vos ilumine sempre.

gostaria de saber tudo sobre a cabocla da mata?pois tenho
adimiraÃ§Ã£o por ela.obrigado

PARABÃ‰NS PAI ALEXANDRE, SEMPRE NOS DEIXANDO
ORGULHOSOS DE VOSSO CONHECIMENTO E
DEDICAÃ‡ÃƒO... AXÃ‰.. JEFF / CIRA

como batizar uma imagem

meu nome Ã© nadia e eu gostaria de parabeniza-los pelo
trabalho de vocÃªis muito bom suas explicaÃ§Ãµes... e muito
legal e bonita suas festas!!!! pena q Ã© longe ..mas admiro
vocÃªis pelo seu trabalho de levar informaÃ§Ã£o a nos
internautas obrigada que deus e nosso senhor do bomfim os
abeÃ§Ãµe hoje e sempre.. bjs

Em primeiro lugar parabens belo trabalho realizado aqui e que a
coroa de zambi abenÃ§Ãµe o barracÃ£o e a todos os seus filho
e filhas. Muita luz nesse caminho lindo que vcs traÃ§am
esclarecendo e divulgando a imagem da nossa querida
umbanda. bjos no coraÃ§Ã£o

sou inicianti na umbanda tenho muitas duvidas uma delas e
guando devo deixa meu caboclo fala as outras entidade sempre
pedi pra soltar a lingua do cavalo mas eu fico esperando guando
estiver inconciente estou certa?sinto uma energia forte meu
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corpo senpre fica dormenti meu rosto todo fora do lugar sempre
tem coisa que nao lembro preciso de resportas grata

bom dia! quero que manda se possivel o ponto riscado e cantado
da pomba gira sete saias. a oferendas, comidas,bebidase como
batizar uma imagem e como fazer um assentamento da mesma
pomba gira. grato

por favor mechao no meu orkut vcs vao ver fotos de terreiro de
mÃ£e maria

Vc estao de parabens pelo conteudo de informacao de nossa
relegiao fico muito feliz de ter pessoas com este carater d levar
noassa mensagem com tanto conteudo . Me chamo Eduardo um
axe meu pai ZE DO COCO para todos .AXE

NÃ£o sou umbandista feita, mas de coraÃ§Ã£o.Cheguei a
lÃ¡grimas de emoÃ§Ã£o em ver o povo baiano.Ã‰ pena ser tÃ
£o longe! Gostaria muito de conhece-los.Beijo fraterno
nocoraÃ§Ã£o de todos.

sou filho de a omulu azauane iemanja queria saber qual iemanja
que tem ligaÃ§ao com obaluaie.

qual o orixa que esta regendo apartir junho/08 fico no aguardo
de uma resposta obrigada, solange.

Exibindo
página
19 de
93.

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Próxima

Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:
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Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Adorei o site Ã© completo... EU gostaria de saber se alguÃ©m
conhece a histÃ³ria a Cabocla Jussara... Se for possivel passem
pra mim?

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Nasci no dia 27 de dezembro de 1992 qual Ã© meu orixa de
cabeÃ§a?

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

como estou a puco tempo na umbanda tenho visitado muito o
site, vc estao de parabens consigo aprender muito

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

informaÃ§Ãµes sobre a cabocla juaquira, sua historia

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

queria saber como e o fitiÃ§o de seu ser ze pilitra.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Gostaria de primeiramente parabenizar o barracÃ£o por tudo que
leva e faz pela umbanda e pela sua assistencia. AgradeÃ§o a
Oxala todos os dias por ter colocado no meu caminho este
terreiro tÃ£o formoso e de tanta luz. Obrigada pelas oraÃ§Ã£o
pelos orixas e por me trazer tanta alegria e felicidade. Conheci a
Umbanda uma uma senhora muito especial em meu coraÃ§Ã£o
" minha mÃ£e dona Vera" que Oxala a tenha em bom lugar. Em
seu terreiro trabalhei por 1 anos...atendendo a assistencia com
muito amor e carinho. Logo apos ela se ir... frequentei vÃ¡rias
casas mas falatava algo....entende? algo que que sabia estar
proximo....foi qdo encontrei esta casa!!! Me sisnto feliz em
frequentar, participar, e amo...os orixas mediuns desta casa. SÃ
£o pessoas ilumindas e Ã© muito bonito ver como o pai e a mae
da casa amam e preparam cada detalhe com todo amor e
carinho. Fui na festa de cigano, linda, formosa e encantadora
como sempre.Estava muito triste por um acontecimento muito
triste que aconteceu na minha vida...mas aÃ encontrei a paz e a
esperanÃ§a!! Quero agradecer a todos por tudo que fazem por
mim e a todos. Tenho certeza que mais dia ou menos dia irei
somar a tanta luz e irei trabalhar mais ativamente nessa
corrente. Pai alexandre, muita mais muita luz sempre. bjos a
todos.
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gostaria de saber qual o orixa q vai reger o ano de 2008,e se
vcs tem site de simpatia pois eu adoro simpatia e previssÃµes,
muito obrigado e um otimo final de semana pra tds vcs e espero
resposta.

qual a diferenÃ§a de pombogira ciganas, das proprias ciganas,
ou e tudo a mesma coisa

peÃ§o que me mande resposta pelo email
quer.curtir@hotmail.com sobre, a diferenÃ§a das proprias
ciganas , das pombogiras ciganas, ou se e tudo a mesma coisa

qual a diferenÃ§a de pombogira ciganas, das proprias ciganas,
ou e tudo a mesma coisa

Salve todos do Barracao de Pai Jose de Aruanda, meu preto
velho querido e guia, amei o site de vcs, muito organizado, com
muita excelencia. Aprendi certa vez numa igreja evangelica que
quando servimos a Deus e ao nossos amados guias espirituais
tudo tem que ser por excelencia e vcs sÃ£o 10, de++++++,
Parabens ao Pai Alexandre e sua esposa e todos da sua
equipe,pq tb sem eles, tb nao seria realizado a obra do mestre
Jesus como deve ser. AbraÃ§os a todos.... Kerley

Que Sto Antonio,SÃ£O JoÃ£o,SÃ£o Pedro e todos Orixas
abenÃ§Ãµe todos bo BarracÃ£o.Axe!!!

eu gostaria de saber por que nÃ£o se fabricam as imagens dos
caboclos em rezina? em gesso Ã© muito groceira deixei de
comprar uma da dona Nariana por esse motivo. HipÃ³lito

SOU O GUSTAVO DE PONTE NOVA MINAS GERAIS
PACHECO!!SOU DO CENTRO CABOCLO DA MATA VIRGEM
UMBANDA!!BABALORIXA MÃƒE FISICA !!MUITO RESPEITADA
AKI EM NOSSA REGIÃƒO! E QUERO DIZER A VCS QUE VCS
ESTÃƒO DE PARABÃ‰NS !!QUE O SITE Ã‰ MUITO BONITO
E QUE QUALQUER DIA IREMOS FAZER UMA VISITA VCS
!!!COMO VCS TBM PODEM FAZER UMA VISITA PRA GENTE
AKI EM MINAS !!QUE NOSSO PAI OGUM CONTINUA
RADIANDO EM NOSSAS VIDAS !!!!!!!T+++++GUSTAVO E
ALISSON !!

Meu nome Ã© Ana e todas as vezes que entro na internet
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conecto giras de umbanda e acho um trabalho maravilhoso de
informaÃ§Ã£o. Moro em BelÃ©m-Pa. e gostaria de manter
contato com este barracÃ£o.

Que maravilha!!! Achei bem completo, um dos melhores que jÃ¡
visitei,Muito criativo me ajudou bastante na minha busca por
informaÃ§Ãµes a rspeito da umbanda, estou fazendo uma
pesquisa bem ampla sobre a umbanda, exu e orixas. Se tiverem
algum material novo pra me mandar ficarei muito grata!!!
ParabÃ©ns lindo site

Bem, gostaria que vocÃªs me enviassem a histÃ³ria das
malandras e alguns pontos para elas.AxÃ©.

O site Ã© Ã³timo meus parabens

Pai Alexandre muito boa tarde.quero parabenliza-lo pelo que vc
e sua casa vem fazendo pela nossa querida e amada umbanda
pois sou um mÃ©do de imcorporaÃ§Ã£o filho de oxossi e tenho
apredido muito com seu conhecimento que Ã© colocado no site
gostaria de um dia ter a oportunidade de poder conhece-lo
pessoalmente pois moro em sÃ£o paulo e nem sei como fazer
para chegar atÃ© ai mas desde jÃ¡ fico agradecido pelo que vc
vem fazendo.Que nosso pai maior continue te dando o
conhecimento para que desta forma vc possa passar para o
proximo pois apredi que devemos aprender com quem sabe um
pouco mais e ensinar quem sabe um pouco menos para que
assim todos possamos caminhar juntos.um forte abraÃ§o deste
filho que mesmo sem conhece-lo pessoalmente te admira e
respeita.ED CARLOS.caso tenha um tempinho me responda
meu endereÃ§o de imal Ã© studiocopy@studiocopy.com.br estou
no aguarde de sua resposta se possivel.um forte abraÃ§o e que
"OXALÃ" o abenÃ§oe e a nÃ³s todos hoje e sempre

muito bom este site e muito bonito www.youtube.com/inacfabio
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

achei interessante os videos mostrados no site, faÃ§o faculdade
de Direito e tenho um seminÃ¡rio sobre religiÃµes-afrobrasileiras,
tentei baixar um dos videos mas nÃ£o consegui e gostaria muito
de apresenta-lo para a turma no dia da minha apresentaÃ§Ã
£o.Como posso fazer paraconeguir os videos

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

e realmente maravilhoso saber que a nossa umbanda cada vez
mais esta sendo conhecida e bem difundida em todo brasil

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Bom dia! Gostaria de receber o ponto ricado da mÃ£e oxum
(umbanda), pois quero presentear uma amiga que trabalha com
ela com uma almofada bordada a mÃ£o. Grata! Ana Santos SÃ
£o Leopoldo / RS

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Gostaria de saber se existe um ponto riscado para ObaluaÃª,
caso exista poderiam me enviar. Grato Helly

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

queria saber qual Ã© o ponto da cabocla inaÃra...

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Pessoal meu nome Ã© Elaine sou filha de IemanjÃ¡... E
agradeÃ§o muito aos orixÃ¡s por mi colocarem nesse caminho...
e que OxalÃ¡ os forÃ§a para que a casa de voces evolua muito
parabens pelo trabalho de voces..

CASA DAS VELAS COSME E DAMIÃƒO Itatiba-SP Artigos
Religiosos em Geral Vendas no Atacado e Varejo PreÃ§os
excelentes IMAGENS CATOLICAS, UMBANDA, CANDOMBLE,
BUDA, HINDU, etc... toda linha de fumos (fumos, palheiros,
charutos, cachimbos, etc..) todos os tipos de velas linha completa
em barro e muito mais... CONFIRA Entregamos em todo Brasil
FaÃ§a um orÃ§amento gratuito pelo email:
vendasartigosreligiosos@yahoo.com.br obrigado
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oi acho q vcs deveriam colocar outras matÃ©rias,algo novo no
site pra gente ver,outras fotos dicas,um super bj...

oi Ã© a primeira vez que entro neste site, descobrir ateaves do
google,eu trabalho com pai joaquim da angola, gostaria de saber
sobre ele ealguns pontos tambem, obrigada

boa tarde! gostaria de saber os dias de gira e o horÃ¡rio. e se
possivel quais cursos vcs tem no momento. obrigada luciene

OlÃ¡ eu queria saber quantos caboclos existem se puder me
ajudar eu agradeÃ§o

Desde ja agradeÃ§o a atenÃ§Ã£o. Quero parabenizar o trabalho
de voces.

Parabens o site esta maravilhoso e esclarecedor principalmente
para aqueles aue estÃƒÂ£o descobrindo como eu a umbanda e
vendo o quanto e maravilhosa que Oxala derrame suas
benÃƒÂ§ÃƒÂ£os sobre todos nos e que Ogum abra os caminhos
do que nescessitam da sua ajuda.Sarava a todos os irmÃƒÂ£os.
Cintia de Praia Grande

hÃ¡ jÃ¡ ia me esquecendo gostaria de saber se a mÃ£e silmara
jÃ¡ teve bebe e qual o sexo da crianÃ§a? bjssss...

oi,boa tarde! gostaria de saber se o dvd de exu Ã© o primeiro
trabalho de vcs em dvd,um super bj...

olÃ¡!!!! me chamo Suzanne.. procurando conhecer um pouco
mais sobre a umbanda encontrei o site de vcs por akaso no
google,mais gostei muito de ter encontrado...gostaria de
parabenizÃ¡-los, pois o site estÃ¡ muito lindo e interessante fala
muito sobre a religiÃ£o e tira, algumas dÃºvidas e quebra alguns
mitos sobre a umbanda...bom eu nÃ£o sei muito sobre Ã¡ religiÃ
£o mais posso dizer q Ã© uma religiÃ£o q me chama muito
atenÃ§Ã£o e cada vez mais tento saber e aprender sobre ela...
e de outras religiÃµes tbm, pois sou um pouco curiosa... rsrs...
mais quero dizer mais uma vez q vcs estÃ£o de parabÃ©ns e q
vcs possam juntos com os orixÃ¡s ajudar muitas pessoas e
continuar com esse site maravilhoso.... um grande abraÃ§o e q
DEUS ilumine os caminhos de todos. uma BOA NOITE!!!!e
muitas felicidades e conquiatas Ã© o q desejo a todos q fazem
parte desse site... ...QUEM AMA A DEUS TEM TUDO E QUEM
NÃƒO AMA A DEUS NÃƒO TEM NADA!!.... AbraÃ§os....
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S2S2..Suzanne Silva..S2S2

Ã± conhecia o trabalho de vcs fiquei conhecedo atravÃ©s do dvd
ritual de exu, pena q eu moro longe de vcs,se morasse perto eu
frequentaria o barraÃ§Ã£o, moro em diadema-sp um super
abraÃ§o e quando vai sair o dvd trabalho de mata estou ansiosa
um bj tchauuuuu...

sou Bruna e gostaria de saber mais sobre a preta velha vovÃ³
joana

oi muito linda parabens

em primeiro ligar um axÃ© p/todos que utilizam este espaÃ§o.
estou convidando a todos umbandista,adÃ©ptos e candoblecista,
para participarem da 15Âª festa do orixa xango. a ser realizada
dia 15/06/2008 dÃ¡s 13 hs Ã¡s 18 hs, no ginasio de esporte
tancredÃ£o em carapicuiba, telefone para contato e confirmaÃ§Ã
£o 4167-2165 babalao irineu/ 7406-1053 angela cabral/68865222 srÂº edson, somos os organizadores deste evento,
gostariamos de contar com a presenÃ§a de todos os umbandista
e adÃ©ptos.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

OlÃ¡, boa noite! meu nome Ã© Eliane e assistindo todo esse
trabalho maravilhoso de vcs que Ã© a fÃ© manifestada como um
todo estÃ£o de parabÃ©ns a todos que lindo, me fez lembrar do
terreiro de minha mÃ£e carnal que tambÃ©m era uma Umbanda
linda, que saudade, caros irmÃ£os de fÃ© Deus derramen luz e
forÃ§as sobre todos vcs. AxÃ©.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

como e bom saber q nossa religiao e tao bem aceita por todos;
sou medium sou filho de xango tenho muito orgulho da umbanda
e todos os principios e todos os seus ensinamentos abraÃ§os a
todos filhos de fe

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

SALVE POMBAS GIRAS OBRIGADO PELA AJUDA QUE ME
HOJE E SEMPRE AMIGAS EPIRITUAIS

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

Os curso criado e ministrado por Pai Alexandre Falasco, tem
condicoes de ser daods a distancia?

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

paramens gostei dde encontrar este site.sou umbandista e creio
muito na forÃ§a do nosso pai oxala e acredito que o mundo sÃ²
vai caminhar quando todos os irmÃ£o ententer uqe tevemos
amar muito e ter muita perseveranÃ§a em tudo nesse mundo
terreno e confiar no mundo espiritual e na forÃ§a dos nossos
orixas e alÃ¨m disso temos que estydar muito para compreender
com mais sabedoria o que nosfoi ensinado por CRISTO e ainda
nos Ã© ensinados pelos nossos carrinhosos PRETOS VELHOS
SAUDEMOS O DIA EM QUE O HOMEM BRANCO LIBERTOU
OS NOSSOS AVÃ“S DO CATIVEIRO.SERMOS LIVRE TEM
QUE SER NA ESSENCIA COMPLETA DA PALAVRA
LIBERDADE.

OlÃ¡,tenho sonhado com exu,mas sinto prazer me sinto bem e
protegido,gostaria de saber o significa isso,por favor,gostaria de
saber quem Ã© meu santo de cabeÃ§a e qual meu exu sou
nascidoem 290978 obrigado aguardo uma resposta.
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Adoraria vÃª o trabalho de vcs com os Preto Velhos.

ola a todos sou filho de ogum estou prestes a fazer uma
obrigaÃ§Ã£o onde talves depois disso irei ter que trabalha na
gira e estou muito feliz por isso

GOSTARIA DE SABER SOBRE OS MARINHEIROS.................

gostaria de saber mais sobre a cabocla yara

Tenh uma loja de artigos religiosos e estou a procura de
fabricantes de atabaques, preferencialmente em Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Curitiba, quem souber eu agradeÃ§o, e
parabÃ©ns pelo site, uma porta de contato com nossa religiÃ£o

NOSSA ADORO ESTE ESPAÃ‡O , ME FAS VIAJAR POR
MUITO TEMPO . PARABENS AO RESPOSAVEL

ola sou de portugal e me tem dito que sou medium. respeito tudo
e todas as crenÃ§as e por querer estudar aqui deixo os meus
sinceros cumprimentos

Eu, amei tudo que apresenta neste set, fquei muito feliz, queria
muito um dia ter oportunidade de conhecer um lugar igual de
vcs, quero parabenizar, sou da umbanda tem momentos fico
muito confusa com tantas coisas que vejo, ao mesmo tempo fico
muito confusa, com tudo, mesmo asim fico feliz por vcs, mais
uma vez meus parabÃ©ns muito axe para todos.

estou desenvolvendo minha mediunidade. Adorei buscar mais
informacoes. q. as forcas de meu pai oxossi de muita forca a
tdos parabens

como e bom saberq. nossa religiao e tao forte . parabens irmaos
de fe, o site e tudo que eu queria encontrar

parabens pelo projeto, adorei. sou estudante e medium de
umbanda. fiquei muito feliz ao ver o guri tocando tambor para
ogum, meus parabens. que ogum abra seus caminhos.
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Boa Tarde, fiz um projeto fotogrÃ¡fico sobre os rituais desta
maravilhosa religiÃ£o no SantuÃ¡rio Nacional da Umbanda em
Santo AndrÃ©-SP. Gostaria de convidar a comunidade umbandista
a visitar a exposiÃ§Ã£o virtual:
http://www.flickr.com/photos/vagnercalzatti/sets/72157604817018168/
Obrigado, Vagner.

sou tambem mÃ£e e gostaria de contecer melhor o sate e mais
sobre a umbanda meu nome e yara moro no parÃ¡ na cidade de
tailandia meu terreiro e sÃ£o sebastiÃ£o

Eu odoro os Baianos,tenho que agradecre muitos a eles e o
mestre sete pedreira por me fortalecer cada dia mais
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

gostaria de parabeniza los pelo dvd rito exu.Que para mim foi
uma grande alegria de ter visto esse DVD falando oque
realmente e que nos do terreiro ogum beira mar tenta mostrar a
seus filhos axe a mae e ao pai de santo da casa laroie exu
barao e sr capela a todos os outros.....

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

VISITE O ORKUT : UMBANDA.SJC - ALGUMAS LINHAS DA
UMBANDA ACREDITAM QUEM QUEM DETERMINA O ORIXÃ
DE CABEÃ‡A Ã‰ O SIGNO/DATA DE NASCIMENTO ,OUTRAS
DIZEM QUE O PAI DE SANTO OU GUIAS PODEM FALAR
COM PRECISÃƒO OUTROS DIZEM QUE TEM QUE SER
PELOS BÃšZIOS COMO NO CANDOMBLÃ‰ . E AGORA?
QUEM ESTA COM A RAZÃƒO ? PASSE PELO ORKUT :
UMBANDA.SJC - DANDO SUA OPINIÃƒO OU MOSTRE SEU
CONHECIMENTO. ABRAÃ‡OS IRMÃƒOS - ISAIAS PINTO GUIAS CACIQUE PENA BRANCA - CABOCLO SARACUTINGA
- ZÃ‰ PRETO DA BAHIA - "BOIADEIRO" - PAI SERAFIM DO
CONGO - PAI JOÃƒO DA MATA - CAPITÃƒO DA ESTRELA
GUIA - "SEREIA/ONDINA" - RICARDINHO(Ere) - "GUERREIRO
DE OGUM" - GUARDIÃƒO EXU VELUDO CIGANO "UMBANDA
SE FAZ COM CARIDADE SEM COBRANÃ‡AS , SEM QUERER
NEM AGRADECIMENTO COMO RETRIBUIÃ‡ÃƒO" "UMBANDA
SÃ“ SEMEIA AMOR E PROTEÃ‡ÃƒO" email:
isaiaspinto@uol.com.br

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

parabÃ©ns pela arte dos videos. adorei o cuidado dispensado
Ã s produÃ§Ãµes. um forte abraÃ§o. ass.: Sidnei HonÃ³rio

sou propritario da tenda de umbanda vÃ³ joaquina e pai mane da
cidade de piquete interior de sp gostaria de receber noticias e
coisas, ou seja saber mais sobre voces. obrigado des jÃ¡ e que
zambi os abenÃ§oe end. trav. santos dumont 45 vila celia
piquete - sp cep: 12620-000

ola pro grntileza gostaria de saber quem Ã© meu orixa protetor e
regente nasci no dia 21/05/1988 as 19 horas

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=23[27/04/2009 16:30:32]

Mural do Giras de Umbanda

Gostaria de saber quem sÃ£o meu pai e minha mÃ£e de santo
de cabeÃ§a

Sou de SÃ£o Paulo capital e queria que me indicassem um
templo de umbanda pois estÃ£o acontecendo coisas, fenomenos
em minha casa e preciso de ajuda. Grata

oi adorei esse sait meu nome Ã© gesiane entrei no terreiro de
umbanda Ã¡ pouco sou mÃ©dium mas tenho dificuldade de
deixar a entidade trabalhar porque sempre eu acho que sou eu e
nÃ£o a entidade oque devo fazer para que as coisas fiquem
mais fÃ¡ceis para mim obrigado se alguem puder me ouvir por
favor me mande a resposta gesiane braz muito axÃ© para
todos...

Em 1 lugar e um grande prazer esta enviando este e mail
parabens pelo sait e muito bom saber que o pai alexandre e a
mae silmara sÃ£o pessoa que tem conteudo principalmente em
relaÃ§Ã£o a umbanda aindauma religiÃ£o que e muito
discriminado . que tal mas fotos adoro acessar este sait mas
uma vez parabens que pena voÃ§es nÃ£o sÃ£o de sao paulo
capital.

quero saber qual e o meu orixa!!!!

Acada dois anos no meu terreiro se faz uma festa de zÃ© mas
as malandras emcorporadas se queixÃ£o muito de que nÃ£o hÃ¡
pontos para ela pois os ogÃ£ns nÃ£o conhecem que puder estar
mandando alguns pontos agradeÃ§o des de jÃ¡!

GOSTARIA DE SABER QUAL O MEU ORIXÃ DE FRENTE E
DE COSTA, NASCI NO DIA 28/05/1950

GOSTARIA DE SABER, SE NA CIDADE DE CAMPINAS/SP,
TEM CURSO DE UMBANDA

Adorei o site, muito explicativo e honrrozo. Sou da didade de
Porto Velho do estado de Rondonia e lidero um terreiro de
Umbanda por nome de: "Casa de Caridade Ogum Beira-Mar" e
sempre indico osite de vcs para q meus filhos e visitantes
possam se orientar pela internet. Parabens pela iniciativa. Cesar
de Ogum.
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salve!!! gostaria de receber tdo sobre os orixÃ¡s no mei imail

Parabens a todos!!!!!!! O site estÃ¡ muito bonito...Meu nome Ã©
Beth,sou filha de IANSÃƒ e meu ritual Ã© o BANTHU
AMERINDIUN

OlÃ¡ sou do T.U.Caboclo Rei da Mata em Varzea
Paulista,Primeiro parabens pelo trabalho maravilhoso que
fazem,por favor me ajudem?procuro uma imagem do senhor ZÃ
‰ PELINTRA da cor negra,em todos os lugares que pergunto
dizem que sÃ³ a fazem marrom se souber de algum lugar por
favor entre em contato comigo?obrigada e muito ACHÃ‰ a
todos

SaravÃ¡... Gostaria de adquirir o DVD "Rito Exu". Camaradas,
lancem a segunda ediÃ§Ã£o... Muita paz e prosperidade.

SOU SERGIO DE "OGUM" EM VIÃ‡OSA DO CEARÃ. ADOREI
ESTE SITE. PARABÃ‰NS A TODOS OS FILHO DE UMBANDA.

EU SOU O FÃƒ NUMERO 1 DO BARRACÃƒO DE VCS ADORO
VCS TODOS!!!
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:
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ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dispomos de diversos tÃtulos em DVDÂ´s sobre CandomblÃ© e
Umbanda, escolha jÃ¡ o seu: 1-) MinissÃ©rie â€œMÃ£e de
Santoâ€ (6 dvdÂ´s contendo os 17 capÃtulos) R$270 2-)
MinissÃ©rie â€œTenda dos milagresâ€ (6 dvdÂ´s contendo os
12 capÃtulos) R$270 3-) â€œIlÃª axÃ© Bahia â€“ a saga dos
orixÃ¡sâ€ R$50 4-) â€œForÃ§a e magia dos vodunsâ€ R$50 5-)
â€œIlÃª axÃ© OpÃ´ AfonjÃ¡â€ R$50 6-) â€œA forÃ§a dos
orixÃ¡s no candomblÃ©â€ R$50 7-) â€œCentenÃ¡rio de MÃ£e
Menininhaâ€ R$50 8-) â€œFesta de SÃ£o Roqueâ€ R$50 9-) â
€œO encanto dos OrixÃ¡sâ€ R$50 10-) â€œO amuleto de
Ogumâ€ (filme) R$50 11-) â€œProva de fogoâ€ (filme) R$50
12-) â€œTenda dos milagres, o filmeâ€ R$50 13-) â€œSanto
forteâ€ R$50 14-) â€œYemanjÃ¡ â€“ Ritual na praia â€“
Umbandaâ€ R$50 15-) â€œFaculdade de Umbandaâ€ R$50 16) â€œFesta de Maria Padilhaâ€ R$50 17-) â€œFesta de Tranca
Ruaâ€ R$50 18-) â€œFeitura de santoâ€ R$50 19-) â€œAtlÃ
¢ntico Negro â€“ na rota dos orixÃ¡sâ€ R$50 20-) â€œSaÃda de
YaÃ´ (oxaguian e oxum)â€ R$50 21-) â€œSaÃda de YaÃ´ e
quitanda de erÃª(NÃ£nÃ£)â€ R$50 22-) â€œFesta de
pombogira cigana no CatimbÃ³â€ (DVD duplo) R$100 23-) â
€œFesta de XangÃ´ e YansÃ£ â€“ Umbandaâ€ R$50 24-) â
€œFesta de baianos â€“ Umbandaâ€ R$50 25-) â€œCoroaÃ§Ã
£o de iniciado â€“ Umbandaâ€ R$50 26-) â€œAbertura de
terreiro â€“ Umbandaâ€ R$50 27-) â€œPretos velhos â€“
Umbandaâ€ R$50 28-) â€œUm vento sagrado â€“ Pai Agenor
Mirandaâ€ R$50 29-) â€œFÃ©â€ R$50 30-) â€œColeÃ§Ã£o
OrixÃ¡s da Bahia â€“ Oxum, Oxossi, Exu, Ogum, XangÃ´, YansÃ
£, OxalÃ¡, YemanjÃ¡â€ R$50 31-) â€œMojubÃ¡â€ (DVD triplo)
R$150 32-) â€œDanÃ§as â€“ CandomblÃ©â€ R$50 33-) â
€œBarraventoâ€ R$50 34-) â€œPierre Fatumbi Verger â€“ o
mensageiro entre 2 mundosâ€ R$50 35-) â€œIlu AiyÃª â€“
MistÃ©rios e magias do CandomblÃ©â€(DocumentÃ¡rio
americano) R$50 36-) â€œVoodoo secrets â€“ segredos do
voduâ€ R$50 37-)â€ Vodu Tabuâ€ 38-) â€œColeÃ§Ã£o DanÃ§a
OrisÃ¡ â€“ Bessen â€“ oxumarÃª. Oxum, XangÃ´, Oxossi, Ogum,
YansÃ¡, Omolu(duplo), Yemonja(duplo), Ossayn(duplo),â€(12
DVD`s, mas tambÃ©m vendido em volumes avulsos) R$50(cada
volume) 39-) â€œBaba AgboulÃ¡ â€“ mistÃ©rios de Egungumâ€
R$50 40-) â€œORI â€“ segredos dos cultos africanosâ€ R$50
41-) â€œFesta de Oxossi â€“ CandomblÃ© Ketuâ€ R$50 42-) â
€œYawÃ´ â€“ todos os ritos de raspagemâ€ R$100 (com envio
gratuito, por encomenda) 43-) â€œYamins â€“ o segredo das
feiticeirasâ€(2 DVD`s) R$100 44-) â€œRituais de Exu â€“ os
senhores do caminhoâ€ R$50 45-) â€œA forÃ§a de XangÃ´â€
R$50 46-) â€œCordÃ£o de ouroâ€ R$50 47-) â€œCozinha do
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santoâ€ R$50 48-) â€œTambor de mina / Mina Jejeâ€ R$50
49-) â€œMinissÃ©rie Escrava AnastÃ¡ciaâ€ R$100 50-) â
€œOrganizaÃ§Ã£o das mulheres negras no Brasilâ€ R$50 51-)
â€œYalodÃª â€“ damas da sociedadeâ€ R$50 52-) ColeÃ§Ã£o
â€œCandomblÃ© em Cubaâ€ 8 dvdÂ´s(vendidos
separadamente) R$50 cada 53-) â€œEnsinamentos de ebÃ³s,
oferendas, lendas, comidas e amarraÃ§Ãµesâ€ R$100 54-) â
€œA discriminaÃ§Ã£o racial no Brasil(o candomblÃ© e o culto a
egungum na Bahia) R$50 55-) â€œTradiÃ§Ãµes e costumes do
povo YorubÃ¡â€ R$50 56-) â€œO culto de Oxum na NigÃ©riaâ€
R$ 70 57-) â€œO culto de OdÃ© na NigÃ©riaâ€ R$70 58-) â
€œO culto de Ogum na NigÃ©riaâ€ R$70 59--) â€œO culto de
Ossayn na NigÃ©riaâ€ R$70 60-) â€œOmolubÃ¡ â€“
revelaÃ§Ãµesâ€ R$50 61-) â€œPreparos de comidas e
oferendas para diversos finsâ€ R$100 62-) â€œO jogo de
BÃºziosâ€ R$100 63-) IjÃ¡ Ekun (Ãfrica) R$50 64-) Owin Adejosi
(Ãfrica) R$50 65-) ColeÃ§Ã£o â€œHeranÃ§as do povo negroâ
€(3 dvdÂ´s) R$150 66-) A cidade das mulheres â€“ histÃ³ria das
yalorixÃ¡s de Salvador. TEL: (21) 9246-7603 Contatos:
barabo@bol.com.br

eu sou umbandista a muito tenpo sou filha de mae oxum adoro
os orixas de coracao todas as entidades um Ã³timo trabalho para
todos bjs.

ola sou de religiÃ£o gostaride de agradecer pelo pagina na
internet porque e dificil de emcontrar. ariadne .rs

Ola, sou iniciante na umbanda e tenho muita curiosidades entre
elas, saber quem sao os meus protetores, nasci 13/10/1977. No
centro que frequento, Baiano me adotou como filho e disseram
que eu tenho uma entidade para trabalhar, relacionada a
curandeiro. Gostaria de saber mais se possivel, agradeÃ§o e
aguardo contato. obrigado.

nasci dia 21/11/1978 segunda feira Ã s 15:50hrs gostaria de
saber de que orixa sou filha. obrigado

Parabens a todos nÃ³s, que fazemos parte desta tÃ£o querida
casa de AxÃ©, e que nosso querido Pai OxalÃ¡ com nossos
OrixÃ¡s continue nos permitindo fazer nossos belÃssimos
trabalhos, e fazer com que eles sejam sempre abenÃ§oados,
ajudando a quem precisar. Uma casa que talvez nÃ£o passasse
pela cabeÃ§a do Pai Alexandre e da MÃ£e Silmara que tomaria
essa proporÃ§Ã£o como tomou, e Ã© pra que essa proporÃ§Ã
£o seja cada vez maior, sempre vou estar do lado de vcs, e me
esforÃ§ando ao mÃ¡ximo para que tudo saia da melhor maneira
possivel, e que assim eu possa ajudar as pessoas, como um dia
eu fui ajudada....Amo vcs famÃlia BARRACÃƒO.....Sil, Ale, Jeff,
Jaci, Maria, Kelly, enfim....todos todosssssssssss ARIANE
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muito obrigado por esse sait existir que o pai maior te abencoe
muito abraÃ§os gesiane

PARABÃ‰NS AOS FILHOS DO BARRACÃƒO DE PAI JOSÃ‰
DE ARUANDA!!! Hoje Ã© mais um dia abenÃ§oado neste mÃªs
especial, alÃ©m do aniversÃ¡rio da minha querida MÃ£e
Silmara, nosso BarracÃ£o de Pai JosÃ© de Aruanda faz quatro
anos de sua fundaÃ§Ã£o. Quatro anos pode nÃ£o parecer
muito, mas sei que foram quatro anos de atividades intensas no
sentido de ajudar a quem precisa, espiritual e materialmente
quando possÃvel. Foram quatro anos de muitas camarinhas de
ElegdÃ¡, Sacerdotes foram consagrados e hoje exercem suas
funÃ§Ãµes plenamente, OgÃ£s, IabassÃªs, mais de 40
mÃ©diuns formados na prÃ¡tica da caridade e no curso de
Umbanda HistÃ³ria Teogonia e Doutrina do BarracÃ£o, e jÃ¡
temos mais de 30 inscritos para a turma que se formarÃ¡ este
ano. FORAM MAIS DE 200 SÃBADOS DE CARIDADE. Mais do
que isso, conhecemos grandes amigos do outro lado, amigos,
pais e protetores, que se nem todas as provaÃ§Ãµes podem tirar
do nosso caminho (porque elas sÃ£o ensinamentos
necessÃ¡rios) ao menos estarÃ£o sempre ao nosso lado quando
por elas passarmos, e a vitÃ³ria serÃ¡ certa. COM RELAÃ‡ÃƒO
AO BARRACÃƒO, A VITÃ“RIA JÃ Ã‰ CERTA, ELE Ã‰ UMA
REALIDADE SÃ“LIDA E TODOS QUE PARTICIPAM ESTÃƒO
DE PARABÃ‰NS. Alexandre Falasco.

PARABÃ‰NS PRA VOCÃŠS !!! Gostaria de parabenizar Ã
todos que fazem o BarracÃ£o ser do jeitinho que Ã©, MUITO
ESPECIAL pra todos que conhecem. PeÃ§o ao Nosso Pai
OxalÃ¡ que sempre ilumine essa casa maravilhosa e todos que
fazem parte dela, muitos e muitos anos de muita alegria e axÃ©.
AxÃ© Ã todos e mais uma vez PARABÃ‰NS.. Um forte
abraÃ§o Ã todos, em especial ao Pai Alexandre, MÃ£e Silmara,
Jefferson e Jaci, Bruno e Ariane, .... Carlos e Marina - Guarulhos

ParabÃ©ns meu barracÃ£o querido pelo seu 4Âº aniversÃ¡rio na
data de hoje 09/04. ParabÃ©ns ao meu marido Pai Alexandre, e
a todos os nossos filhos de Santo. AxÃ©!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PRECISO DE UMA CONSULTA COM O CABOCLO TREME
TERRA SE ALGUEM SOUBER O TERREIRO EM SANTOS/SP
FAVOR ME INFORMAR O MEU E-MAIL Ã‰
iindiazinha@bol.com.br

Oi na verdade Ã© uma pergunta,as pessoas que foram raspada
no candomblÃ© podem ir cuidar de suas entidades na umbanda
obrigada asÃ©.....
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ParabÃ©ns Ao Pessoal Do BarracÃ£o!!! Site Muito Lindo
Mesmo!!! Eu NÃ£o Sou Iniciado Ainda Mais Boa Parte Do Que
ConheÃ§o Aprendi Neste Site!!! ParabÃ©ns!!! By:SABOTAGE

para me conhecer melhor meu imail.
andersonadv06@hotmail.com

gostaria primeiramente parabeniza-los pelo belo trabalho ai em
Sao paulo. Sou de minas gerais, tenho 29 anos e gostaria de
conhecer mulheres ligadas a umbanda, e que estejam
enteressadas em um vcerdadeiro amor

PRECISAMOS INDICAÃ‡ÃƒO DE UM BOM TERREIRO DE
UMBANDA JABAQUARA E STO AMARO PARA AJUDA E
TRABALHOS ESPIRITUAIS E CONSULTA E AJUDA QUE
TENHA PRETO VELHO E INDIO PENA BRANCA PEÃ‡O
ENTRARE EM CONTATO URGENTE

Parabens pelo site, q traz informaÃ§Ãµes, alem de fotos e
videos, q emocionam a quem acessa o site. Sou do candomble
e me emociona toda vez q vejo manifestaÃ§Ãµes tÃ£o
carinhosas e respeitosas com essa religiÃ£o q Ã© tÃ£o linda,
maravilhosa!!!!!! Mais uma vez, PARABENS!!! Amanda

SaudaÃ§Ãµes, Adorei o site de vcs,gostei muito dos videos,sou
paulista e mÃ©dium em desenvolvimento, mas atualmente estou
morando na Bahia. Muita paz, saÃºde e que OxalÃ¡ e todos os
OrixÃ¡s, protejam cada vez mais vcs e que este trabalho de
doaÃ§Ã£o aos irmÃ£os menos favorecidos continue cada vez
mais forte e contÃnuo. AbraÃ§os Ã todos. Moacir

Gostaria de saber um pouco mais sobre Mestra Ritinha, sua
histÃ³ria.

Poderia me dizer qual o ORIXA q me protege,sou de
04/08/1958,caso Ã± seja possivel atento suas orientaÃ§Ãµes.
"Parabens pelo site,muito bem elaborado e prazeroso p/navegar"
Paz Profunda!
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PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Desde crianÃ§a conheÃ§o a Umbanda, devido as festas de
Cosme & DamiÃ£o, mas sÃ³ agora comecei a frequentar essa
religiÃ£o. NÃ£o imagino mais minha vida sem a Umbanda, pois
nela descobri que a fÃ©, a crenÃ§a, a sabedoria e o
conhecimento sÃ£o fundamentais para uma vida maravilhosa,
Ã© claro que em 1Âº lugar vem a SAÃšDE. AgradeÃ§o a 2
pessoas por eu estar nessa ReligiÃ£o (Maria Nunes e Ri),
obrigada aos dois pela oportunidade e pela confianÃ§a. Adoro
muito vcs, Beijao no coraÃ§Ã£o de cada um.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Sou uma pessoa de soorte, pois meu nome Ã© Jorge.Sou
devoto dele, portanto sou tambÃ©m de seu OGUM. Tenho muita
vibraÃ§Ã£o quando escuto pontos de seu OGUM.Meu Avo de
Santo Ã© chefe de terreiro e seu Guia chefe Ã© OGUM ROMPE
MATO. Salve a Banda de todos.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Gostaria de obter informaÃ§Ãµes e histÃ³ria a respeito de 03
entidades Tia Maria de Minas, Ãªre Mariazinha da Cachoeira e
Cigana Sara. AgradeÃ§o desde jÃ¡ o espaÃ§o e informar que o
site de vocÃªs Ã© muito bom em termo de divulgaÃ§Ã£o a
respeito de nossa querida umbanda. Amanda

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Muita Luz a AxÃ© a todos... Percebi que no site tem fotos de
todas as linhas em trabalho com os mÃ©diuns, mas nÃ£o notei
foto com trabalhos com nossa Rainha Iansa..., seria prazeroso
ver os mÃ©diuns em trabalhos com essa guerreira!!!

O LIVRO BÃSICO DOS OGÃƒS Sandro da Costa Mattos â€“
Editora Ãcone Esta obra trata de um assunto pouco divulgado
na literatura umbandista: os OgÃ£s e a musicalidade na religiÃ
£o. Baseado no conhecimento adquirido ao longo dos anos, por
meio de pesquisas, estudos e principalmente atravÃ©s dos
ensinamentos passados pelas Entidades de Luz, o autor
preparou este livro inÃ©dito, que traz fatos histÃ³ricos, doutrina,
obrigaÃ§Ãµes, casos verÃdicos, letra de pontos e muitas outras
informaÃ§Ãµes Ãºteis a todos que desejam conhecer mais sobre
a forÃ§a da magia musical da Umbanda. Indicado no Jornal "A

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=25[27/04/2009 16:30:40]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

GaxÃ©ta" - Abril/2006, na "Revista OrixÃ¡s Especial" nÂº. 10 Dez05/Jan06, no jornal virtual â€“ â€œO GuaruÃ§Ã¡â€ â€“
nov/2005, no site Planetnews, no Programa Giro da Umbanda
com Pai Ã‰lcio de OxalÃ¡ na Tv Espiritualista, na Revista
Espiritual de Umbanda nÂº. 14 (entrevista com o autor), na
Revista GuardiÃµes da Luz, no Jornal Umbanda Branca, na Tv
SaravÃ¡ Umbanda e seus programas: ABC da Umbanda,
Cantando com os OrixÃ¡s e Mediunidade e Umbanda, no site da
rÃ¡dio Sosni, na RÃ¡dio Voz da Umbanda, na RÃ¡dio Voz dos
OrixÃ¡s (programas Isto Ã© Umbanda e Estrela-Guia), no Jornal
do AxÃ©, no Jornal do TUCSV e no site do CandomblÃ© dos
Teixeiras. O ARRAIAL DOS PENITENTES Silvio da Costa
Mattos â€“ Editora CristÃ¡lis Romance umbandista, onde o
Caboclo Ubatuba, atravÃ©s da mediunidade do dirigente
espiritual Silvio F. Costa Mattos, nos traz a historia de seu pai,
Mukua Mukunda, negro e escravo, que utilizou a sabedoria, a
fÃ©, a esperanÃ§a e o perdÃ£o, para â€œtocar a vidaâ€ num
tempo de afliÃ§Ã£o, onde a ambiÃ§Ã£o semeava a destruiÃ§Ã
£o entre os povos que habitavam esta terra. Indicado na seÃ§Ã
£o de literatura no site da Secretaria de Cultura do Estado do
Rio de Janeiro, na Revista OrixÃ¡s Especial nÂº. 10 Dez05/Jan06, no site do jornal virtual "O GuaruÃ§Ã¡", no jornal
"A Nossa Umbanda"- ago-set/05, no Programa Giro da Umbanda
na Tv Espiritualista, no "Jornal IntegraÃ§Ã£o Umbandista" set/2002 e no site Planetnews GuardiÃµes da Luz, no site
Boletim FamaliÃ¡, no Jornal do TUCSV, na Tv SaravÃ¡ Umbanda
e seus programas ABC da Umbanda, Cantando com os OrixÃ¡s
e Mediunidade e Umbanda e na RÃ¡dio Voz da Umbanda.
Ambos os livros romperam fronteiras e jÃ¡ chegaram Ã regiÃ£o
de Nagoya no JapÃ£o, atendendo aos nossos irmÃ£os
umbandistas que levam a bandeira de OxalÃ¡ na â€œTerra do
Sol Nascenteâ€. Adquira direto com os autores atravÃ©s dos emails: scm-bio@bol.com.br ou sandro@nutriport.com.br (cite no
assunto: â€livrosâ€) ou pelos telefones (11) 6911-4198 e 67249522. Outra opÃ§Ã£o Ã© comprar diretamente na APEU â€“
AssociaÃ§Ã£o de Pesquisas Espirituais Ubatuba, na Rua
Romildo Finozzi, 137 â€“ Jd.Catarina â€“ Zona Leste â€“ SÃ£o
Paulo/SP. Entre em contato pelo site www.apeu.rg.com.br ou
pelo e-mail: cabocloubatuba.apeu@hotmail.com Contato com as
editoras: ÃCONE EDITORA: www.iconeeditora.com.br â€“
vendas@iconeeditora.com.br ou (11) 3392-7771 EDITORA
CRISTÃLIS: www.cristalis.com.br â€“ editora@cristalis.com.br ou
(11) 6991-9619

SOU UMBANDISTA Ã‰ GOSTARIA DE TER VOCÃŠCOMO
IRMÃƒO POIS TODOS QUE TEM ESSE DOM DEVEM SER
ASSIM DESCUPA SE TIVER ERRADA

...PÃ¡gina Estupenda! Minhas humildes CongratulaÃ§Ãµes...

Queridos irmaos sobre o Templo de Umbanda em MogiguaÃ§u,
no Parque dos Eucaliptos esqueci de mencionar o meu e-mail.
regifernandes_@hotmail.com
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Para as pessoas que tem interesse em saber de algum terreiro
em MogiguaÃ§u, digo que em breve eu e o meu marido iremos
abrir um Templo de Umbanda Sagrada e Magia Divina. Somos
magos sacerdotes formados pelo mestre Rubens Saraceni,
nossos objetivos serÃ¡ o de divulgar a nossa querida Umbanda,
linda e pura, seus proprios fundamentos que sao voltados para o
amor, a pratica da caridade, a paz e a harmonia para com
todos. Nosso templo sera no Parque dos Eucaliptos onde iremos
morar no fim deste ano. Com a fe de Oxala e o equilibrio do pai
Xango.

Que nossa FÃ© em OxalÃ¡nosmotive a cada dia mais,
levantarmos a Bandeira da UMBANDA,com o objetivo de cada
vez mais vencermos o " pre conceito " e difundirmos essa religiÃ
£o tÃ£o bonita e com isso mais e mais pessoas se permitirÃ£o
conhecÃª-la.

Ola,que oxala Abencoe. Gostaria se pudessem me enviar mp3
de musicas de preto Velho Tia Maria e outros preto
velhos.Desde ja agradeÃ§o.

Gostaria que alguem me mandasse o ponto do exÃº 7 caveira e
do exu pimenta pra mim , danilodguimaraes@itelefonica.com.br
obrigado

OlÃ¡ jÃ¡ algum tempo visito semanalmente este site gosto muito,
de muito bom gosto de que nos traz muita informÃ§Ã£o, clara e
objetiva sobre a Umbanda. Gostaria de saber se a palestra
ministrata na Universidade de Jundia de Pai Alexandre foi
gravada ou putada, gostaria de ler na Ãntegra ou assiti-la.Se
possÃvel por favor entre em contato comigo. Ainda nÃ£o tive
oportunidade de conhecer o terreiro mas assim que der irei com
toda fÃ© que tenho em Deus e em Nosso Guias de Luz...

Oie adorei ter conhecido o saite e desejo a todos que
freguentam muita paz muito amor e que a luz nunca apague em
nimguem pois a fÃ© Ã© tudo e sem lea nao somos nada muito
obrigada vcs nao sabem o quanto me ajudaram bjoss

entrei na comunidade de vcs, tenho um gde amor e carinho pela
entidade pai jose, aki no centro que somos filhos de santo, no
qual meu marido trabalha com este guia, fico feliz em encontrar
outros pai josÃ© um grande abraÃ§o somos de araruama,
regiao dos lagos nosso terreiro Â´pe templo de ogum, visite
nosso site um forte abraÃ§o muita luz e axÃ© bjos
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o sangue de jesus tem poder

gostaria de endereÃ§os de algum terreiro de umbanda sÃ©rio
em piracicaba pois ja estou cansada de ir em quem sÃ³ quer
saber do nosso dinheiro,Ã© triste ver como pessoas vem dia
apos dia denegrindo a imagem da nossa querida umbanda

Bom como Ã© gratificante observar a nossa religiÃ£o sendo
difundida e trabalhada tÃ£o bem.Sou umbandista e este ano
com muita alegra completo uma decada de dedicaÃ§Ã£o e
confesso que fique emocionada de ver os videos que foram
colocados no site de verdade agradeÃ§o a Olorum e a OxalÃ¡
por ter irmÃ£o que se fazem para o bem.Parabens abraÃ§os.
Marcela GonÃ§alves-SP

O site Ã© Ã³timo, principalmente na parte dos videos. Pena que
sÃ³ sÃ£o aqueles rs, tem como vocÃªs colocar mais videos dos
cultos? Tchau, e axÃ©!

Somente quando se esta em grande dificuldade Ã© que nos
lembramos do passado, onde o Nego Gerson podia fazer a
diferenÃ§a.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

OlÃ¡ gostaria de saber qual meu orixÃ¡.Eu nasci em
29/08/1986.Obrigada!!!

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

queria que vcs mandasse as mensagens pela meu email
marcosdesbroviky@hotmail.com

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Gostaria de saber quem Ã© meu Pai de CabeÃ§a. Nasci em
20/03/56 Ã s 19:40 em SÃ£o Paulo

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

i meu nome Ã© Melissa, e se vcs pudessem me ajudar a
encontra um centro de umbanda onde eu possa desenvolver a
minha mediunidade. Se vcs puderem me ajudar encontar um
centro por aqui Rio de janeiro pro lado da zona norte eu
agradeceria mto. Obrigada pela ajuda que vcs tenham mto axÃ©.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Toda decisÃ£o que eu tomo Ã© uma escolha entre sofrimentos
e milagres, eu abandono os sofrimentos e escolho os milagres!!!
que os irmÃ£os escolham sempre os milagres, um grande bj!
axÃ©

» Tela Inicial

gostaria de saber o nome de minha pomba-gira.Sou nascida no
dia 1 de dezembro

Queria saber algo sobre exu marÃ© suas qualidades seus
semelhantes obrigado.

Seus site Ã© muito bonito, eu gostaria que vcs responde - se
pra mim ja escrevi e-mail e naum foi respondido eu gostaria de
saber qd vai ter a festa de NanÃ£ Buruque e gostaria de ir moro
em PaulÃnia interior de S.P e sou filho de santo e meu irmÃ£o
tb e minha mÃ£e Ã© mÃ£e de santo se vcs poder responder eu
agradeceria....sÃ³ mais uma coisa pra akeles que naum sabem o
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verdadeiro Pai ou MÃ£e da coroa de um medium nÃ£o se vÃª
por data de nascimento mas sim por uma intimidade ou por um
mestre de terreiro...por ex. sou de agosto era pra eu ser de
Xango, mas nÃ£o sou sou de YemanjÃ¡ fiquem em paz

Gostaria de saber qual meu orixÃ¡ de cabeÃ§a , nasci em
20/02/1988 as 17:28 em porto alegre-Rs. Desde de ja
agradeÃ§o- Everton menezes.

o orixa de ano sÃ£o xango iasÃ£ oba iemanja nÃ£nÃ£

Um dos melhores sites de Umbanda que ja visitei. SaravÃ¡

QUERIDOS AMIGOS E IRMAÃ•S DA NOSSA QUERIDA
UMBANDA SAGRADA QUERO DEIXAR MINHA MENSAGEM.
NUNCA DEZANIME QUANDO A TENPESTADE BATER A
PORTA POIS NOS TEMOS AS VEZES QUE PASSAR POR
PROVAÃ‡OES;AS VEZES PARA NOSSOS GUIAS E
GUARDIOES VEREM A NOSSA FIRMEZA ESPIRITUAL TUDO
PASSA DEPOIS DA PROVA VEM A ALEGRIA E A BONANZA
ATRAVES DO PAI OXALA ADIQUERIMOS A FE DA MAE
OXUM O AMOR EA CONCEPÃ‡AO;NO PAI OGUM A
IDEALIZAÃ‡AO E ORDEM NA NSSA VIDA NAO DESANIMES
JAMAIS POIS OLORUM E SEUS TRONOS ESTAO SEPRE DE
BRAÃ‡OS ABERTOS PARA AQUELES QUE DE PURO
CORAÃ‡AO OS EVOCAM PARA CULTOALOS E
REVERENCIALOS QUE OXALA VOS ILUMINE E VOSSOS
QUARDIOAES VOS ANPARE ;

sou filho de oxÃ³ssi estou vencendo as batalhas hj frequento o
terreiro do pai mata virgem em sÃ£o paulo antes era do
kardecismo mas me mandaram para a umbanda e graÃ§as a
deus estou alcanÃ§ando meu desenvolvimento salve oxÃ³ssi

Ola a todos,estou fazendo um trabalho de cunho artÃstico,sou
tambÃ©m adepto Ã¡ umbanda,em que coloco em perspectivas a
mulher umbandista.Gostaria de estar em contato com mulheres
que se interessarem em dialogar sua estÃ³ria na umbanda,os
preconceitos sofridos social,familiar,etc.Se as mulheres
umbandistas desejarem colocar em pauta esta
discussao,engrossando o caldo,ficarei imensamento lisonjeado.Ã
‰ uma pesquis qeu visa a contemplaÃ§ao de um espetÃ¡culo,e
sera devidamento comunicado os procedimentos Ã¡s mulheers
que desejarem colaborar!AbraÃ§o a todos,JÃºnior
desejando,enter em conatto:direcaodois@yahoo.com.br

quero saber como q eu tenho q tar fazendo para acalmar os
meus quias porque eu nao tenho tempo de trabalha com eles ?
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Gostaria de obter informaÃ§Ãµes ref.aos dias de
trabalhos,horÃ¡rios , o endereÃ§o ...grata

pesso ajuda oq eu faÃ§o para obter dinheiro eu estou disposto a
fazer qualquer coisa estou desisperado me ajude porfavor grato

bom eu venhp por meio deste pedito para ver se e posivel me
mandaren uma foto so santo pader JUca rosa se posivel
obrigado

salve tiriri/veludo/maria/ salve o povo das matas e da agua
debora

meu marido esta desepregado mais de um ano pesso ajudas
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

gostaria muito de saber qual e meu santo como devo fazer. obgd
bjuss

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

OLÃ PESSOAL SOU FILHO DE OGUM, TRANCA RUAS DAS
ALMAS, ESTOU EM DESENVOLVIMENTO A UMA ANO.
TENHO A MEDIUNIDADE LATENTE, RAPIDA, ESTA SENDO
DIFICIL, MAS ESTOU VENCENDO AS BATALHAS QUE VEM.
AQUELE QUE TIVER DIFICULDADENAO DESISTA, NAO CAIA,
SIGA EM FRENTE POR QUE OGUM Ã‰ PODER, OGUM Ã‰
TUDO. FIT.BH-MG

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

felicidades para voces da gira d eumbanda para ser um
verdadeiro umbandista nao presiza ser homem ou mulher e
presizo ser um conhecedor .. poristo vc sao um deste felicidades
...

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

quero saber quem Ã© o meu pai de cabeÃ§a e a minha mÃ£e?

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Adorei o site muito rico em aprendizagem, principalmente eu que
estou entrando agora na umbanda estou ainda na fase de
desenvolvimento,sou do Centro Espirita Nossa Senhora da
Gloria Em Mury Nova Friburgo,

parabens pelo site emprimeiro lugar gostaria de saber mais
sobre pai arruda por favor aguardo resposta obrigada

PARABÃ‰NS PELO TRABALHO DE TODOS, A FESTA DE
IEMANJA AQUI NA MINHA CIDADE ESTAVA LINDA. MAIS
UMA VEZ PARABÃ‰NS. FIQUEM COM DEUS E MUITO AXÃ
‰.

gostaria de receber pontos cantados de rosinha malandra por
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favor, deis de jÃ¡ agradeÃ§o, um abraÃ§o,axÃ©!!!...

ParabÃ©ns pelo site Ã© lindo esta maravilhoso, adorei poder ver
minha MÃ£e IansÃ£ se manifestar ai sei que ela Ã© pura luz...
Que as energias trazidas por ela abenÃ§oe a todos de sua casa
.Que neste ano de 2008 vcs possam transformar nÃ£o o mundo
mas quem precise em amor , caridade e acima de tudo temente
a Pai OxalÃ¡. Que os Orixas abenÃ§oe todos. Motunba e muito
axÃ© atodos...

ParabÃ©ns trabalhadores de umbanda!Ãˆ assim mesmo que tem
de ser ,temos de mostrar nossa cara! acessem tambÃ©m
www.seteinferno.blogspot.com

sou espirita quro saber se vcs tem alguma estoria do caboclo
pena azul aguardo resposta obrigado

sou esppirita gostaria de se possivel como fazer o pade de exu e
como oferecer a ele.

nasci em 23/02/1967 as 16:55, gostaria de saber meu orixa de
cabeÃ§a

Ola eu gostaria do ponto so caboclo sol e lua acho que e assim
tem como vocÃªs me mandarem? a e tem outro vocÃªs jÃ¡
ouviram fala de uma musica assim TECHO: Baixa Baixa O
virgem da concenÃ§Ã£o Maria emaculada pra tirar as
pertubaÃ§Ã£o obrigado por tudo e fuiee

Pai Alexandre e MÃ£e Silmara, coo sempre estou dando uma
passadinha pra ver as novidades e que surpresa, as matÃ©rias
da inauguraÃ§Ã£o e da feijoada... Muito obrigada pelo
espaÃ§o... VocÃªs moram no meu coraÃ§Ã£o, super beijo e que
Pai OxalÃ¡ continue sempre abenÃ§oando nossa famÃlia do
BarracÃ£o! E a famÃlia Cobra Coral tambÃ©m nÃ©! AxÃ© e
atÃ© mais. PatrÃcia.

boa noite , estou passando por provas e gostaria de saber qual
Ã© o meu orixÃ¡ de cabeÃ§a agradeÃ§o 5/2/84 5:00 am

BOM EM 1Â° LUGAR QUERO DAR OS PARABENS PELO SITE
QUE ESTA IPER IMPORATNTI MUITO LEGAL MESMO,
GOSTEI MUITO DE TODOS OS ASSUNTOS QUE SE
ENCONTAR NO MESMO, A MUITO TEMPO PROCURO UM
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SITE DESTE GENERO... QUE Ã‰ UM SITE MUITO
IMPORTANTI... FALA TUDO QUE EU ESTAVA
PROCURANDO... PARABENS A TODOS OS CRIADORES DO
SITE. Ã DESCULPA ESTAR PEDINDO MAS GOSTARIA MUITO
DE VER O PONTO RISCADO DO SENHOR PRETO VELHO
(REI CONGO) AGRADEÃ‡O... SAUVE A TODOS.

em primeiro lugar gostaria de parabenizar o site pois gosto muito
e tb todos que colaboram.sou umbandista e me identifico com a
religiao por ser brasileira e de pe no chao onde nao existe a
descriminacao.muito obrigada atodos pelo trabalho serio dentro
da leia da caridade e do amor assim como pede a nossa
umbanda. parabens.

FICO FELIZ QUE A NOSSA UMBANDA TENHAM PESSOAS
COMO O SENHOR QUE PELO O QUE EU VI PELO OS
VIDEOS LEVA A SERIO A MINHA AMADA UMBANDA. GOSTEI
MUITO DO TRABALHO QUE O SENHOR FAZ JUNTO A CASA
AONDE Ã‰ O DIRIGENTE. CONTINUE ASSIM, NÃƒO
DISANIME NUNCA. SARAVÃ.

Gostaria de localizar simpatizantes da umbanda aqui em
Guapimirim RJ. Estou residindo resentemente neste municipio e
estou tendo grrande dificuldade em encontrar amigos da mesma
religiÃ£o.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

ParabÃ©ns pelo trabalho.Sou baiana gostaria de saber se em
salvador tem um terreiro sÃ©rio como que eu possa frequentar,
estou muita aflita e preciso de pessoas serias que me oriente
para colocar paz e harmonia na minha vida. Aguardo retorno.
Um abraÃ§o, Rita Garcia

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

O Ponto de Pai JoÃ£o de Aruanda riscado

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Gostaria do ponto de Pai JoÃ£o de Aruanda

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Encontrei essa casa em um momento muito importante e estÃ¡
sendo Ã³timo poder conhecer e acompanhar os trabalhos de vcs.
Que OXALA abenÃ§oe a todos.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

meu saravÃ¡ espero ser cnvidada na sua proxima festa parabens
grande terreiro muito axÃ©

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

nÃ£o conheÃ§o o Templo de voceis mas achei muito bonito por
fotd me mande o endereÃ§o obrigada

adoro unbanda tamnbem faÃ§o parte de um baraÃ§ao e odeio
quem tem discriminaÃ§ao

ParabÃ©ns Ã todos do BarracÃ£o Pai josÃ© de Aruanda pelo
trabalho desempenhado. Pela seriedade e fÃ© depositadas na
Umbanda. Que mamÃ£e Oxum proteja e abenÃ§oe a todos!!!

gostaria de saber se tem alguem que saiba se tem algum terreiro
na cidade de barueri
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quero saber se possÃvel qual orixÃ¡ que me rege? nome:luana
alves teixeira data de nasc.20.08.1984

Nasci em 10/12/1970. Gpstaroa de saber como sera o meu ano,
e principalmente em relacao ao amor.

Bom dia. Meu nome Ã© Marcelo conhecÃ a Umbanda a mais de
1 ano, onde me identifiquei e encontrei a minha casa espiritual.
Sou mÃ©dico e gostaria de saber qual o orixÃ¡ que me rege.
Nasci em 17/09/1961. Obrigado

EU QUERIA TANTO PARTICIPA DO0 TERRIRO E HOJE EU
ESTOU NELE Ã‰ TÃƒO LEGAL O TERREIRO QUE EU VOU E
UM ODOS TERREIROS MAIS FALADO Ã‰ O MAIS FALADO
DE COISAS MUITO BOA A RELIGIAÃ• PARA MIM Ã‰ UMA
COISA MUITO IMPORTAMTE TEM TANTO PODER E FORÃ‡A
Ã‰ AXE

Apesar de nÃ£o frequentar um terreiro, devido a falta de opÃ§Ã
£o sou umbandista. PeÃ§o a voces que continui sempre com
este trabalho. Muito AxÃ© e OxalÃ¡ abenÃ§oe todos voces.

sou do signo de peixe nasci 25/02/79 gostaria de sabe qual os
orixa q tenho...

Na linha de Preto Velho Iansa e iao vamos bater kbeca que
OXALA mandou.

salve nosso pai ze Pilntra da Bahia. valeria

quero saber qual meu pai e minha mae de cabeÃ§a na
umbanda muito obriduh

Meu nome Ã© Rita de CÃ¡ssia Souza Garcia, minha data
nascimento Ã© 15/04/1962 qual o meu orixÃ¡ e qual tipo de
oferenda tenho q fazer e pra quais orixas. Desculpe tantas
pergundas.Estarei aguaradndo Muitos bjus. Rita Garcia

Gostaria de saber meus oxirÃ¡s. Meu nome Ã© Fernanda
Guedes Feitosa, nascida em 30/12/1977. Obrigada
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Ã“tima pÃ¡gina. Muito rica e esclarecedora. Gostaria de
informaÃ§Ãµes sobre lojas onde posso comprar imagens em
S.Paulo. Grato Fernando

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

nasci no dia 14 de julho de 1975, gostaria de saber quem eh o
meu orixa??

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Parabenz pelo site mto lindo assim as pessoas podem conhecer
nossa maravilhosa religiao ... fikem com as forÃ§as de oxala

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Ola amigos e irmÃ£ozinhos de fÃ©! Dsejo a todos desta Casa
de OraÃ§Ã£o Pai JosÃ© de Aruanda, muita luz e paz a todos, e
que meu Pai JosÃ© de Aruanda proteja sempre esta Casa
maravilhosa e cheia de AxÃ©. AbraÃ§os e Savara Pai CarlosZP1

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

ParabÃ©ns pelo site. Sou simpatizante desta religiÃ£o e fico feliz
em saber que existe um site de grande importancia como este.

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

gostei muito do site de vcs,gostaria de saber mais sobre D.Jarina
e Ogum rompe mato.

gostei muito do dite de vcs,gostaria de saber mais sobre D.Jarina
e Ogum rompe mato.

benÃ§a, mokuiÃº, motumbÃ¡, kolofÃ©... que deus abenÃ§oe
sempre suas vidas, pois estÃ¡ divino este trabalho que estÃ£o
fazendo em menÃ§Ã£o da religiÃ£o principalmente explicando
as diferenÃ§as da Umbanda e CandomblÃ© beijos LojundeuÃ¡
(NanÃ¡ de YemanjÃ¡)
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gostaria de compra um dvd ou cd de ponto de mestre ou mestra!
entra em contato por esse telefone:(081)92632494

gostaria de saber se dÃ¡ para saber quem Ã© meu orixÃ¡ de
cabeÃ§a pela data de nascimento 28/10/1989 e gostaria de
saber mais sobre a umbanda estou iniciando agora axÃ© para
todos!

Gostei muito do site de vcs gostaria de saber quando que vcs vÃ
£o divulgar uma gira de logunÃ©de sou filho dele com Xango
gostaria de ver ....

gostaria de ouvir pontos da mariazinha da cachoeira, como
faÃ§o para ver a letra e ouvir os pontos, alguÃ©m poderia
mandar pra mim?

ola quisiera saber, con que programa puedo ver los videos, por q
siempre se me cierran y no me parmite verlos gracias Maria.

oi sou joÃ£o rodrigues , como faÃ§o para participar das giras ,
sou musico e gosto muito das musicas cantadas nos rituais,
como faÃ§o para conseguir todas elas

Boa tarde!! Gostaria de parabenizar o trabalho de vocÃªs, que
vocÃªs tenham sempre muito amor e muita saÃºde na vida...
pois o que vocÃªs fazem hoje Ã© MARAVILHOSO. ParabÃ©ns.
Daniele Vertuan

Gostaria de saber se a estrela de 5 pontas (pentagrama) Ã©
simbolo de OxalÃ¡ ou de Oxum?

fiquei facinada com o terreiro de voces e muito me deu a
vontade de estar fazendo parte dessa familia umbamdista
parabens todos que tenham muita luz p/ vossos trabalhos.

OlÃ¡ adorei o site de voces sou de campo grande MS ja venho
desenvolvendo a mediunudade mas estou afastada voces me
indicariam um terreiro de confianÃ§a aqui em campo grande
caso conheÃ§am algum por favor me de uma resposta obrigada
que ABENÃ‡Ã•E A TODOS DESTA CASA E LHES DE MUITA
SABEDORIA P/ EUS TRABALHOS. Sua apaixonada pela
umbanda gostaria muito de continuar meu desenvolvimento me
ajudem abrigada.
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Para queles q querem saber qual OrixÃ¡ regera em 2008 Pelo q
eu sei sara Ogun e podem confiar em mim ta bom Beijos pra
todas e abraÃ§os pra todos

Para aqueles q perguntaram qual Orixa regera no nao de 2008.
AtÃ© a onde eu sei sera Ogun
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Ola!!!!...Sou catolica e tinha uma pÃ©ssima impressÃ£o sobre o
trabalho dos terreros de umbanda...hj conheci que o trabalho de
vcs Ã© voltado totalmente para o bem...nÃ£o vou dizer que nÃ
£o me assustei um pouco, mas hj tenho uma outra visÃ£o sobre
essa crenÃ§a....Que Deus abenÃ§Ãµes a todos as pessoas que
colaborÃ£o para o bem da humanidade...Pri..Jundiai

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

[red]Boa tarde gostaria de saber sobre o exu veludo !!! e como
realmente saber sua historia ? favor trocar e-mail ou no orkut
pelo Exu veludo e rainha das sete

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

gostaria de saber quais os meus orixas? data 10-12-66 e qual
previsÃµes deles para signo de esagitario

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Precido de ajuda. Tenho historia muito forte com caboclo
Boiadeiro. Tenho uma imagem dele, Gosto muito dele. Gostaria
de poder agradecer a Ele, pois sei que ele me ajuda eu sinto a
sua presenÃ§a. Moro em Feira de Santana Bahia, se vocÃªs
tiver conhecimento de um local em que posso frequentar e
participar e aprender. Muito Bacana o Site. Que Deus
abenÃ§Ãµe todos.

oi gostaria de saber como desenvolvo minha mediuida pois so
levo pau e tremo muito eo coraÃ§ao acelera nao consigo me
concetrar para meus quias se emcorporarem vc s poderiam me
ajudar meu nome e guilherme

Gostaria de obter informaÃ§Ãµes sobre um Preto-Velho : PAI
JACOB DO ORIENTE do qual fui por muitos anos , OGÃƒ

Na aruanda tem Filho de Umbanda quer Chama preto-velho
Quem estÃ¡ na umbanda Ã© Pai JosÃ© (Bis) Quem estÃ¡ na
Umbanda Ã© pai JosÃ© Quem estÃ¡ na Umbanda Ã© pai
JosÃ© Quem estÃ¡ na Umbanda Ã© pai JosÃ© Quem estÃ¡ na
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Umbanda Ã© pai JosÃ© De aruanda !

Gostaria de saber que orixa que esta regendo nesse ano de
2008?

ola salve todos deste terreiro. peso licesa a todos, para pergunta
se vocÃªs possuem imagem de "OGUM MENINO". se tiverem
por favor me mostra muito obrigado.

Adorei conhecder o site de vcs. Obrigado pelas informaÃ§Ãµes
nele contido;

Adorei conhecder o site de vcs. Obrigado pelas informaÃ§Ãµes
nele contido;

yotedy.seguros@yahoo.com.br, aguardo retorno de vocÃªs, valeu
!!!

OlÃ¡, adorei o site, o terreiro de vocÃª Ã© muito lindo e especial,
dÃ¡ pra sentir o axÃ© daqui de Campo Grande MS. ParabÃ©ns
!!!! Mas vocÃªs conhecem algum terreiro legal aqui em Campo
Grande MS? Um grande abraÃ§o a todos e atÃ© !!!

Qual os orixÃ¡s que vÃ£o reger o ano de 2008?

o trabalho de voces e muito sabio e bonito ,que oxala ilumine a
todos do terreiro

Oi..meu nome Ã© Vanessa, Estou procurando algum centro que
seja bom em Belo Horizonte, se tiver algum para me indicar...
Obrigada.. O saite Ã© otimo...

E meu e-mail para o envio da resposta Ã©
lindo_htinho@hotmail.com. Espero a colaboraÃ§Ã£o do Sr.

Bem, venho atravÃ©s do mesmo, pedir a colaboraÃ§Ãµa para o
encerramento de uma pesquisa que tenho feito a 1 ano, a
respeito de pontos de orixas, exus, pombas giras e outros. Uma
auto biografia de minha prÃ³pria autoria, mas para o
encerramento do mesmo, gostaria de colocar no ultimo capitulo
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diginas de orixas e de exus; EntÃ£o gostaria de pedir a
colaboraÃ§Ã£o de vossa exelÃªncia para que eu possa concluir
o meu trabalho, e com autorizaÃ§Ã£o do Sr. se o mesmo me
ajudar sitar o nome do Sr. e de sua casa, onde sÃ£o realizados
os trabalhos, como um dos colaboradores de minha pesquisa.
Aguardo respostas e obrigado.

Quem e que rege neste ano?

qual o orixa q ue irÃ¡ reger 2008?e quqal a influencia sobre a
minha pessoa, amor , familia? nasci em 0706 de 1973
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

PEDAGOGIA - FAPI COM SÃ‰RIES INICIAIS E EDUCAÃ‡ÃƒO
INFANTIL (COM AULAS UMA VEZ POR SEMANA) LOCAIS:
INGLESES - EPI â€“ Escola Profissional dos Ingleses - ( Norte
da Ilha ) RIO TAVARES â€“ Escola do Porto â€“ ( Sul da Ilha )
BIGUAÃ‡U â€“ Centro â€“ Escola Incentivo BIGUAÃ‡U â€“ Bom
Viver â€“ Escola TÃ¢nia Mara ( Quadrangular ) CENTRO â€“
FPOLIS â€“ ColÃ©gio Bom Jesus CoraÃ§Ã£o de Jesus
COQUEIROS â€“ Continente â€“ Escola Presidente Roosevelt
BARREIROS â€“ Centro Educacional Barreiros â€“ CEB
BARREIROS â€“ EEB Profa. Palmira Lima Mambrini
INSCRIÃ‡ÃƒO PARA VESTIBULAR E INFORMAÃ‡Ã•ES: SÃ
‰RGIO/SANDRA TEL: 48 â€“ 3348.9533 ou 9911.4502 PÃ“S
GRADUAÃ‡Ã•ES: EducaÃ§Ã£o Infantil Psicopedagogia
Institucional DocÃªncia do Ensino Superior GestÃ£o Escolar
Direito Educacional ( com aulas 1 vez por mÃªs ) Meio Ambiente
GestÃ£o em Sistema de SaÃºde Auditoria em Sistema de
SaÃºde APOSTILAMENTOS: EducaÃ§Ã£o Infantil SÃ©ries
Iniciais EducaÃ§Ã£o Especial ( DA â€“ DM â€“ DV )

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

IlÃª Terra, CÃ©u e Mar trabalha com a ReligiÃ£o Africanista que
tenta buscar as Antigas TradiÃ§Ãµes dos OrixÃ¡s, passadas
pelas IÃ¡ Mi OxorongÃ¡ ao longo dos sÃ©culos, uma religiÃ£o
pagÃ£ e sem sincretismos. BabalorixÃ¡ Cristiano Boldrini Ã’sÃºn
SÃ¡ngÃ² informaÃ§Ãµes: ileterraceuemar.blog.terra.com.br /emails: ileterraceumar@yahoo.com.br /
ileterraceumar@terra.com.br / cristianoboldrini@terra.com.br /
fone:(051)3062.2247 (fone a partir das 21h)

Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue
do Cordeiro para que tenham direito Ã arvore da vida, e possam
entrar na cidade pelas portas. FicarÃ£o de fora os cÃ£es, os
feiticeiros,os adÃºlteros,os homicidas,os idÃ³latras,e todo aquele
que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:21

meu nome e claudia gostaria de saber quem e meu pai e minha
mae de cabecÃ£ data de nascimento 03.03.1976
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gostaria de saber sobre caboclo pena branca,boiadeiro lirio
branco,baiano joao baiano.desde jÃ¡ muito obrigado e aguardo a
rewsposta.

ola eu gostaria de saber quais sÃ£o meus orixas nasci no dia
20/01/1976 e do meu filho que nasceu 22/12/2004,e como
poderia me inicia na missÃ£o sem que abra um terreiro sÃ³
quero cumpriri minhas obrigaÃ§Ãµes desde ja agradeÃ§o pela
atenÃ§Ã£o espero anciosa por seu retorno a minha pergunta

gostaria d saber qual e o meu orixa,q me protege,nasci di
10/05/1986,sou umbandista a 3anos,achei bem legal esse
espaco q fizeram...q oxalailumene voces cada dia mais.....

nasci no dia 15/03/1977,gostaria d saber qual e o meu orixa q
rege minha coroa???????????

Ola. Sou baiano de nascimento, muito apegado a minha cultura
local. Gostaria de saber de qual orixa sou filho. Nasci em
04/05/1978, Ã s 00:30h. Obrigado pela atenÃ§ao. Breno

qual orixÃƒÂ¡ que regerÃƒÂ¡ o ano de 2008,ou quais,nasci em
29/05/1956,qual meu orixÃƒÂ¡

queridos irmaos queria me aprofundar mais nas cantigas de
malandro, padilha, mulanbo e tranca rua!!!!! Quem poder me
dizer algum site, ou me passar ate mesmo por email ficarei
grato... axe para todos e q meu pai xango os abencoe...
deividsongabriel@hotmail.com

queridos irmaos queria me aprofundar mais nas cantigas de
malandro, padilha, mulanbo e tranca rua!!!!! Quem poder me
dizer algum site, ou me passar ate mesmo por email ficarei
grato... axe para todos e q meu pai xango os abencoe...

meu nome e nathalia nobre carvalho e queria saber qual o orixa
que me rege nasci no dia 20/12;1984 as 22:20 e qual o orixa
que rege o meu signo sagitario obrigado

Eu amei esse site tem tudo o que eu queria saber,eu queria
muito saber sobre as lendas e achei o que eu queria aqui. AxÃ©
a todos os irmÃ£os de FÃ‰ ! Obrigada! Yasmin
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OLA TAMBEM SOU UMBANDISTA,ADOREI ESTE TRABALHO
DE VOCES,QUE OXALA ILUMINE CADA VEZ MAIS SEUS
FILHOS ,QUE VOCES POSSAM SEMPRE PRATICAR A
CARIDADE

muito axe a todos sou umbadista adorei este espasso

irmÃ£os nossa umbanda necessita cada vez mais de uniÃ£o de
todas as naÃ§Ãµes e mostrarmos a mundo que nossa religiÃ£o
e bela sem nenhu8m preconceito, que nosso grande Pai OxalÃ¡
abenÃ§Ãµe a todos os irmÃ£os. Vamos trocar informaÃ§Ãµes
meu e-mail Ã© jr.perin@ig.com.br ParabÃ©ns pelo site.

IrmÃ£os e irmÃ£s decendentes das religiÃµes afrobrasileiras,
que oxÃ¡la aben^Ã§Ãµe a todos que procuram divulgar nossa
religiÃ£o tÃ£o defamadas porirmÃ£os pouco eclarecido. AxÃ©
para todos, se algum irmÃ£o tiver alguma dÃºvida me envie por
e-mail. spcleg@yahoo.com.br

Oi eu queria que vcs colocasem no site,algumas fotos de
trabalhos com a linha dos Pretos-Velhos! Muito Obrigado.

QUE MÃƒE IANSÃƒ VENTE NA VIDA DE CADA UM QUE LEU
ESTA MENSAGEM,E COM Ã SUA ESPADA CORTE TODOS
OS MALES.QUE O NOSSO PAI OGUM VENHA ABRIR OS
CAMINHOS P/ VITORIA DAQUELES QUE VÃƒO EM
BUSCA,COM MUITA FE E SINCERIDADE.QUE MÃƒE IANSÃƒ
ABENÃ‡OE A TODOS.
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Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

meu nome e nathalia nasci no dia 20/12/1984 as 22:20 e queria
saber quais sao os meu orixas

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

ADOREI O SITE DE VOCÃŠS! PARABÃ‰NS,E QUE PAI
OXALÃ ESTEJA SEMPRE ABENÃ‡OANDO A TODOS NÃ“S!
SOU UMBANDISTA A 7ANOS,E APRENDI MUITA COISA
AQUI,QUANDO ABRI ESTE SITE,COISAS QUE AINDA NÃƒO
SABIA! SARAVÃ A TODOS OS IRMÃƒOS DE FÃ‰....
....AH!TRABALHO COM CACIQUE COBRA CORAL, AMEI! VER
COISAS SOBRE ELE NO BLOG.

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

primeiramente quero parabenliza-lo pelo que vcs vem fazendo
pela nossa querida e amamda umbanda pois sÃ£o pessoas
assim que nos faz acreditar que nunca devemos desistir pois
sempre temosalgo a oferecer,sou umbandista e adoro estar
sempre aprendendo pois gostaria de um dia ter a oportunidade
de poder falar e conhece-lo pessoalmente,mas desde jÃ¡ sinto
um enorme prazer em poder estar deixando este humilde
recado.que nosso pai maior na sua infinta bondade possa estar
contigo hoje e sempre.um forte abraÃ§o deste que mesmo sem
conhe-lo pessoalmente jÃ¡ o admira.ED CARLOS.escreva-me
caso tiver um tempo pois ficarei agradecido.muito axÃ© meu
irmÃ£o

eu nasci no dia 04/06/1987 gostaria de saber qual Ã© o meu
Ã³rixa.

eu nasci no dia 04/06/1987 gostaria de saber qual Ã© o meu
Ã³rixa.

OlÃ¡, eu gostaria de saber informaÃ§Ãµes sobre meu orixÃ¡, me
disseram que eu sou mÃ©dium e estou querendo me iniciar na
umbanda, sepre visitei eventualmente uma casa e sempre me
senti muito ligada a esta linda religiÃ£o. Nasci em 25/08/1989.
Desde jÃ¡ obrigada
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apenas queria deixar registrado que meus guias nao me
abandone porque si nao estou trabalhando hoje e porque esta
tudo dificil por favor me ajude.amo a umbanda gostaria muito de
voltar.oxala meu pai.

gostaria de obter informaÃ§Ãµes sobre pombagira Dama da
Noite, e quantas pombagiras uma mulher pode ter,obrigada

por favor gostaria de saber qual Ã© o meu orixÃ¡ pois frequentei
o candomble e disseram que sou filha OXUM KARE e XANGO,
agora fecou o barracÃ£o, estive no centro de Umbanda jogando
buzios disse que sou de IEMANJA, OGUM e padrinho OXALA
minha data de nascimento 06/07/1952. Por favor tire minhas
duvidas de quem sou filha?

Nasci no dia 4/09/66 e gostaria de saber meu santo regente e as
previsÃµes para 2008

Ola meu nome Ã© danielle e moro em Porto velho - Ro.Sou filha
de santo a muito tempo, so queeu era de Manaus e estou ha um
ano aquiem Ro e nao estou conseguindo encontrar um bom pai
de santo para eu continuar me desenvolvendo. SÃ³ gostaria de
saber se tem condiÃ§Ã£o de eu continua minha vida de
umbandista sem um assilio de um pai ou uma mÃ£e de santo?

no ano de 2.008 teremos o comando e a proteÃ§Ã£o do arcanjo
SAMUEL ou (samael). este arcanjo representa o amor no sentido
mais amplo da palavra amor humano e amor divino. Ele
proporciona compreenÃ§Ã£o compreensÃ£o, uniÃ£o, e
fraternidade. invoquemos para promover reconciaÃ§Ãµes, unir
um casal, despertar generosidade; acendendo uma vela rosa ao
anjo. (fonte juca)

o orixÃ¡ de cabeÃ§a ( o pai e a mÃ£e) do filho de umbanda. sÃ³
pode ser confirmado dentro do terreiro. quando invocado pela
sua vibraÃ§Ã£o o orixÃ¡ "toma " seus filhos, e assim estÃ¡
confirmado. nÃ£o Ã© por signo zodiaco nem por preferencia do
filho de umbanda. a aqueles que tem curiosidade aconselho
frequentar um terreiro de umbanda e ler ir em busca do
conhecimento. abraÃ§os a todos.

o orixa que rege 2.008 Ã© ogum. criatividade, estratÃ©gia,
lideranÃ§a, competitividade e iniciativa. (fonte jornal da umbanda
carismÃ¡tica)
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Eu amei este site, muito gratificante, estou muito feliz em olhar
os trabalhos, que organizaÃ§aÃµ queria muito poder estar neste
centro meus parabens e muito axÃ© atodos os filhos que fazem
parte desse barracÃ£o, fico muito feliz, agradecida por esta
oportunidade de estÃ¡ presente neste set.muito paz e amor
durante este 2008 que o pai ogum reine sempre nesta casa
santa. meu abraÃ§o ao pai dessa casa.

eu coiser voces

OlÃ¡, gostei mto do site e gostaria de saber aki se alguem ja
ouviu falar do boiadeiro serrano pois eu nao achei nada na net..
se alguem souber. me corresponda.. tcheconti@hotmail.com
desde ja agradeÃ§o..

fico muito feliz emcompartilha com pessoas que trabalhÃ£ocom
pai jose esta luz que nosso pai oxalapresenteou aminha vida
juntocomtodas as demas forcÃ§as miguas que nos guam nesta
estrada da vidas

costaria de saber qual e meu santo na umbanda nasci no dia
16/11/73 se diver como vc me dizer qul o dia da semana e o
banho q posso tomar ? muito obrigado

vitor juri
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

humildade; altruismo; amor ; devoÃ§Ã£o;serenidade; sÃ£o
buscas diÃ¡rias do umbandista. nÃ£o vamos nos ofender diante
do preconceito de outras religiÃµes. uma vez que a paz estarÃ¡
sempre conosco, devemos transmiti-la a estes irmÃ£os que nÃ
£o a encontram devido a nÃ©voa de seus preconceitos e falsas
certezas.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

eu, SERGIO AUGUSTO DIBNER MARAVALHAS. AGRADEÃ‡O
POR TUDO QUE TENHO , E TENHO CONVICÃ‡ÃƒO QUE
MEU AMANHÃƒ SERÃ MELHOR SEM BLOQUEIOS. 41
88328522

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

a voÃ§e que como eu comeÃ§a a trilhar os caminhos da
umbanda que quer trocar esperiÃªncias , conhecimentos, com
humildade e doaÃ§Ã£o podemos nos comunicar via e-mail.
tonibishop@hotmail.com (bispo).

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Os infelizes sÃ£o meus irmÃ£os. Os rejeitados meus
semelhantes. Os ignorantes tÃªm meu respeito. Aos pobres me
submeto. Os humildes admiro. Contemplo os loucos. Beijo as
feridas. Me ajoelho perante o indigente. PeÃ§o perdÃ£o aos
aleijados. Aos que amam; aos que perdoam; aos que estendem
as mÃ£os; Aos que oferecem e nÃ£o pedem. Aos que sofrem e
nÃ£o lamentam; Aos que consolam; aos que aconselham; aos
que abrigam; aos pais; as mÃ£es; aos irmÃ£os. Aos que
amam...E amam... ConsciÃªncia aos marginais. Arrependimento
aos pecadores. Luz ao ignorante. Humildade aos lideres. Uma
prece ao criminoso. Um elixir ao doente. Um carinho ao sofredor.
Uma lÃ¡grima em nome do SENHOR. (bispo)

como eu sei meu orixa de frente

to afim de saber se quem me fez tanto mal o ano passado d
2007 vai pagar pela justiÃ§a pois eu fui umilhado robado e traido
criei cobra pra me picar o nome dele e george henrique a
pessoa q eu tanto dei amor me traiu so to esperando pela
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justiÃ§a tem como vcs me passar uma mesagem de conforto ?
obrigado se puderem me ajudar fiquem na paz e q deus ilumine
a todos !!!

Nasci em 03 de agosto de 1946 e gostaria de saber de quem
sou filha. AtÃ© hoje nunguÃ©m conseguiu dar-me uma resposta
igual a outra. Por favor, esclareÃ§am-me. Grat, M.Lucia

gostaria de saber o endereÃ§o para uma visita. meu nome Ã©
luiza ribeiro de campinas

Primeiramente gostaria de felicitar pelo belo trabalho tanto
espiritual qnt pelo trabalho de dising do Site, meus parabÃ©ns!!!
Agora gostaria d saber qnd estaram disponivel mais DVDs e se
vocÃªs tem mai variedades! etou interressado mais nÃ£o estou
conseguindo adiquirir nenhum!!! Obrigado!!!!

Nasci em 31/03/83 e quero saber quais meus guias e meu orixÃ¡
maior (de cabeÃ§a).

quero saber qual Ã© a minha pomba gira verdadeira,fala que Ã©
cruzeirinha mas nÃ£o sei se Ã© verdade.e tbm porque nÃ£o
tenho sorte no amor?

Sou Nair Martins de Melo queria saber qual e o santo que rege
este ano de 2008.? E qual Ã© meu orixa nascida 14/08/1964

Num mundo globalizado pela mÃdia evangÃ©lica made in USA,
a resistÃªncia da umbanda, religiÃ£o sincrÃ©tica, genuinamente
brasileira, Ã© uma necessidade imperiosa! ParabÃ©ns e axÃ©
para todos!

Gostaria de saber qual(is) orixÃ¡(s) regerÃ£o 2008. Obrigado,
saudaÃ§Ãµes.

eu gostaria de saber o nome dos meus orixas nasci no dia
13/03/1995 se alguem souber meu msn e
Divino_Black@hotmail.com me mande o resultado por favor

OlÃ¡ sou do sexo feminino nascida em 24/12/1968 as 15:30
gostaria de saber o que 2008 tem reservado pra mim no
trabalho, saÃºde e no amor, meu namorado Ã© de
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11/11/1973..obrigado salve!!!

gosteimuito do site de voces como medium de umbanda .

gosteimuito do site de voces como medium de umbanda .

que Papai OxalÃ¡ AbenÃ§oe a todos do barracao do Pai JosÃ©
que MamÃ£e IemanjÃ¡ cubra os caminhos de vcs com muitas
rosas.e muiiiiiiito axÃ©!

sou umbandista nasci dia 04/01/50.qual meu orixa de
cabeÃ§a.muito axe ate breve
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

muito axe a todos irmaos umbandista espero um dia poder visita
los

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Quero parabenizar o BarracÃ£o, pois sempre entro no site de
vocÃªs, sempre me encanto com as matÃ©rias, fotos das giras
ou festas que foram realizadas ao Povo Espiritual. Fiquei mais
encantada ainda quando essa semana minha YalorixÃ¡ mostrou
o DVD da Festa de ExÃº de vocÃªs, mostrando que o ritual de
vocÃªs Ã© o mesmo que o nosso, mas claro que cada templo
espiritual tem seus fundamentos. Com isso ela atÃ© se
empolgou e estÃ¡ pensando em fazer uma festa para os ExÃºs
do templo no final do ano..rsrs AbraÃ§os a todos, e se possÃvel
visitarei o BarracÃ£o com maior prazer!! Beijos, Rita de CÃ¡ssia
- Templo Caboclo Sete Flechas / SÃ£o Paulo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

QGostaria de saber que orixas vÃ£o reger o ano de 2008, e
suas cores?

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Gostaria de ver uma gira de logunÃ©de pq sou filho dele e
gostei muito das fotos das giras que vc fazem meus parabens
mesmo... Marco de LOGUN Ã‰DE

meu nome Ã© marcelo, nasci em 30 07 1977, e gostaria de
saber se possÃvel qual o guia e os orixÃ¡s que caminham
comigo e para o ano de 2008 a qual orixÃ¡ que devo pedir.
AbraÃ§os.

NÃƒO USEM ESTE ESPAÃ‡O PARA PERGUNTAR, apenas
para deixar mensagens. NÃ£o adianta perguntar qual OrixÃ¡ vai
reger 2008 e nem qual OrixÃ¡ te rege. POR FAVOR, NÃƒO
POSTEM PERGUNTAS NESTE MURAL, APENAS
MENSAGENS.

Me chamo Eleida Maria da Silava Barbosa, nasci em 29-08-
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1966, gostaria de saber qual orixa rege minha cabeÃ§a, e qual
orixa ira reger o ano de 2008.

Ola, por favor, nasci em 14 de outubro de 1990, gostaria de
saber se algum santo rege este dia. Obrigada.

Tenho uma amiga e ficamos intimos, ela Ã© casada (o marido
sabe), e o marido recebe entidades,ela tb esta se preparando
para receber. O detalhe Ã© que eu escuto, sinto essas entidades
dela. Uma a cigana Zaira e outra uma menina loirinha que nao
sei o nome. Por que sinto isso? Elas falam para mim para
repassar para minha amiga. Elas pedem para essa minha amiga
se mostrar, usar roupas ouxadas e provocantes e se mostrar na
rua. Eu adoro ela e estou tentando ajuda-la. Se alguem puder
me ajudar a entender isso por favor mantenha contato. Eu nao
estou brincando com isso pelo contrario respeito, so queria saber
se isso nÃ£o Ã© so coisa da minha cabeÃ§a. Fico feliz se
alguem responder. anjorafael@pop.com.br

Tenho uma amiga e ficamos intimos, ela Ã© casada (o marido
sabe), e o marido recebe entidades,ela tb esta se preparando
para receber. O detalhe Ã© que eu escuto, sinto essas entidades
dela. Uma a cigana Zaira e outra uma menina loirinha que nao
sei o nome. Por que sinto isso? Elas falam para mim para
repassar para minha amiga. Elas pedem para essa minha amiga
se mostrar, usar roupas ouxadas e provocantes e se mostrar na
rua. Eu adoro ela e estou tentando ajuda-la. Se alguem puder
me ajudar a entender isso por favor mantenha contato. Eu nao
estou brincando com isso pelo contrario respeito, so queria saber
se isso nÃ£o Ã© so coisa da minha cabeÃ§a. Fico feliz se
alguem responder.

oiiiii sou amanda nasci em 18/12/1993 fiquei sabendo que a
maioria dos mediuns nascem no dia 18 ....sei que sou mediun
gostaria de saber o que faÃ§o para evoluir e qual Ã© meu guia?
obrigado aguardo a resposta bjux

que RONDÃ”NIAseja mais represendado na religiÃ£o UMBANDA

que a umbanda seja mais vista verdadeiramente aquilo que
relmente ela Ã© .paz saÃºde e amore muita humildade que esta
faltando nos terreiros

que este ano de 2008 seja com mais tolerancia,paciÃªncia,amor
no coraÃ§Ã£o,humildade com as pessoas ,preconceito 0% que
oxalÃ¡ e as 7 linha de umbanda abemÃ§oi a todos
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qual o orixas que regem este ano de 2008

Boa Tarde, gostaria de saber, qual o local onde vocÃªs fazem a
gira, pois queria fazer uma visita... Te Mais se cuida...

Ola, por favor, nasci em 07 de outubro de 1960, gostaria de
saber se algum santo rege este dia. Obrigada.

Qual ou quais santos vÃ£o reger 2008? Obrigada.

Qual ou quais santos vÃ£o reger 2008? Obrigada.

Gostaria de saber qual a diferenÃ§a entre o ExÃº MarabÃ´ e o
ExÃº Barabo ou se sÃ£o a mesma coisa.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

qual orixa que rege o dia 18/05/1977

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

quero saber quem nacito 01/9/75 20;00 horas

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Quando o amor te chamar segui-o, Embora seus caminhos
sejam duros e escarpados; E quando ele te envolver. Cedei-lhe.
Embora a espada que oculta possa te ferir. E quando ele te falar;
acredita nele. Mesmo que suas palavras possam despedaÃ§ar
teus sonhos, Como o vento forte devasta um jardim. Pois da
mesma forma que o amor te coroa ele te crucifica. E da mesma
forma que contribui para o teu crescimento, ele te poda. Como
um feixe de trigo te aperto junto ao meu coraÃ§Ã£o. Te debulho
para expor tua nudez. Te penÃ©ro para te livrar das palhas. Te
aliso atÃ© a extrema brancura. EntÃ£o te levo ao fogo sagrado.
Todas estas coisas, o amor opera em nÃ³s para que conheÃ§as
os segredos de nossos coraÃ§Ãµes. Conhecimento e desejo.
Desejo de se diluir no amor e se derramar. Desejo de conhecer
a dor e sentir ternura. Desejo de ficar ferido, de sangrar de boa
vontade e com alegria. Desejo de descansar ao meio dia, e
meditar sobre o Ãªxtase. De voltar Ã noite para casa com
gratidÃ£o. E adormecer com uma prece no coraÃ§Ã£o. (bispo).
**************************************************

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Os infelizes sÃ£o meus irmÃ£os. Os rejeitados meus
semelhantes. Os ignorantes tÃªm meu respeito. Aos pobres me
submeto. Os humildes admiro. Contemplo os loucos. Beijo as
feridas. Me ajoelho perante o indigente. PeÃ§o perdÃ£o aos
aleijados. Aos que amam; aos que perdoam; aos que estendem
as mÃ£os; Aos que oferecem e nÃ£o pedem. Aos que sofrem e
nÃ£o lamentam; Aos que consolam; aos que aconselham; aos
que abrigam; aos pais; as mÃ£es; aos irmÃ£os. Aos que
amam...E amam... ConsciÃªncia aos marginais. Arrependimento
aos pecadores. Luz ao ignorante. Humildade aos lideres. Uma
prece ao criminoso. Um elixir ao doente. Um carinho ao sofredor.
Uma lÃ¡grima em nome do SENHOR. (bispo)

Caboclo Teme Terra Gostaria de te encontrar por favor me guie
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atÃ© ao Sr.

Caboclo Treme Terra venho aqui declarar todo meu amor por
vocÃª e que algum dia voltaremos a nos encontrar assim como
em outras vidas meu guerreiro....

quero uma foto de xango.

EXISTE ALGUMA OFERENDA OU OBRIGAÃ‡ÃƒO PARA
MELHORAR A INTUIÃ‡ÃƒO OU VIDENCIA,PODERIA DAR A
RECEITA

Vcs respondem mesmo?

Bom o que posso falar da minha vida atÃ© hoje que deus sÃ³
me proporciono aprendezado que cada dia que passa deus me
encina uma liÃ§Ã£o nova, eu sei que tudu o que eu aprendo Ã©
para o meu bem ....tudu o que passei atÃ© hoje eu sÃ³ posso
agradacer a deus pela a oportunidade de aprendizado ,eu sei
que muitas vezes bato a cebeÃ§a com coisas que eu jÃ¡ aprendi
...rsrsr.Mas um dia eu aprendo ...Eu agradeÃ§o todos os dias a
deus por tuto o que ele me proporciona...OBRIGADO
...OBRIGADO...OBRIGADO... SÃ³ tenho a agradecer a vocÃª
meu pai confio muto em vocÃª.... Eu sei meu pai que cada
pessoa que o sr. coloca na minha vida tem um motivo especial
bom essa ultima pessoa que passou pela minha vida
maravilhosa eu sei qual foi o motivo e um aprendizado
maravilhoso que compreendi muito...Foi fazer eu fala sem ter
vergonha de dizer -TE AMO ..TE AMO ...E hoje aprendi a dizer
sem ter vergonha ...AMO...AMO...AMO.... Tudu o que pedi para
o sr. atÃ© hoje o sr. meu api me consendeu ,mas tudo a seu
tempo ,e sei que tudo tem seu tempo ..... Eu sei que tenho uma
caminhada longa pela frente ainda ... Que vou seguir pelo o
caminho da LUZ sempre com meu anjo da guarda do meu lado
e meus guias que eu sei que estÃ£o juntinho comigo com a
permisÃ£o do sr. meu pai ... SÃ³ posso te agradecer por tudo
..TE AMO ....Hoje o que to passando , eu to aprendendo ...JÃ
APRENDI.... Mas aconteceu uma coisa que nÃ£o espera , me
apaixona tanto assim por essa pessoa ...Que a vida nos separo
do nada ..Mas sei tambem que tudo tem seu motivo nÃ© ??meu
pai por isso te agradeÃ§o ...Mas o que eu faÃ§o agora com meu
coraÃ§Ã£o ...?? Seja feita su avontade meu pai ...oq for melhor
para os dois eu aceito e te agradeÃ§o ,OBRIGADO
...OBRIGADO..OBRIGADO...TE AMO MEU DEUS ...RSRSR
...BJOSSSSSSSSSS PARA TODA A ESPIRITUALIDADE !!!

olÃ¡!! meu nome Ã© Adelina, essa semana descobri que tenho
uma pomba gira... estou com muitas duvidas, nao sei o que
fazer, serÃ¡ que alguem esclarecido poderia me ajudar? atÃ©
mesmo me indicar um livro bom para tirar minhas duvidas?
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obrigada

Terra pura... Terra dura... Terra barro... Terra imprÃ³pria... Terra
impura... Terra suja... Terra feita do ferro... Feita do cobre... Feita
do ouro... Feita do bronze... Terra feita de chÃ£o... Terra de
suor, areia e carvÃ£o... Terra vermelha... Terra feita de amor...
Terra de irmÃ£os!

Qual orixÃ¡ que rege o ano de 2008?

Sou de 7 de maio de 1963,queria saber sobre meus orixÃ¡s
,como posso agradar,abrir meus caminhos.AbraÃ§os (Que orixÃ¡
tÃ¡ regendo 2008?)

GOSTEI MUITO UM GRANDE ABRAÃ‡O PARA TODOS
VOÃ‡ES E SALVE AXE

porque voces nao colocam os orixas que regem 2008 no saite de
vc.

muito bom .gostei muito!!!!!!!!!!!!!!

Venha saber porque a sua sorte mudou !! com Arnaldo de
XangÃ´. Jogo de BÃºzios / Trabalhos Espirituais consultas com
hora marcada 041 3227-6156 / 9168-0981 ou mande os seus
dados: nome e data de nascimento para meu Email :
sisacessoria@brturbo.com.br e eu atravÃ©s dos OrixÃ¡s tentarei
achar a soluÃ§Ã£o para os seus problemas !!!! AsÃ© o

As cores do ano de 2008 sÃ£o: azul / branco / prata / amarelo /
amarelo ouro. Arnaldo de XangÃ´ 041 3227-6156

Os OrixÃ¡s que estÃ£o regendo este ano de 2008 sÃ£o : Ogum
/ Oxalufam / Oxum . Adoro o portal de vcs..Ã© muito importante
para a divulgaÃ§Ã£o das ReligiÃµes. Arnaldo de XangÃ´ !!!
AsÃ© o
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Gostaria de saber quem rege em 2008

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

Oie tudo bem com vcs gostaria de saber aode Ã© esse centro ?

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

feliz 2008

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

gostaria de saber quais os caboclos que rege a aldeia dos
cincos cavaleiros....voces pode me dizer?

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Gostaria de informaÃ§Ãµes sobre qual orixÃ¡ rege o ano de
2008. Grata

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

sou filha de oxum, nasci 06/10/1973, gostaria de saber qual orixa
que reina este ano 2008. obrigada

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

gostaria de saber qual o santo que ira reger 2008

Gostariamaos de Saber Qual orixÃ¡ quem vai reger este ano?
Desejo a vcs muito axÃ©! Obrigada ! Ah,eu vou ficar esperando
resposta!

Gostariamaos de Saber Qual orixÃ¡ quem vai reger este ano?
Desejo a vcs muito axÃ©! Obrigada ! Ah,eu vou ficar esperando
resposta!

Que orixÃ¡ irÃ¡ reger 2008 e sua cor ?
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trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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NÃƒO USEM ESTE ESPAÃ‡O PARA PERGUNTAR, apenas
para deixar mensagens. NÃ£o adianta perguntar qual OrixÃ¡ vai
reger 2008 e nem qual OrixÃ¡ te rege. Ainda assim abaxo segue
uma explicaÃ§Ã£o importante sobre isso. MAS POR FAVOR,
NÃƒO POSTEM PERGUNTAS NESTE MURAL, APENAS
MENSAGENS.

Cada Casa de AxÃ© tem seus costumes e ensinamentos
passados pelos seus mentores. No caso do BarracÃ£o de Pai
JosÃ©, o Sacerdote verifica no jogo de bÃºzios, qual OrixÃ¡ vai
reger o ano PARA A NOSSA COMUNIDADE, ou seja, nÃ£o com
a pretensÃ£o de dizer que trata-se do OrixÃ¡ que rege o ano
para todo o planeta, o conceito Ã© outro. Acreditamos que cada
comunidade umbandista, cada centro, tem suas obrigaÃ§Ãµes
naquele ano para determinado OrixÃ¡. De qualquer forma, no
jogo do Pai Alexandre deu o 3Âº caminho do 8Âº Odu
(EjionilÃ©), ou seja, Exu e OxaguiÃ£. Para nÃ³s do BarracÃ£o
de Pai JosÃ© de Aruanda, estes serÃ£o os OrixÃ¡s que regerÃ
£o o ano 2008 e para os quais renderemos maior devoÃ§Ã£o.
Espero ter ajudado.

Gostaria de saber quais os orixas estÃ£o regendo em 2008?

Passou o tempo, e me encontro de frente comigo mesmo, diante
da manifestaÃ§Ã£o de uma citada mediunidade, Que aflora
inevitavelmente. Olho atravÃ©s de um espelho e contemplo
acima de meus ombros a figura de um guerreiro zulu, bradando
sua espada e sua lanÃ§a. Respiro fundo e me sinto parte desta
manifestaÃ§Ã£o, clamo pelo nome de meu pai ogum, meu peito
e minha alma se enchem do orgulho de milhares de espÃritos
guerreiros.Oxossi; doutrina e conhecimento; a forÃ§a contida em
minha alma erradia pelos meus poros, transito por lugares
inimaginÃ¡veis, o sentimento, a amplidÃ£o, o verde o dourado e
o marrom, girando em minha cabeÃ§a os gametas e as
constelaÃ§Ãµes. JÃ¡ nÃ£o cabe dentro de mim; explode em
arco-Ãris a forÃ§a, me integro com os elementos naturais,
reconheÃ§o o primitivo dom ancestral, cristalizo conhecimento e
forÃ§a, flutuo acima e abaixo. OxalÃ¡ me cobre com sua
brancura. Agora. Fecho-me em meu corpo desÃ§o aos meus
limites e posso ver alem de meu orgulho o motivo de estar aqui.
Com consciÃªncia de meu papel diante das forÃ§as naturais
deste e de outro mundo. PeÃ§o-lhe perdÃ£o e te ofereÃ§o meu
amor. (bispo)

boa noite meu nome e silvana quinto dos santos nascida em
12/03/1976 em itabunas bahia quero receber uma descriÃ§Ã£o
sobre meu lado espiritual quem e o meu guia de cabeca e minha
mÃ£e ok bjs

gostaria de saber quais orixas vÃ£o reger 2008 ?
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OlÃ¡!!! Me chamo Wender. Como faÃ§o pra saber meu guia??
Nasci no dia 13/02/1983, as 11:35 da manhÃ£, nao sei se isso
faz alguma diferenÃ§a... Muito obrigado pela atenÃ§Ã£o.

PARABÃ‰NSSSS ADOREI MAIS POR FAVOR NÃƒO
ESQUEÃ‡A DE MANDAR MINHA PERGUNTA
BEIJUSSSSSSSSSS

ola adorei esse site me interessei bastante pois ele nos ensina
muita coisa como por exemplo as ervas os exus muita gente nao
sabe nada sobre eles e julga porem esse site mostra o que eles
realmente sÃ£o adorei vcs estÃ£o de parabÃ©ns

QUALQUER DÃšVIDA Q VCS TENHAM E QUIZEREM TIRAR
PODEM ENTRAR EM CONTATO PELO ORKUT DO
BARRACÃƒO TENDA DE CARIDADE JESUS DE NAZARENO ,
ASS: JAROSSIMEGI
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

VOU ACRESCENTAR UMA COISA Q EU ESQUECI , SOU
OGÃƒN DE OGUM , CONFIRMADO CM ALABE DE OXOSSÃ
CONFIRMADO NA CASA DE SUMBAMEREDAN

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

ESTOU AQUI PARA ESCLARECER ALGUMAS DUVIDAS E
RESPONDER ALGUMAS PERGUNTAS: QUEM VAI REGER O
INICIO DO ANO , Ã‰ OGUM E OXALÃ , E DEPOIS DO MES
03 OGUM VAI ENTREGAR A REGENCIA A INHASÃƒ . ASS:
JAROSSIMEGI, OGÃƒM DE OXOSSÃ CONFIRMADO NA CASA
DE SUMBAMEREDA

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Gostaria de lhe pedir 2 favores 1 Ã© saber quais os orixas rege
o ano de 2008 e 2 Ã© se pode me dar alguma previsao sobre
minha vida pra esse ano meu nome Ã© barbara sofia patrocinio
dos santos 21/04/1984 nasci as 8:45min moro no rio obrigada

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Sou iniciante na UMBANDA, peÃ§o aos irmÃ£o que tenha
apostilas ou materia que enviem para meu e-mail
655.leandro@bol.com.br

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Gostaria de saber qual Ã© o ponto riscado da pombagira sete
sais. obrigado

gostaria de saber quais orixas irao reger 2008 eu nasci no dia
20/02/1966

gostaria de saber qual e o meu orixa. 25/11/1984 horario de
nascimento 10h da manha, nao havia horario de verÃ£o. DESDE
JÃ AGRADEÃ‡O

qual o santo do ano de 2008
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gostaria de saber que orixÃ¡ rege 2008, e quem o acompanha?

Gostaria de saber quais os orichas que vÃ£o reger 2008 e quais
as previsÃµes?

nasci dia 24/09/1987Ã¡s 22:30 gostari d esaber qual e o meu
santo.

gostaria de saber que Ã³rixa vai reger o ano de 2008

Que Sr Ogum nos proteja em 2008 e sempre !! AxÃ© para todos
!!!!!

Vim Ã terra em 28/01/1966, como serÃ¡ em 2008? de ganhos
ou perdas? estou apreensiva pois sÃ³ tenho as forÃ§as da
natureza por mim. felicidades em 2008. Obrigada.

quais orixas vÃ£o reger 2008?

quero saber qual orixas que vai reger esse ano 2008

Quem rege o ano de 2008, sou do dia 19/01/1973 o que vai
melhorar e o que vai piorar em minha vida

qual o orixa que ira reger o ano de 2008?

gostaria de saber qual orixa rege 2008

Boa noite! Sou de 24/12/1968,nascida Ã s 19:30 hs( nÃ£o era
horÃ¡rio de verÃ£o) e gostaria de saber qual o meu OrixÃ¡.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
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abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

queria saber o santo regente em 2008.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

gostaria de saber quais orixÃ¡s vÃ£o reger 2008.Obrigada

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Gostaria de saber quais sÃ£o os meus santos...tanto o de
cabeÃ§a como o de frente, gostaria de saber todos. Nasci no dia
04 de novembro de 1989, as 10:16 da noite. Meu nome Ã©
Glaucia! Estarei a espera de uma resposta, Obrigado!

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

gostaria de saber quais sÃ£o os meus santos sou de11/09/1988
de virgem?!?e se esse vai ser um ano bom para mim obrigada
pelaten~Ã§Ã£o!?!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

quais os orixas que irÃ£o reger esta ano???

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Nasci em 16 08 1975,gostaria de saber qual os meus orixÃ¡s e a
previsÃ£o para 2008. Meu marido nasceu em 15 10 1977 e
gostaria de saber tambÃ©m.

nasci em 18/01/81.quero saber qual a previsao desse ano pra
mim?quem estÃ¡ regendo o ano? obrigado!

minha prima gostaria de saber sobre as previsÃµes dos orixas
para o ano de 2008? O nome dela Ã© bianca

ola meu nome e Monica L., nasci em 03/04/75 gostaria de saber
qual o sante que vai me reger em 2008.bjs
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quero saber tudo da vida de sao jorge com fotos

quais orixas reinarÃ£o em 2008?

Nasci em 22/04/1970 as 23:55, qual Ã© o meu orixÃ¡?

nasci no dia 06/02/1988 Ã¡s 08:45 queria saber o orixa que me
governa

nasci no dia 02-03-1977 e gostaria de saber como serÃ¡ 2008

Sou do dia 23/04/1971 e gostaria de saber qual o orixÃ¡ que me
rege. Gostaria de saber tambÃ©m quais sÃ£o as previsÃµes
para o ano de 2008. Atenciosamente, Roberta

gostaria de saber qual o orixa que reina em 2008

Gostaria de Saber,nOsso Pai OxalÃ¡ logicamente que irÃ¡ nos
conduzir,gostaria de saber se algum Orixa irÃ¡ reger em
2008,qual...

gostaria de saber qual e o meu orixa protetor 28/03/1962 e
tambem os orixas que regem 2008 grato

BOA TARDE MEU NOME Ã‰ GUILHERME E GOSTARIA DE
CONFIRMAR QUEM NOS REGE NESTE ANO. POIS UNS
FALAM QUE Ã‰ OIÃ,OUTROS OXUM E OGUM,MAS SEI QUE
Ã‰ UM CASAL QUAL?

BOA TARDE MEU NOME Ã‰ GUILHERME E GOSTARIA DE
CONFIRMAR QUEM NOS REGE NESTE ANO. POIS UNS
FALAM QUE Ã‰ OIÃ,OUTROS OXUME E OGUM,MAS SEI
QUE Ã‰ UM CASAL QUAL?
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
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abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Nasci em 22/01/1965,gostaria de saber de quem sou filha e que
me reserva em 2008 se terei sorte no meu trabalho e no amor

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Gostaria de saber quem vai reger este ano qual o orixas

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

gostaria de saber quais os orixÃ¡s que irÃ£o reger em 2008

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

paz e luz!!!gostaria de saber qual o orixa feminino que regera
2008 com ogum.e,se possivel confirmar se sou de oxum ou
iansa,pois acho que tenho momentos mtos fortes de atitudes de
ambas mas sempre dizem que sou oxum com ogum.renata
,27/01/1975.mto obrigada

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

nasci em 10/05/1983,gostaria de saber qual aprevisÃ¢o para
mim nesse ano de 2008?

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Qual santo que rege em 2008???

» Tela Inicial

sarava os filhos de fÃ©. estou enviando uma mensagem de fÃ©.
Alma e Destino Dos quadros alÃ©m da morte Eis o mais claro
que vi: Cada qual entra na sorte Que fez por dentro de si. Toda
forma que hÃ¡ na vida Por onde a vida se vÃ¡ Quarda outra
forma escondida Que a morte revelarÃ¡. Fortes elos nos unem a
pessoas que estÃ£o Ã¡ nossa volta. Essas
ligaÃ§oes,frequentemente tem origem em nossas vidas
passadas. Muitos odios,mÃ¡goas e ressentimentos nascem de
atitudes nossas em outras vidas. Renascemos com o propÃ³sito
de nos redimir de nossos erros. SÃ£o as leis que nos levam a
colher tudo aquilo que plantamos nos colocando em contato com
pessoas que amamos ou prejudicamos,amigos e inimigos,nos
fazendo deparar em nosso dia Ã¡ dia com situaÃ§Ãµes e
problemas inesplicÃ¡veis. Jesus nos ensina que sofremos em
decorrÃªncia de atitudes que tomamos,desacatando e
desrespeitando as leis divinas. Muitas vezes nÃ£o encontramos
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o motivo de nossos sofrimentos em nossa vida
presente,precisamos procurar compreender,que a causa pode
estar em nosso passado,em uma outra existÃªncia. Nessas
circunstÃ¢ncias,somente a fÃ© raciocinada e a compeensÃ£o
das leis de Deus e do seu amor e amparo atravÃ©s do auxÃlio
de amigos espirituais,podem nos dar forÃ§a necessÃ¡ria para
tudo superar sem revolta,lutando para aprender a liÃ§Ã£o e nos
preparando para nos libertarmos das cinzas do passado,onde
nossas decisÃµes e escolhas deram origem aos nossos
sofrimentos..... O amor estÃ¡ sempre acima de todos os
sentimentos,e viver pelo amor e para o amor Ã© o maior bem
que se pode alcanÃ§ar na terra. O sofrimento traÃ§a em nosso
caminho duas linhas muito dÃstintas. Quando elese instala em
nossas vidas,podemos reagir de duas formas:ou transformamos
a dolorosa experiÃªncia em luz a brilhar sobre o nosso caminho
futuro trazendo renovaÃ§Ã£o,ou fechamos nosso coraÃ§Ã
£o,negando-nos a aprender com a experiÃªncia,alimentando
pensamentos e sentimentos de revolta,rebeldia,raiva,vinganÃ§a
e medo. Cabe a nos decidir se queremos ir em busca da
compreensÃ£o maior da vida,ou se preferimos continuar
abafando o nosso coraÃ§Ã£o e nossa alma,contentando-nos
com uma vida limitada,sem horizontes,cheia de ilusÃµes.....
Quando aceitarmos a grandeza do processo da reencarnaÃ§ao e
do que significa para o homem estar na terra,sem dÃºvida
entenderemos que a vida Ã© nossa grande oportunidade de
progresso e de reparaÃ§Ã£o do passado. Somente o perdÃ£o e
o amor podem nos libertar das cinzas do passado trazendo-nos
paz e renovaÃ§Ã£o,permitindo-nos seguir emfrente e sermos
felizes Nacestes no lar que precisavas, Vestiste o corpo fÃsico
que merÃ©cias, Moras onde melhor Deus te proporcionou,de
acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos finanÃ§eiros
coeretes com as tuas necessidades,nem mais nem menos,mas o
justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho Ã© o
que elegeste espontaneamente para a tua realizaÃ§Ã£o. Teus
parentes,amigos sÃ£o as almas que atraistes com tua prÃ³pria
afinidade. Portanto,teu destino estÃ¡ constantemente sob teu
controle. Tu escolhes,recolhes,eleges atrais,bucas,rodeia a sua
existÃªncia. Teus pensamentos e vontades sÃ£o a chave de
teus atos e atitudes. SÃ£o fontes de atraÃ§Ã£o e repulsÃ£o na
tua jornada. NÃ£o reclames nen te faÃ§as de vitima. Antes de
tudo analize e observa. A mudanÃ§a esta em tua meta,busca o
bem e viverÃ¡s melhor. Embora ninguÃ©m possa voltar atrÃ¡s e
fazer um novo comeÃ§o,qualquer um pode comeÃ§ar agora a
fazer um NOVO FIM. FELIZ ANO NOVO a todas as
comunidades espiritas. ADRIANA A B ARÃ€UJO.

Qual o orixÃ¡ que rege 2008? E o que fazer para melhores
resultados?

gostaria de conhecer meu orixÃ¡. nasci em 15/02/61

gostaria ter informaÃ§Ãµes sobre "ciganinha do cabarÃ©". HÃ¡
alguns anos eu nÃ£o sabia se estava fazendo amor com minha
mulher ou com ela, com o passar do tempo passei a gostar de
estar fazendo amor com ela a ponto de invocÃ¡-la. por outros
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motivos me separei e fui para outra religiÃ£o, hoje faz mais de
dez anos, jÃ¡ estou com outra mulher, estou super satisfeito no
meu casamento, frequento um centro espÃrita junto com minha
esposa que estÃ¡ comeÃ§ando a desenvolver-se, eu nunca
participei da roda mas estou sempre presente em todas as giras.
Tenho observado que a ciganinha do cabarÃ© anda tentando se
aproximar. Gostaria de saber o que devo fazer, pois confesso
estou com mÃªdo de que talvez meu antigo casamento tenha
acabado porque ela quiz, mesmo sabendo que a minha exmulher nunca soube disso.

Gostaraia de saber qual o orixÃ¡ que rege o ano e qual cor do
ano?

gostaria ter informaÃ§Ãµes sobre "ciganinha do cabarÃ©". HÃ¡
alguns anos eu nÃ£o sabia se estava fazendo amor com minha
mulher ou com ela, com o passar do tempo passei a gostar de
estar fazendo amor com ela a ponto de invocÃ¡-la. por outros
motivos me separei e fui para outra religiÃ£o, hoje faz mais de
dez anos, jÃ¡ estou com outra mulher, estou super satisfeito no
meu casamento, frequento um centro espÃrita junto com minha
esposa que estÃ¡ comeÃ§ando a desenvolver-se, eu nunca
participei da roda mas estou sempre presente em todas as giras.
Tenho observado que a ciganinha do cabarÃ© anda tentando se
aproximar. Gostaria de saber o que devo fazer, pois confesso
estou com mÃªdo de que talvez meu antigo casamento tenha
acabado porque ela quiz, mesmo sabendo que a minha exmulher nunca soube disso.

Ã“timo 2008 para todos ! SaravÃ¡ Sr JosÃ© Pelintra !!!

Ola feliz ano novo, bom dia meu nome wander... nasci
24/11/1990 as 16:35 hs e gostaria de saber q orixa me
aconpanha e a minha pombagira regente. muito obrigado

NACI EM 17/02/1971 QUAL SERA MEU GIA PARA 2008? E
QUAL ORIXA QUE VAI REGER 2008?

Gostaria de saber qual o snto(a) que vai reger 2008, pois no
umbanda tem um nome e como santo.

meu nome Ã© marcia aparecida lopes de almeida nasci em
29/11/67 quero o saber quem sÃ£o meus santo ?

SaravÃ¡ OGUM !!! Que nosso Pai Ogum Abra TODOS os nossos
caminhos, nos proteja com sua espada, contra todos nossos
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imimigos...

Bom dia!!! Gostaria de saber qual ou quais orixas estÃ£o
regendo o ano de 2008. Desde jÃ¡ um Feliz 2008!!! AXE A
TDOS...

OlÃ¡! nasci em 25/09/1987. queria saber q orixÃ¡ me guia. Um
bom ano a todos!!!!!!
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

BOM DIA, nasci em 11 de DEZEMBRO de 1961, gostaria de
saber de quem sou filho e o que me reserva 2008, e quem rege
2008 e quais as cores?e como vai ser o ano de 2008 no
trabalho e vida social?? obrigado

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

por favor, gostaria de saber quem rege o ano de 2008...
obrigada

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

tenho um homem que vem na minha casa me trata bem come
dorme, mais nÃ£o chega perto de mim nem para me beijar moro
de atraÃ§Ã£o por ele.queria tanto ele comogo o que eu faÃ§o
me ajuda

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Desejo saber qual serÃ¡ o(s) orixÃ¡s que regeram este ano.
Aguardo sua resposta

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

quem vai reger 2008

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Qual o orixa que vai reger o ano de 2008?

Eu nasci dia 29 de dezembro de 1989 as 22:30 ... qe gostaria de
saber qual o meu orixa!

Qual o orixÃ¡ que rege 2008?

sou freguentadora da umbanda hÃ¡ mais de 15anos ,mas
gostaria de estudar e freguntar lugares que estudam . hoje estou
numa situaÃ§ao que so eles podem me salvar.acredito senao
acho que ja estaria louca.
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qual orixÃ¡ vai reger 2008

BOM DIA!!! fELIZ 2008 A TDOS, NASCI EM 29/04/1982 COMO
SERA PARA MIM ESSE ANO DE 2008? e QUAL O ORIXA OU
ORIXAS QUE ESTARA REGENDO ESSE NOVO ANO?
OBRIGADA BJ

Oi me chamo Iara, fiz aniversÃ¡rio dia 31/12 agora e gostaria de
saber quem irÃ¡ reinar esse ano e se vc pode falar um pouco de
mim.

gostaria de saber que rege este ano 2008

SaudaÃ§Ã£o IrmÃ£os em OxalÃ¡! Quero parabenizar os
Sacerdotes e mÃ©diuns do "BarracÃ£o", pelo seu trabalho
assistencial e carinho estendidos a todos da comunidade
Umbandista. Que neste Ano Novo 2008 que se iniciou, seja um
ano de glorias e paz. Para mim neste momento esta sendo uma
honra em deixar esta mensagem. Salve a Nossa Umbanda!
AxÃ© para todos. Feliz Ano Novo "BarracÃ£o".

Nasci em 24/01/1962. gostaria de saber como serÃ¡ para mim o
ano de 2008.

Qual o orixÃ¡ que rege 2008?

queria nestas pequenas linhas agradecer o espaÃ§o para
prestigiar o trabalho de todos voÃ§Ãªs em prol da nossa querida
umbanda.Queria tambÃ©m saber como posso fazer para obter a
assinatura da revista espiritual de umbanda e com isto estar
sempre em contato com todos os nossos amigos praticantes
desta nossa religiÃ£o tÃ£o querida e adorada por todos os
nossos irmÃ£os de fÃ©.

qual o orixÃ¡ que vai reger o ano 2008 ?

Gosta ria de saber qual orixÃ¡ vai reger o ano eu nasci dia
28/03/91 ?

Gostaria de sabe quais os orixÃ¡s que regem este ano de 2008,
e o quer eu posso fazer pois nasci em 02/12/1965 as a7:25min.
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AxÃ© para todos.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

qual serÃ¡ o santo que vai reinar em 2008??? bjoks

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

gostaria de saber qual orixa ira reger o ano de 2008?

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

oie... adorei as fotus... dos guias e orixas.. estÃ£o lindas.... eles
sÃ£o lindos.... tenham um ano repleto de paz e que o pai oxala
esteja sempre com vcs como sempre esteve... bjoks..... msn e
orkut... NANY_DINDO@HOTMAIL.COM STEPHANY

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

ola gostaria de saber quem vai reger o ano de 2008 Ã© o que
eu tenho que fazer pra ter um ano de sucesso meu nome e
Aparecida obrigada

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

qual serÃ¡ o santo que vai reinar em 2008??? bjoks,,,

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

OlÃ¡ gostaria de saber que orixÃ¡ me proteje. Nasci no dia 28 de
junho de 1965 Ã s 9h da manhÃ£ de uma segunda-feira. Algum
tempo me disseram que eu era filha de IansÃ£ e XangÃ´. Ã¨
possÃvel? e serÃ£o eles os regentes de 2008?

qual orixÃ¡ rege 2008?

meu nome e jackson pinto eu naci em 14 de Dezembro de 1983
e gostaria de saber que orixa reina em 2008 e de que eu sou
filho, muito obrigado!

meu nome e jackson pinto gostaria de saber cual orixa reinara
2008

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=41[27/04/2009 16:31:34]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

eu gostaria de saber qual orixa reinara em 2008,obrigada

qual orixa que ira reger 2008

por favor, qual orixÃ¡ irÃ¡ reger 2008

por favor, qual orixÃ¡ irÃ¡ reger 2008

Meu nome Ã© Michelle de souza oliveira da silva, nasci em
01/12/1978. Gostaria de saber qual os orixas que irÃ£o reger
nesse ano de 2008. Ãˆ de que sou filha. Obrigado!!!

qual orixa reina-ra no ano de 2008

estou com problema com minhas correntes gostaria d saber meu
orixa d cab

estou com muitos problemas em familia e dinheiro.conheci um
senhor que me convidou para visitar a europa, serÃ¡ que vai dar
certo,serei feliz esse ano. beijos.

gostaria de saber quem vai reger o ano de 2008

Que orixÃ¡ irÃ¡ reger 2008 e sua cor ?

Qual o orixÃ¡ que vai reger 2008 e a cor que vai predominar
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
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*
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(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

olÃ¡!!! Qual orixÃ¡ ira reger 2008??

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

gostaria de saber quem ira reger esse ano de 2008 -------------------------------------------------------------------------------

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

gostaria de saber quem ira reger esse ano de 2008 -------------------------------------------------------------------------------

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

qualoorixaquevaireger2008 grato

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

oi! gostaria de saber quais os orixÃ¡s que regem em 2008, e se
possivel que influencia eles tem comigo.21/7/66.data de
nascimento. obrigado feliz 2008

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

olÃ¡ meu nome Ã© fabio nasci em 10/08/1978 as 10hs e
gostaria de saber qual santo me protege, de quem sou filho?
qual o santo para 2008? abracos gostei do site

» Tela Inicial

SaravÃ¡ a tdos da UMBANDA! Desejo q o ano de 2008, seja
repleto de saÃºde, discernimento e aprendizado, e q o orixÃ¡
maior nos cubra de muitas benÃ§Ã£os. AxÃ©

OlÃ¡! nasci em 14/09/1977 as 23:30hs. quero saber de quem sou
filha, ou q me guia. Um bom ano a todos!!!!!!

gostaria de saber quem ira reger esse ano de 2008

PatrÃcia Rufino,nasci no dia 26/10/1972 as6:00hs,qual Ã© santo
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

que vai me reger???????

quero saber,que santo vai reger em 2008

oii, nasci em 03 de abril de 1985, gostaria de saber de quem sou
filha e o que me reserva 2008, e quem rege 2008 e quais as
cores?e se vou ter um amor novo?? obrigada

qual o orixa q ue irÃ¡ reger 2008?e quqal a influencia sobre a
minha pessoa, amor , familia?

Bom eu queria saber quem rege o ano de 2008. brigado

quais os orixas que regem 2008?

Desde Portugal seria possÃvel dizer-e qual o orixa que rege
2008

Adorei o site,gostaria de saber quem ou quais iram reger 2008

gostaria saber cual e meu orixa que me protegera em 2008 sou
filho de xango e ogum

Adorei o site,gostaria de saber quem ou quais iram reger 2008

qual orixa reina en 2008
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
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Mural do Giras de Umbanda
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Gostaria de saber qual o orixÃ¡ que regerÃ¡ 2008, e se serÃ¡ um
ano bom para os filhos de IansÃ£. AgradeÃ§o, com o votos de
um Feliz Ano Novo, a todos.MÃ¡rcia

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

oi mutuba meu nome e marcilio domingos de souza vieira narci
em 12/11/1978 eu quero sarbe sim som filho de logunede e o
que mim reserva para esta ano de 2oo8 beijo de coracao de
tudos e um boa ano novo .

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

qual orixa vai reger o ano de 2008?

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

gostaria de saber quem ira reger esse ano de 2008??

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Gostaria de saber quais orixas que vÃ£o reger 2008. sou filha de
iemanjÃ¡ e Obaluae e meu marido de Ogum e Iansa, e em 2007
nÃ³s brigamos muito, serÃ¡ que no proximo anos as coisas se
acalmarÃ£o um pouco? Gostaria de saber tb a influencia desses
orixas de 2008 no campo financeiro.

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

q orixa vai rger em 2008 ??????????? =/

NASCI EM 16 DE JANEIRO DE 1951, gostaria de saber de
quem sou filha e o que me reserva 2008, e qwem rege 2008 e
quais as core?

pessoalsei que vcs tem que ganhar dinheiro mais esta dificil
encontra uma pagina que nÃ³s fale dos regentes do ano,muitas
pessoas como eu nÃ£o praticantes da religiÃ£o gostam de saber
sbre isso para se guiar nesse tempos tÃ£o dificis, mesmo assim
um grande beijo e um inicio de ano maravilhoso.
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

Gostaria de saber quais os santos que vÃ£o reinar em 2008.
Obrigada!

gotaria de saber quais os orixas que regem 2008.

QUAL ORIXÃ QUE VAI REGER O ANO DE 2008?

Qual orixa ira reger 2008? estaria grata!

gostaria de saber qual orixa vai reina? agradesÃ§o
ass:vanderson de xango e oba

queria muito saber qual orixa vai reinar no ano de 2008
vanderson de xango

BOA TARDE! AXÃ‰ A TODOS. GOSTARIA DE SABER QUAL
E O ORIXA QUE IRA REGER O ANO DE 2008

bom dia!saravÃ¡ a todos umbandistas do BRASIL em especial
aos manauaras...sou ogan venho atravÃ©s deste dizer q Ã± me
envergonho d quem sou e o q sou sou UMBANDISTA com
orgulho e amor por essa corrente ritualistica do bem! Desejando
a todos um ano d 2008 repleto d vitorias e conquostas para
nossa crenÃ§a q pai oxalÃ¡ ilumine nosso paÃs mostrando p
aqueles q pensam q umbanda Ã© maldade,q mostre p essas
pessoas q Ã± Ã©.e sim Ã© o bem puro estamos aqui prara
ajudar a todos aqueles q procuram a nossa ajuda mas para fazer
o bem!!!! a todos um feliz ano novo...!!!

Gostaria de saber como faÃ§o para meu ramo de serviÃ§o ir
para frente e sobre minha relaÃ§Ã£o amoroso.Muito obrigado e
feliz Ano Novo

gostaria de saber qual o santo que vai reger 2008 e qual Ã©
meu santo. Nasci no dia 10 de abril de 1956

gostaria de ter uma visao diferente referente a 2008 que nao
fosse feita por mim, vejo sempre realidade em minhas
previsooes mas queria saber a opiniao alheia de suma
importancia pois vejo sempre nuvens esparsas quando se refere
ao amor por que

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=43[27/04/2009 16:31:41]

Mural do Giras de Umbanda

Minha neta nasceu em 10/12/2007. Gostaria de saber de ela Ã©
filha.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Quem vai reger o ano de 2008 e que cor de rroupa devemos
usar?

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

quais sao os orixas que regeram o ano de 2008?

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

gostaria de saber qual os orixas que vÃ£o comandar em 2008

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

desejo saber quem vai reger 2008,quais sÃ£o os orixÃ¡s pai e
mÃ£e que vÃ£ocomandar 2008 e as cores que devo usar na
virada do ano.

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

ola!!! gostaria muito de saber que orixa ira reger o ano de 2008,
cor etc. obrigado!

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

A tenda pai Benedito de guinÃ© em nome de seus filhos
parabeliza pela beleza de seu site e deseja a tds desta casa um
feliz 2008

» Tela Inicial

nasci no dia 25/01/1989, quero saber de uem sou filha e
tambÃ©m qual Ã© o orixÃ¡ que irÃ¡ reger o ano de 2008 e suas
cores. obrigada

nasci no dia 8. 9. 1954 qual e oa minha mae e o meu pai e
quais sao o santo regente desse ano

O que serÃ¡ de positivo e negativo

minha mÃ¢e nasceu em 03/06/1956, o que vai acontecer de
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

bom e de ruim no ano de 2008 pra ela?

qual o orixa que reina em 2008? nasci em 29/09/1984 o que vai
acontecer de bom e de ruim pra mim em 2008?

gostaria de saber quais os orixas que regem em 2008

Gostaria de saber qual o orixa que rege em 2008.Grata

Gostaria de saber se alguÃ©m saberia informar onde encontrar o
livro: Titulo: Cultura UmbandistÃca Autores: BrasÃ£o de Freitas
Roger T. Soares William C. Oliveira Editora Icone

Gostaria de saber qual o orixÃ¡, regente do ano de 2008?

Adorei o site! estÃ£o de parabÃ©ns!!!1 Feliz 2008 a todos

Gostaria de saber qual cor e qual orixÃ¡ para a noite de reveion
e para o ano de 2008

OlÃ¡, gostaria saber qual meu pai e mae de cabeÃ§a, qual a cor
que devo usar no ano novo e se meu amor voltarÃ¡ a me
procurar em 2008. meu aniversario Ã© 04/11/1982, nasci 04:45.
obrigadaa

Bom dia, gostaria de saber qual orixa ira reger no ano de 2008,
Grato...

Nasci29/05/53,as 19.30.Gostaria de saber o que os orixas falam
pra mim no ano de 2008.Obrigado
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
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DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Com que cor devo entrar 2008? Qual o orixÃ¡ que devo
reverenciar na virada? Nasci em 02/11/1967...serÃ¡ bom pra mim
2008? Qual o orixÃ¡ deste ano?

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

ola.nasc. 02.02.1960. Gostaria de saber quias meus orixas.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Bom dia gostaria de saber o orixÃ¡ regente em 2008, sou de
xango e iemanjÃ¡, axÃ© para todos

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Quais os orixas que vÃ£o reger o ano de 2008?

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

ola godtaria de saber qual orixa vai reger 2008 eo q vai
acontecer de bom e de ruim

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

olÃ¡ ,gostaria de saber quais orixÃ¡s regem o ano de 2008.Grata
josiane

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

gostaria de saber quem vai reger em 2008...desde ja mto
obrigado

que OXALA E TODOS OS ORIXAS sempre protejam a todos
nos SARAVA

quem vai reger 2008 a cor que vai predominar

quero saber qual orixa vai reger em 2008
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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Agradeceria saber qual o OrixÃ¡ que vai reger 2008? Muito
Obrigado, AxÃ© Jorge

Desejo saber quais orixas vÃ£o reger 2008 e as cores deles?
obrigada!

por favor, qual orixÃ¡ irÃ¡ reger 2008, o ritual para a passagem e
o ano serÃ¡ bom para que? Aguardo se possÃvel a resposta.
Grato

gostaria de saber qual o orixa quer vai reger esse ano e o signo
adriana

meu nome e kÃ¡tia nasci dia 12/07/64 gostaria de saber com
que cor devo rouper o ano. e que orixa vai reger 2008 desde jÃ¡
obrigada

Que orixÃ¡ vai reger o ano de 2008? Que cor devemos usar na
virada?

Gostaria de saber que orixÃ¡ regerÃ¡ 2008 e em que aspecto ele
influenciarÃ¡ mais intensamente? ex: saÃºde, finanÃ§as...

qual orixa que ira reger o ano de 2008 ??

Ola.Gostaria de saber quais serÃ£o os orixas q irÃ£o reger no
ano de 2008?Desde ja agradeÃ§o a atenÃ§Ã£o!!Gustavo

O que reserva os orixas para os nascidos em 09/11/1961, quais
os orixas que vÃ£o reger e as cores.E se irei rever meu grande
amor que estÃ¡ no Sul
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
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Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

XangÃ´, IansÃ£. ObaluaÃª e ExÃº.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

GOSTEI DE TUDO QUE VI. GOSTARIA DE PODER VER
PESSOALMENTE.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Boa Noite, gostaria de dar parabÃ©ns aos idealizadores desse
site, pois possui um conteÃºdo muito construtivo, e acima de
tudo respeeitado a tudo e a todos. Que OxalÃ¡ abenÃ§Ãµe a
todos vocÃªs.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Quais orixÃ¡s vÃ£o reger o ano de 2008.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

O ano de 2008 serÃ¡ bom para as filhas de IansÃ£.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Adorei o seu trabalho, pois nele eu vejo muitas coisas que posso
utilizar no dia-a-dia e que alÃ©m disso faz mto bem para mim e
minha famÃlia.E gostaria de saber muito mais coisas.

» Tela Inicial

Quero saber qual o orixar que ira reger 2008, eu qual a
interferencia em mim, 24/07/1982.

este ano sera bom para as filhas de insÃ£?

OlÃ¡ gostaria de saber qual ou quais OrixÃ¡(s) irÃ¡ reger no ano
de 2008 na Umbanda? AgradeÃ§o desde jÃ¡ , carinhosamente
AndrÃ©a

como afastar uma pessoa de meu marido

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=46[27/04/2009 16:31:49]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

meu ex- diz que me ama, mas nÃ£o decide se volta ou nÃ£o
comigo - goatsraia de alguam simpatia pra ajudar no retorno dele
pra mim.

Boa tarde. Gostaria muito d saber qual o santo vai reger o ano?
E q cor devo usar na virada d ano. Muito Obrigada.

quero saber qual o orixÃ¡,que irÃ¡ reger 2008

Gostaria de saber quais os orixÃ¡s que vÃ£o reger o ano de
2008 e as cores!!!Obrigada

qual santo regerÃ¡ o ano de 2008

Desejo saber quais orixas vÃ£o reger 2008 e as cores deles?
obrigada!

quem vai reger o ano de 2008

Quais os orixas que vÃ£o reger o ano de 2008?

OlÃ¡ gostaria de dizer que adorei o site, que sÃ³ pelas fotos jÃ¡
sinto a vibraÃ§Ã£o maravilhosa que a casa tem...se nÃ£o fosse
tÃ£o longe, eu com certeza iria conhecer a casa...abraÃ§os a
todos e um grande AxÃ© em 2008! Rita de CÃ¡ssia - Templo
Caboclo Sete Flechas - SÃ£o Paulo

Boa tarde gostaria de saber quem rege o ano de 2008 e quais
previsoes para este ano na saude,amor,negocios em geral desde
jÃ¡ agradeÃ§o.
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

boa tarde meu nome e gleiciane ,qual eo orixa que vai reger
2008 ,22/08/1975

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

gostaria de saber os principais orixas regente 2008

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

Gostaria de saber quais os santos que regem o ano de 2008 e
quais as cores que devemos usar

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

OlÃ¡...meu nome Ã© Maiara Lima Biasi, nasci dia 20/01/1980 as
08:30 e gostaria d saber meus orixÃ¡x...quem vai reger 2008 e
quasi as cores e se vcs tiverem algum ritual ou banho simples q
possa ser feito em casa,gostaria d saber tbÃ©m! Obrigada e
muita fÃ© em 2008 pÂ´ta tdos nÃ³s! Um beijo! Ma:)

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

Oi gostaria de saber qual orixa rege o ano que vai entrar, e
quais serÃ£o as cores? desde agora muito obrigada

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Bom dia gostaria de saber qual orixÃ¡ irÃ¡ reger no ano de 2008.
Por favor me respondam no e-mail acima. Obrigada.

quem vai reger 2008 a cor que vai predominar

ola!!! gostaria muito de saber que orixa ira reger o ano de 2008,
cor etc. obrigado!

se possivel gostaria d esaber a regencia do ano de 2008,desde
ja agradeÃ§o.
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nasci em 28/07/1966,gostaria de saber quem Ã© meu orixa que
reina na minha cabeÃ§a.beijos e paz.

Ola, gostaria de saber qual o OrixÃ¡ que rege em 2008? Qual a
cor q devo usar sou de 18/01/1980. Que Deus e nosso mestre
Jesus vos abenÃ§oe

meu nome Ã© sueli barroso pereira d/n 310368 gostaria de
saber das minhas previsoes para 2008 qual meu orixÃ¡ trabalho
e meu casamento que nÃ£o anda nada bem

nasci em 16/05/1972 as 7 da manhÃ£, ha como eu saber q
orixÃ¡ pode nem sei como perguntar, mas acho que qual Ã© o
meu cabeÃ§a...?

Que orixÃ¡ irÃ¡ reger em 2008?

gostaria de saber qual orixa ira reger o ano de 2008 e qual
influencia ele terÃ¡ ?

qual a previsÃ£o para mim em 2008 Carlos Alberto dos Santos
Barbosa 29/07/1993

Gostaria de saber os orixÃ¡s que irÃ£o reger o ano de 2008. E
no que se refere a mim? O que posso fazer para entar 2008 com
o pÃ© direito?Norma oliveira barbosa da silva 19/04/1965

Gostaria de saber se o ano de 2008 irei conseguir emprego? e o
que irÃ¡ reger pra mim maria da conceicao da silva de santana
17/04/1970 obrigada favor responder via email.

Qual o orixa que vai reger 2008 e qual a cor da roupa que
devemos usar na virada ? obrigada por favor me responder pelo
email e rapido.

Gostaria de saber os orixÃ¡s que irÃ£o reger o ano de 2008. E
no que se refere a mim? O que posso fazer para entar 2008 com
o pÃ© direito? Marco Aurelio Pereira Vasconcelos nascimento:
10/03/1067 Desde jÃ¡, agradeÃ§o.

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

gostaria de saber quais os orixas que vÃ£o reger 2008,
tambÃ©m como vai ser o ano de 2008 para os nascidos em
16/12/1979. Desde j a agradeÃ§o!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

estou gostando de uma pessoa,o nome dele e rubens,o que
2008 reserva pra nos dois.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Humildemente, peÃ§o oraÃ§Ã£o, paz, saÃºde e prosperidade
para minha famÃlia; Somos iniciantes na umbanda...em
desenvolvimento, quem Ã© nosso(a) pai e/ou mÃ£e de cabeÃ§a
? Qual o orixÃ¡ que irÃ¡ reger o ano de 2008 ? Desejamos a
todos vcs, paz, felicidades, saÃºde, muito axÃ©, muita firmeza
nos trabalhos de nosso pai oxalÃ¡! A benÃ§Ã£o de nosso pai
oxalÃ¡ para todos vcs e para todos orixÃ¡s da casa. CARLOS
HENRIQUE ARCANJO MARINHO (20/09/1969) CLAUDIA LUISA
DA SILVA (23/05/1965) PYETRA GIOVANA DA SILVA
MARIANO (06/10/1994)

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Oiie, meu nome Ã© Kizzi, eu nasci no dia 03/04/1992 as 20:27
da noite, e eu gostaria de saber todos os meusÂ´orixÃ¡s! Por
favor..se puderem responder eu agradeÃ§o!

gostaria de saber qual orixa ira reger esse ano de 2008, desde
ja agradeÃ§o e desejo um feliz natal e u m ano novo cheio de
saude e realizaÃ§Ãµes a todos os irmaos da umbanda.

eu gostaria de saber quem vai reger o ano de 2008.

qual o orixa que vai reger 2008

gostaria de saber qual orixa rege em 2008 e qual a influencia
dele
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boa tarde meus irmaos de fe!gostaria de saber que os orixas
rezervam pra mim e pra minha esposa no ano 2008 somos
umbandista. vanusa das gracas silva abreu 15/05/1970 sandro
rosa de abreu 20/05/1977 um grande abraco a todos e que
oxala os abencoe.

gostaria de saber quais orixas vÃ£o reger 2008 e as cores
deles?obrigada!-------------------------------------------------------------------------------

Quero saber a cor de 2008

eu gostaria de saber quem vai reger o ano de 2008.

gostaria de saber qual orixa vai reger no ano de 2008, e saber
se tem como medizer como o ano vai ser para mim sou de
28/05/1973 meu nome Ã© katia, pois esse ano de 2007 nÃ£o
um dos melhores obrigado pela ateÃ±Ã§Ã£o

qual orixa irÃ¡ reinar em 2008? agradeÃ§o desde jÃ¡ muita paz e
sabedoria a todos vcs

SerÃ¡ uma no bom para quem nasceu em 10 de dezembro

gostaria de saber quais os orixas que vao reger o ano de
2008,desde ja agradeÃ§o

olÃ¡ parabens pelo trabalho que vcs estÃ£o desenvovendo. eu
gostaria de saber quais os orixas que vÃ£o reg en 208

Solicito os nomes dos orixÃ¡s que regem 2008 e suas cores

gostaria de saber quais orixas vÃ£o reger 2008 e as cores
deles?obrigada!

bom dia gostaria de saber se os orixas que vÃ£o reger o ano de
2008 sÃ£o Xango, IansÃ£ e Oxum e gostaria de saber se o
planeta serÃ¡ fogo e quero saber tbem se o ano de 2008 serÃ¡
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um ano bom nos campos de amor, saÃºde e trabalho. Grata pela
atenÃ§Ã£o
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

olÃ¡ goatria de saber qual o orixÃ¡ que rege este ano de 2008
favor me reponder no meu e-mail o mais rÃ¡pido possivel.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

OlÃ¡ gostaria de saber quais orixas irÃ£o reger 2008?E o q e
bom fazer antes da virada??? Obrigada e AxÃ©...

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

ola gostaria de saber qual os orixas que rege 2008 obrigada

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

quel eh o orixa q rege esse ano de 2008

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

Ã© muito bonito o trabalho que vocÃªs vem fazendo estÃ£o
mostrando para as pessoas um pouco do mundo espiritual e
,parabens e muito axe que nosso pai oxossi nos abenÃ§oe, que
nos posomos chega aplofalaxia

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

oi gostaria de saber quem vai reger o ano de 2008,nasci em
09/04/1978 e se possivel q vem pra mim de bom pq tenho tido
muita coisas nao agradaveis.desde ja agradeÃ§o e muita paz e
saude a todos vcs.

Cheap wow gold purchasing.World of Warcraft,wow gold Super
...buy cheap wow gold,sell wow gold.welcome to buy cheap wow
gold-We can have wow gold, buy wow gold game,world of
warcraft gold,wow Gold, world of warcraft gold deal,Cheap WOW
Gold...Welcome to our website for world of warcraft gold,buy
cheap wow gold,sell wow gold.Welcome to buy cheapest wow
gold.World of warcraft gold,Super fast delivery of
gold...purchasing.World of Warcraft,wow gold Super.Ffxi gil is the
most valuable form of currency in Ffxi gil.We are a group of
dedicated players who have come together ... Ffxi gil has quite a
few uses. FFXI gil is what players use to buy weapons, armors,
food, potions and other items needed for game play.
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OlÃ¡!!!! Gostaria de saber os orixas de 2008, as cores e os
numeros ?? Grata,

Gostaria de saber quais sÃ£o os orixas que irÃ£o reinar em
2.008 nasci. 01.03.1968 Ã¡s 02:15 gostaria de saber o que vem
para mim em 2.008 obrigada desde jÃ¡.

Boa Noite, gostaria de saber qual Ã© o orixa que vai reger o ano
de 2008

queria saber que orixa vai reger o ano que cores seram usadas
e esse ano vai ser do amor?

oi,gostaria de lhes dar os parabÃ©ns,esses documentos sÃ£o de
suma importancia para pessoas como eu,curiosa,confusa e
interessada erm saber + sobre essa religiÃ£o tÃ£o linda e
misteriosa.Bjs,que OxalÃ¡ os abenÃ§Ãµe sempre!!!

qual orixa irÃ¡ reinar em 2008?

qual o orixa q vai reger o ano de 2008 e quais as cores do ano

gostÃ¡ria de saber quais sÃ£Â´os orixas que vÃ£o reger 2008. ------------------------------------------------------------------------------ gostaria de saber os orixas de 2008, as cores e os numeros ??

eu gostaria de saber qual orixa reina-ra no ano de 2008

eu, nasci 22/10/55 gostaria de saber,algo sbre me e qual o arixa
que ira reger este ano08, agradecida.

Boa Tarde Gostaria de saber qua seria os meus prtetores minha
data de nascimento Ã© 10.07.1982 dia da semana sabado as
5:00 da madrugada e tambem gostaria de saber qual os orixas
que vÃ£o comandar o ano.

gostaria de saber qual meu orixÃ¡...data 11-05-1981...obrigada!e
quem iraÂ´rger o ano de 2008...
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bom dia qual orixÃ¡ irÃ¡ reger o ano de 2008
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

eu minervino moro sozinho em quero fazer amizade com
pessoas nova aqui o meu msn moreira.olveira@hotmail.com ou
cel=(11) 7358-6163-8428-8054 fala com moreira telemensagem
ok

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

quero saber qual orixa vai reger 2008 equal e meu santo de
cabeÃ§a naici 04/07/1973 obrigada

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

OlÃ¡ qual orixÃ¡ que vai reger o ano 2008? obrigada!

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Quero saber a cor do ano de ano novo e o orixÃ¡ com sua cores
que sei que sempre Ã© casal que rege o ano. Atenciosamente
Fabiana

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

quais sÃ£o os orixas que regem o ano de 2008??? e qual o que
rege meu signo capricornio???

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

quero saber quais os orixas que regem este ano de 2008.quem
e o meu orixa nasci em 18/01/1980

por gentileza gostaria de saber qual Ã© o orixa que vai reger o
ano de 2008 obrigada andrea

por gentileza gostaria de saber qual Ã© o orixa que vai reger o
ano de 2008

Boa noite. Sou de uma casa de sÃ£o paulo chamado tean.
Tenda espirita aldeia nova. sÃ³ que ha casa nÃ£o Ã©
conveniada ha nenhuma federaÃ§Ã£o tem algum problema.
pagamos todos os impostos. Temos tb uma escola de crianÃ§as

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=50[27/04/2009 16:32:02]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

especiais que o cabloco da casa tinha pedido para ajuda ha
essa crianÃ§a. Sera que tem alguma problema para por que ha
casa nÃ£o tem um federaÃ§Ã£o e ser depedente. Adorei todas
as materias festa do tv gira muito lindo tudo. Vcs estÃ£o de
parabens Sidney

Gostaria de saber,quem irÃ¡ reger o ano de 2008.SerÃ¡ que
2008 vai ser melhor que esta sendo 2007 para mim?

qual serÃ¡ o orixÃ¡ que me guiara em 2008 nasci em 20/02/1989

Gostaria de saber qual orixÃ¡ que vai reinar em 2008 e vem qual
Ã© o meu orixa. Sou do dia: 08/05/1971.

bom dia qual orixÃ¡ irÃ¡ reger o ano de 2008

gostÃ¡ria de saber quais sÃ£Â´os orixas que vÃ£o reger 2008.

gostaria de saber os orixas de 2008, as cores e os numeros

me gustaria saber cuales son mis orixas de cabeza naci el
23/05/80

Gostaria de saber quem Ã© minha mÃ£e de cabeÃ§a e meu pai
minha data de nascimento Ã© 24/06/1981

como posso encontrar vocÃªs?

quais os orixas es cores do ano de 2008.

Gostaria de saber quais os orixÃ¡s que vÃ£o reger 2008.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

ola gostaria de saber qual orixa vai reger no ano de 2008 e
quais signos sao regidos por ele. daniela de belo horizonte.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Boa tarde! Gostaria de saber quais os orixas que vÃ£o reger o
ano de 2008 e quais as cores. obrigada pela atenÃ§Ã£o.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

quais orixas que vÃ¡o reinar em 2008?

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Qual o Orixa que vai reger o ano 2008 na Umbanda e no
Cancoble?

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Qual o Orixa que vai reger o ano 2008 na Umbanda e no
Cancoble?

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

gostaria de saber qual o orixa que vai reger o ano 2008

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Boa Tarde: Meu nome Ã© Marta, sou gaÃºcha tenho 35 anos, e
sou uma pessoa criada na religiÃ£o catÃ³lica, como a maioria
dos brasileiros, gosto muito de estudar sobre os orixÃ¡s, tenho
uma profunda admiraÃ§Ã£o por esta religiÃ£o assim como
profundo e sincero respeito. Gostaria de contar uma situaÃ§Ã£o
que vivÃ hÃ¡ exatamente 15 anos, estava eu em uma noite do
dia 2 de fevereiro no balneÃ¡rio de Punta del Este, a beira-mar,
fui fazer uma oferenda a IemanjÃ¡, pois Ã© o dia dela, e
portanto fui pedir saÃºde paz amor etc..quando de repente qual
foi minha surpresa? Avistei do cÃ©u uma luz muito forte e
branca que descia em forma de cilindro, esta luz iluminava um
ser que vinha caminhando beira-mar, um homem de estatura
mÃ©dia mais ou menos 1.75,magro, usava roupa de prÃncipe
azul clara de veludo,mangas fofas, usava tambÃ©m uma coroa
dourada na cabeÃ§a muito grande com pedras preciosas, trazia
em sua mÃ£o um bastÃ£o, e usava uma capa verde esmeralda
que saÃa de cima nas costas e chegava atÃ© o chÃ£o, era um
homem bonito usava barba era branco e tinha cabelos castanhos
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claros,levemente avermelhados, a tal luz o acompanhava ele foi
caminhando pela beira da praiaâ€¦caminhou mais ou menos a
distÃ¢ncia de 1 quilÃ´metro e depois entrou no mar sumiu, a luz
que vinha do cÃ©u o acompanhava sempre, e a medida que ele
ia entrando no mar a luz ia diminuindo, mas o mais interessante
de tudo isso, Ã© que a luz nÃ£o refletia, foi uma experiÃªncia
Ãºnica, foi lindo! Gostaria de obter esclarecimentos a respeito
dessa visÃ£o, pois atÃ© hoje ninguÃ©m me explicou o que
relmente vÃ. desde jÃ¡ agradeÃ§o a atenÃ§Ã£o. obrigada Marta
Baldino Dable, Porto Alegre, 18 de dezembro de 2007

gostaria de saber qual orixa ira reger 2008 e quem vem em
segundo plano e suas cores .

Bom dia, gostaria de saber qual orixa que vai reger o ano de
2008. um abraÃ§o e Feliz ano novo!!!!

Gostaria de saber quias orixas vÃ£o reger o ano de 2008, e
suas cores?

gostaria de saber quais os orixas que irÃ£o reger 2008?

quais os orixas que regem 2008?

quem vai reger o orixa de 2008?

Oi!!! Boa tarde!Gostaria de saber quais os orixas vÃ£o reger
2008, e que cor usar no ano novo? desde jÃ¡ mto obrigada...

Adorei o site eo dvd de vocÃªs parabÃ©ns. Que oxalÃ¡ os
abenÃ§Ãµes

Estao de parabens pelo site. Queria saber quem sao os orixas
que vao reger o ano de 2008? Aguardarei, desde ja agradeÃ§o.

olÃ¡!IrmÃ£os na fÃ©, obrigado por nos permitir ter acesso a um
site tÃ£o belo.Sou devota de SÃ£o Cosme e SÃ£o DamiÃ£o.
Umbandista, e estou sempre a tentar mostrar ao mundo o dom
magnifico que meu Senhor me deu. e atravÃ©s de minha fÃ©
nesses Santos que eu amo de paixÃ£o, recebi todo um livro
psicografado. o livro tem 120p.Mensageiros do amor Divino.Se
alguÃ©m se interessar Ã© sÃ³ pedir. leida.margo@oi.com.br.
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esse poema eles me deram antes do livro ser editado. Flor do
campo Em meio Ã€s turbulÃªncias Em meio Ã€s tristezas E As
decepÃ§Ãµes; Em meio Ã€s angustias E A tantas provaÃ§Ãµes,
O vosso amor superou As barreiras grosseiras da terra E nos
chega como, Uma bela e delicada Flor do campo; Que
desabrocha A cada manhÃ£, Mais Linda e mais perfumada Que
nos dias anteriores. Pai, Hoje estÃ¡ pronto! Pai, Obrigado nosso
Pai e Senhor! Como brilham no cÃ©u as estrelas Ã‰ como reluz
o amor de seus filhos, Que Te alcanÃ§a, Nas entranhas do
cÃ©u E que Nos chega como Lindas e cintilantes estrelas... SÃ
£o Cosme e SÃ£o DamiÃ£o

Qual o OrixÃ¡ que rege em 2008?

quero saber qual os orixas que vÃ£o reger este ano de 2008

Boa tarde! Gostaria de saber quais os orixas que vÃ£o reger o
ano de 2008 e quais as cores. Tenho procurado por todas
internet e atÃ© agora nÃ£o consegui saber. Desde jÃ¡
agradeÃ§o
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
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DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=51[27/04/2009 16:32:05]

Mural do Giras de Umbanda

.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=51[27/04/2009 16:32:05]

Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Bom Dia!!! Por gentileza, gostaria de maiores informaÃ§Ãµes
referente ao orixÃ¡ que rege 2008, e o que nos reserva? Sem
mais Obrigada- Andrea

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

gostaria de saber qual orixa ira reger 2008 e quem vem em
segundo plano

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

gosto de umbanda pois esta pratica de religiÃƒO AJUDA
MUITAS PESSOAS.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

salve.a.umbanda,as,pai,alex

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

OlÃ¡! Gostaria de parabenizar-los pelo site.Sou espÃrita
umbandista filho de XangÃ´.Gosto de pesquisar e achei o site
quase que por acaso, mas estou muito feliz pelo trabalho de
vocÃª.O meu incentivo Ã© que continuem, esse Ã© o
caminho.Muito axÃ©!

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

orixÃ¡s que regem 2008?

gostaria de saber qual o orixa q vai reger o ano de 2008,e se
vcs tem site de simpatia pois eu adoro simpatia e previssÃµes,
muito obrigado e um otimo final de semana pra tds vcs e espero
resposta.

Sou TarÃ³logo e Moro na Bahia Quero Faze Amizade Com
Quem Gosta de Esoterismo Aguardo NapoleÃ£o S Filho

adorei o site .beixos axe.
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quais os orixas que regem 2008?

salve omulu.salve iemanja.gostaria de saber qual o orixas que
regem2008?obrigado.

amei o site gostaria de saber alguma simpatia para parar de
beber. beijos obrigado.

salve cigano wladimir e crispim do mato.

salve cigano do oriente pablo darco

salve maria padilha da boca do inferno do cabare

salve ciganinha da estrada.

salve,salve cigana do oriente morgana,m.padilha,ze pilintra e
tranca-rua.oia e ogum.

qual o orixa que rege em 2008?

gostaria de saber qual orixa que vai reger o ano de 2008, desde
ja agradeÃ§o a atenÃ§ao andrea

gostaria de saber qual orixa que vai reger o ano de 2008, desde
ja agradeÃ§o a atenÃ§ao andrea
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
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DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

adorei o site e salve seu tata caveira e dona maria padilha

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Gostaria de um dia poder conhece-lo pessoalmente pois percebi
o quanto Ã© dedicado a nossa querida e amada umbanda sÃ£o
pessoas iguais a vc que nos faz acreditar que sempre Ã© tempo
de aprendermos uns com os outros e assim fazermos o que nos
foi enviado que Ã© sempre prestar caridade.parabens e que
nosso pai maior continue te dando forÃ§as e muita luz para que
vc possa continuar sua missÃ£o que Ã© de ensinar quem sabe
menos e aprender com quem sabe um pouco mais.abraÃ§os
deste que mesmo sem ter a oportunidade de conhece-lo jÃ¡ o
admira.ED CARLOS

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

alguem conhece o caboclo capitÃ£o da aldeia???/

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

gostei muito desse site simpatizo muito com a umbanda sou filho
de ogum das sete ondas que me proteje e me auxilia em minhas
batalhas obrigado e que sempre assim seja!!!

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Amo desde jÃ¡ a umbanda estou amanndo entrar para esse
mundo maravilhoso.

tenho uma m,estra chamada ritinha. quero saber como faÃ§o
para comunicar melhor com ela

me ajude,me de forcas para continuar lutando pelo amor da
minhas filhas

boa noite adorei o site.Estao de parabens. queria saber quem
sao os orixas que vao reger o ano de 2008? e queria saber
ponto,historia,qualquer coisa do caboclo capitÃ£o da aldeia.
aguardo desde ja agradeÃ§o
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por favor entre em contato

quero fazer amizades desta religiao

ola,acabei de conhecer o site,mas ja estou encantada,como faco
pra saber mas a respeito

eu adorei o site,gostaria muito de saber como anda minha vida
espiritual,

OlÃ¡ gostaria de ouvir os pontos no meu computador, tentei e Ã±
consegui Ã± sei o porque. Gostaria tbm que tivesse a letra do
cigano malandro gosto muito e Ã± sei cantar o ponto todo, ele
comeÃ§a assim: trabalhar, trabalhar, trabalhar; trabalhar pra que
se eu trabalhar eu vou morrer.....

gostaria de saber a diferenÃ§a entre caboclo meia lua e caboclo
sete lua.Equais suas origem. grato luis- barra do pirai rj

Gostaria de obter mais informaÃ§Ãµes sobre mestra Ritinha,
pois me disseram que eu sou filha dela. Obrigada.

Estou sempre no site estudando sobre a nossa amada
UMBANDA parabens a todos os irmaos e que o nosso PAI
OXALA proteja a todos dessa casa. Barbara- Miguel Pereira RJ

adorei o site, me delicie com tudo estou atÃ© mais leve depois
de relembrar histÃ³rias dos orixÃ¡s. boa tarde e sarava a todos.

Gostaria de saber quem serÃ£o os Ã³rixas que irÃ£o reger 2008

Em nome do meu pai oxala todos que visitam este site sÃ£o
abenÃ§oados.

Salve seu tatÃ¡ caveira e dona maria padilha
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

gostaria saber qual o orixas que rege no ano de 2008

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

gostaria saber qual o orixas que rege no ano de 2008

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Salve mamÃ£e IansÃ£!!! Hoje (04/12) Ã© seu dia!!!
ParabÃ©ns!!! Obrigada por tudo! Muito AxÃ©!!

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

queria saber sobre a entidade exu sete lanÃ§as,alguem pode me
ajudar? danidequebrada@hotmail.com SARAVA.

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

queria saber sobre a entidade exu sete lanÃ§as,alguem pode me
ajudar?

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

A UMBANDA TEM FUNDAMENTO, Ã‰ PRECISO
PREPARAR.... tirada essa frase de um ponto cantado, nos
perguntamos "qual Ã© o fundamento" e "quem Ã© preciso
preparar ou se preparar" ! E ai vem o trabalho de voces,
mostrando um caminho a seguir (os estudos, a
PREPARAÃ‡ÃƒO). NÃ£o Ã© difÃcil entender que quem precisa
"SE PREPARAR" Ã© o mÃ©dium para melhor compreender
suas entidades e de seus irmÃ£os, fazendo isso com muita
humildade para um dia, conhecer melhor "OS FUNDAMENTOS
DA UMBANDA" que nÃ£o nos sÃ£o revelados propositalmente
nas giras, para que cada um seja caÃ§ador de seu
conhecimento e a sua auto-preparaÃ§Ã£o com a colaboraÃ§Ã£o
das suas entidades e de seus YalorixÃ¡s / BabalorixÃ¡s; mas
para isso, Ã© preciso se despir das coisas mundanas e aceitar a
simplicidade das coisas espirituais que nos sÃ£o reveladas
diariamente. SaravÃ¡, meus irmÃ£os deste site e parabÃ©ns
pelo trabalho; desejo que ele possa ser recebido pelos irmÃ£os
com carinho e humildade, para aprender um pouco mais a cada
dia de navegaÃ§Ã£o ou participaÃ§Ã£o nas Giras de Trabalho.
Leandro Chaves Campinas - SP
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Caros amigos do Giras de Umbanda, gostaria de enviar meus
sinceros ParabÃ©ns pela qualidade do material que nos Ã©
apresentado...Nota 1000! Continuem sempre assim. Meu sincero
SaravÃ¡!

pratiquem a caridade,o respeito ao prÃ³ximo e a tolerancia a
todas as religiÃµes.NÃ£o importa o quanto possa ser difÃcil o
momento de vida de uma pessoa,sempre aparece um
caminho.Feliz natal e ano novo para todos!

alguem me explica com detalhes se possivel o que significa uma
quartinha??? aguardo resposta.....OBS: que site lindo...que
terreiro lindo....entidades maravilhosas...Obrigada Anne...

salve salve maria padilha

ACHO QUE AO INVES DE FICAREM POSTANDO "VULGAS
AMARRAÃ‡Ã•ES" VAI PRIMEIRO APRENDER O QUE Ã‰ O
QUÃŠ...ANTES DE SAIR CONJURANDO BABOZEIRA

amo a umbanda e queria ser um umbandista n 1 o que devo
fazer pois agradeco tudo que a umbanda fez em minha vida viva
a umbanda

Gostaria de saber sobre oferendas aos orixÃ¡s, principalmente a
IemanjÃ¡. AgradeÃ§o desde jÃ¡ Que Deus Pai OxalÃ¡ abenÃ§oe
a todos nÃ³s.

ola amigos umbandistas parabÃ©ns por este trabalho lindo e que
Oxala abenÃ§oe a todos e que voces continuem com esse
trabalho lindo

obrigada a todos sao espectaculares

eu sou minervino moreira filho nÃ£o sou contra nada eu amo
deus e tenho familiares que trabalho com tudo eu vou por outro
caminho que de jesus cristo.nÃ£o sou cotra que trabalha com
outro nÃ£o afinal deus e um sol p/ todos nois afinal nois samos
filho de deus samos irmÃ£o em cristo aqui eu deixo o meu
msn.moreira.olveira@hotmail.com ou cel=(11)73586163.8428.8054 de sÃ£o paulo fala minervino
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Sou mÃ©dium e meu Caboclo Cacique Pena Branca , meu
GuardiÃ£o Exu Veludo Cigano, mas nÃ£o encontro nada sobre
ele em pesquisas...se alguem puder me auxiliar nas
informaÃ§Ãµes sobre ele.... mandem via email : Isaias Pinto Email : isaiaspinto@vivax.com.br Obrigado !!!!!!
***********************
-------------------------------------------------------------------------------

poxa irmÃ£os tinha uns capazes na sua pagina de pontos que
tocavam com amor e cantavam a nossa umbanda por que vc
retirou coloque os pontos deles novamente parece que Ã© track
o nome do santo e o numero da faixa no cd mas se puder aÂ
´tÃ© me vender esse cd agradeÃ§o abraÃ§os axÃ© que oxala
lhe abenÃ§Ãµe

gostei muito do q voces fazem eu sou umbandista e sou medium
do terreiro centro de auxilio espiritual filhos de aruanda!!!mande
mensagens pra mim gostei muito de voces!!!

adorei e gostaria de saber dfe mais coisas sobre o preto velho
sebastiÃ£o!!!!!!!!!!!!1
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

adorei este sait , muito bem elaborado se alguem tiver MSN me
mande para trocarmos informaÃ§Ãµes manda o MSN e vcs estÃ
£o de parabens , ou me add no orkut Garoto Umbandista

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

adorei este sait , muito bem elaborado se alguem tiver MSN me
mande para trocarmos informaÃ§Ãµes manda o MSN e vcs estÃ
£o de parabens

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

adorei este sait , muito bem elaborado se alguem tiver MSN me
mande para trocarmos informaÃ§Ãµes manda o MSN e vcs estÃ
£o de parabens

» Histórias dos Guias
Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Gostaria muito de conhecer a histÃƒÂ³ria da Dama da Noite. Se
alguem souber de alguma coisa... kruluc@hotmail.com

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

OlÃ¡ amigo axÃ© a vc Parabens pelo seu site , fasz muito tempo
que deixei uma mensagem mas nÃ£o fui respondida Por favor se
vc podesse me enviar alguns pontos riscados de inhaÃ§a de
frente cruzado com ogum eu lhe agradeÃ§o desde jÃ¡ Aguardo
seu email muito obrigada Um Ã³timo final de sabado a vc eum
Ã³timo domingo BjO

ADOREI O SITE DE VOCÃŠS A CADA DESCOBRIMENTO
FICO CADA VEZ MAIS ENCANTADA OBRIGADA POR
ENRIQUECER A NOSSA CULTURA E DAR OPORTUNIDADES
DE PODER LER E APRENDER MAIS

ADOREI O SITE DE VOCÃŠS A CADA DESCOBRIMENTO
FICO CADA VEZ MAIS ENCANTADA OBRIGADA POR
ENRIQUECER A NOSSA CULTURA E DAR OPORTUNIDADES
DE PODER LER E APRENDER MAIS
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vcs estÃ£o de parabens por valorizarem nossa cultura que Ã©
tÃ£o bela

estou muito feliz de ter achado vcs...detalhe achei do nda..eu
sou do rio de janeiro e um belo dia eu tava numa casa de santo
e vi o dvd da festa de OGUM ...ameiii a festa de vcs...apesar q
o ritual do rj Ã© um pouquinho diferente de sp..mas a primeira
coisa q eu vou fazer quando for pra sp Ã© fazer uma visita a
vcs...fiquem na paz de oxalÃ¡...e q OGUM E XANGÃ”
PROTEJAM ESSE TRABALHO Q Ã‰LINDO...VIVA NOSSA
UMBANDA QUERIDAAAAAAAAA

PARABÃ‰NS PELO TRABALHO QUE REALIZAM

Boa noite, primeiramente parabÃ©ns pelo site. Gostaria de saber
sobre endereÃ§os de Tendas de Umbanda que trabalham
exclusivamente com a Linha Cigana em SÃ£o Paulo e Grande
ABC, obrigado e aguardo resposta. Pedro, MauÃ¡/SP.

soude religiao e gostari de saber qua eo orixa que reje 2008
obrigado

soude religiao e gostari de saber qua eo orixa que reje 2008
obrigado

gostaria de saber qual e meu exu meu cigano e meu orixa e
como chamar eles, meu mail e ndsales@ig.com.br quem quer
me ajudar me manda um mail um abraÃ§o

BOA TARDE GOSTEI DO SITE MUITO INTERESSANTE, NÃƒO
TRABALHO DENTRO DA UMBANDA MAIS TENHO MUITO
RESPEITO POR TODOS VCS PROCURO ESTUDAR UM
POUCO SOBRE OS ORIXAS SIMPATISO MUITO COM TODOS
E ABROÃ‡OS.

gostei muito desse site

OlÃ¡! Adorei o site por publicar informaÃ§Ãµes que muitas
pessoas, como eu, tÃªm interesse em saber , como ervas,
nomes de entidades, etc. Obrigada mary

Foi maravilhoso navegar neste site, trabalho na umbanda, mas
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tive muitos esclarecimentos.Os pontos sÃ£o semelhantes aos
que cantamos no nosso terreiro, mas realmente sÃ£o lindos.
visitare mais vezes. Obrigada por nos oferecer este maravilhoso
banquete de orientaÃ§Ãµes.

gostei muito desse site,vou continuar a visitar mais vezes.sou
medium aqui do NUC(nuleo umbandista cristÃ£o do japÃ
£o)segundo o chefe da casa,meu orixÃ¡ de cabeÃ§a Ã©
yemanja.gostaria muito de saber mais sobre a tia maria,que Ã©
a minha preta-velha.obrigado e saravÃ¡.

Boa noite adorei o site,ate agora o melhor em instruir medium
iniciante, um dia irei visitÃ¡-los com certeza.assim seja

Exibindo
página
55 de
93.

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Próxima

Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

gostaria de saber tudo sobre maria da praia

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Gostaria de saber qual o nome do meu orixÃ¡?? Qual?? Nasci
em 26/09/1973 mais informaÃ§Ãµes, se sou medium, o que devo
fazer para trabalhar??

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

quero saber qual minha pombagira e exu nasci no dia 27/05/78
aguardo respost obrigado

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Oi, nasci no dia 23/10/1986, e gostaria de saber de qual orixÃ¡
sou filha, pois quero muito prestar oferendas Ã ELE. Sem mais,
obrigada.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

gstaria de saber mais sbre a Maria Mulambo na linha da praia
site e mt bom obrigado aguardo resposta

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

o site e muito bom,mas gostaria de saber mais alguma oisa
sobre a maria mulambo na linha da praia oou seja pombo gia da
praia obrigado aguardo resposta

OlÃ¡, me chamo Cristiano.Nasci no dia 12/02/83, tenho 24
anos... muitas entidades jÃ¡ me disseram que eu sou mÃ©dium,
que eu tenho vÃ¡rias linhas ou giras trabalhando comigo,
porÃ©m nunca me disseram quai giras e nomes. Tenho muita
necessidade de saber os nomes das diversas entidades que
trabalham comigo, mes protetores, familiares, escoras, espiritos
da direitae da esquerda, etc... Oque eu faÃ§o? SerÃ¡ que voces
podem me responder estas perguntas. Obrigado!!!

ADOREIASMENSAGENS ACHO MAXIMO DIVULGAR NOSSA
RELIGIAO TAO DISCRIMINADA EU AMO MINHA RELIGIAO EU
QUERIA SABER MAIS SOBRE MINHA MAE IANSA E MEU PAI
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XANGO

Gostaria de saber o significado da palavra (OLEDA) Obrigado
Marcio Emilio Pereira

ola, sou de iemanja sessu gostaria de saber um pouco mais
desta qualidade e minha mae sereia quem puder me mandar
algo sobre ela agradeÃ§o.e gostaria tbm de videos com danÃ§as
de iemanja e saidas dela. axe pra todos

oi sou kaio cÃ©sar tenho uma curiosidade de conhecer melhor
uma preta velha sabrina cÃ¡tole vcs tem algum material que fale
sobre ela fico agradecido muito obrigado fique na paz de oxÃ¡la
maior

Se puderes esclarecer-me a respeito da Cabocla Helena, entre
no meu MSN por favor. rosiane.espindola@hotmail.com

Estou trabalhando com a Cabocla Helena e n consigo encontrar
nada sobre essa Cabocla de tanta luz.Me ajude!Necessito de
maiores esclarecimentos. Se puderes me ajudar agradecerei-te
imensamente. Um abraÃ§o fraterno

esre site Ã© maravilhoso gostaria de saber mais sobre o
casamento feito na Umbanda se puderem me assione pelo msn
que Ã© simone.demoura@hotmail.com

Boa tarde a todos!!! Adorei o site...tem vÃ¡rios conteÃºdos
importantes que gostei... JÃ¡ os coloquei como meus favoritos...
ParabÃ©ns... Que nosso Deus os abenÃ§Ãµe sempre... Meyre
Ellen CarapicuÃba/SP

gosto muito da nossa religiÃ£o e amensagem que envio e levar
mais a serio porque estamos sendo muito regeitados no mundo

NOSAA ADOREI O SITE DE VOCÃªS MUITO LEGAL MESMO
AS MUSICA Q COLOCARAM TUDO MESMO APRENDI MUITA
COISA ...SERA QUE TEM COMO VOCÃªS ME MANDAREM
MAIS MUSICA SE TIVER...ADORO PARABENS PARA VOCÃªS

gostaria de saber o nome de meu orixÃ¡??tem como?? eu nasci
em 14/09/1989
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oi meu nome Ã© Patricia e sempre apreciei a umbanda.. queria
saber quem sÃ£o meus guias...e como faÃ§o para poder
desenvolver...queria saber mas coisas se vcs poderem me
mandar algumas coisas sobre meus guia vou ficar muito
grata....adorei o saite.... Anteciosamente Patricia bjs

olÃ¡, gostaria de saber um pouco sobre a maria mulamba.
Aguardo ansiosa uma resposta. Obrigada, Gabriela
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Estou fazendo uma pesquisa sobre vocÃªs para aumentar o meu
conhecimento. Ficarei esperando uma pesaquisa completa com
comidas, oraÃ§Ãµes, fotos e mais........... Ficarei grata se
puderem, me ajudar!!!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

oi agostaria de saber qual meu guia de cabeÃ§a naci 09/05/1989
grata.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

ola pessoal, meu nome Ã© thiago, estou na umbanda Ã¡ 1 ano,
e to gostando muito, Ã© claro que os inimigos estÃ£o tentando
me derrubar de qualquer jeito, mais sou filho de ogum e corro
campo sem medo, sem chances pra eles rsrrs!!!! valeu pessoal,
gostei muito do site...... um abraÃ§Ã£o para todos os irmÃ£os
SARAVA!!!!!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Queridos irmÃ£o. Depois de vÃ¡rias tentativas de pesquisa e
quase nenhuma repostas estou encaminhando a todos esse email para ver que pode me responder essa pergunta?Porque na
religiÃ£o umbanda as mulheres devem utilizar saia e porque
nunca devem retira-las por baixo, e sim sempre por cima
Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Oi! me chamo Yara e queria me mandase tudo sobre a maria
mulambo

Oi! me chamo Yara e estou adorando participar da gira de
umdanda desejo para todo muito axÃ©!!!!!!!

sou filha de IansÃ£ e Ogum gostaria de saber porque nÃ£o
consigo ficar em nenhum barracÃ£o amo de paixÃ£o a religiÃ£o,
adorei as imagens de ciganos pois tambem recebo uma cigana

Gostaria muito de saber qual o ponto riscado de Ogum e IansÃ
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£...Gostei muito do site! AbraÃ§os

Nasci em 19/01/1963 jÃ¡ trabalho como mÃ©dium umbandista
jÃ¡ sei quem Ã© meu orixÃ¡ de cabeÃ§a, gostaria de saber os
outros treis. AbraÃ§os umbandista. Sandra

Quero fazer amigos da minha religiÃ£o e trocar informaÃ§Ãµes.
Bjs e muito axÃ©.Aguardo vcs

gotariamos de ver as fotos do trabalho de xangÃ´2007

Need to buy cheap Runescape Gold,Runescape
Money,Runescape GP,RS2 Item?We service cheap Runescape
Gold,RuneScape Money,RS2 Item at all server.Need buy
Runescape Gold, runescape money, Runescape GP? We sell
Runescape Gold, RuneScape Money, RuneScape GP, 24/7
online support and Fast Delivery.Buy runescape money,rs
money,buy runescape gold,Runescape gp.

Queremos participar dos cursos do barracÃ¢o,nossa famÃlia tem
essa dom maravilhoso da umbanda,mas precisamos de boa
orirntaÃ§Ã£o.Paula

amei esse site e gostaria de tirar algumas duvidas em relaÃ§Ã
£o aos meus orixÃ¡s,gostaria de saber quem sÃ£o eles todos
para eu poder agrada-los ,parabÃ©ns pelo site Ã© maravilhoso!

Boa tarde !!! vOcÃªs estÃ£o de PARABÃ‰NS .. Site muitO
organizadO, td muitO bem esclarecidO, infOmaÃ§Ãµes
fundamentais, aprendi muitO ... Continue assim ... MuitO bOm
ver um otimO trabalhO sendO realizadO. BeijOs Obrigada!!

Boa tarde ,gostaria de saber tudo sobre nanÃ£,e o significado
dela trazer uma vassoura,estou muito curiosa sobre esta
ferramenta que Ã© uma vassoura,desde jÃ¡ o meu muito
obrigada,vou ficar aguardando resposta.Continue assim ,vcs
estao de parabens pelos esclarecimentos ,OBRIGADA....

ADOREI O SITE DE VCS,MUITO BEM EXPLICADO,MUITO
BEM FEITO MESMO. QUE DEUS ABENÃ‡Ã•E VCS.

Oi Ante de mais nada adorei esse site parabens . TENHU UMA
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DUVIDA E GOSTARIA DE SABER SE VCS PODEM ME
AJUDAR . Sou um medium iniciante , e em uma gira de caboclo
meu caboclo nao fes falado mais riscou o seu ponto. Iqual o
ponto riscado deste Ogum 7 ESTRADA . O QUE QUER DIZER
ESSE PONTO RISCADO . MUITO OBRIGADO AGUARDO
RESPOSTAS

eu quero saber sobre o axÃ© mais nao sobrei o cabomble Ã©
sobre o axÃ©? como e quem descobriu o axÃ©?

OlÃ¡ gostaria de saber endereÃ§os de umbanda aki em BH MG
pois estou em busca de um lugar para me desenvover.Meu
email Ã©: www.biahta@oi.com.br Aguardo Grata Fabiana
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

OlÃ¡ gostaria de saber endereÃ§os de umbanda aki em BH MG
pois estou em busca de um lugar para me desenvover.Aguardo
Grata Fabiana

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

oi sou da umbanda estou em fase de desnvolvimento, eles ja
mim disseram que minha linha e ogum poriÃ§o meu
desenvolvimento e mais rapido?

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Nasci dia 26/08/1980 as 22:58hs, gostaria de saber meu orixÃ¡.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

GOSTARIA DE SABER QUAL Ã‰ A OFERENDA DO SR
LÃšCIFER?

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Sou mÃ©dium e meu Caboclo Cacique Pena Branca , meu
GuardiÃ£o Exu Veludo Cigano, mas nÃ£o encontro nada sobre
ele em pesquisas...se alguem puder me auxiliar nas
informaÃ§Ãµes sobre ele.... mandem via email : Isaias Pinto Email : isaiaspinto@vivax.com.br Obrigado !!!!!!
***********************

» Tela Inicial

nasci no dia1 19/05/65 gostaria de saber quem sao meus orixas

nasci no dia 19/05/65 gostaria de sber quem saos os meus
orixas

nasci no dia 19/05/65 gostaria de saber quem Ã© os meus
orixÃ¡s

Tenho 22 anos e comecei frenquentando o kardecismo com
15,em rodas de oraÃ§Ã£o uma senhora me disse que sou
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medium de incorporaÃ§Ã£o. A um ano ou menos estou visitando
a umbanda e mais 2 pessoas que me deram o passe me
disseram a mesma coisa . mas na umbanda a senhora me disse
que eu teria que frenquentar/ desenvolver na prÃ³pia Umbanda,
se nÃ£o dos problemas que me queixei nÃ£o iria melhorar.... Por
gentileza gostaria de saber se tenho mesmo que desenvolver na
umbanda, acho bonito e gosto de tomar o passe lÃ¡ mais nÃ£o
me vejo trabalhando no mesmo.. AgradeÃ§o desde jÃ¡ e
agurado a resposta

Olha..eu tb nao tenho uma situaÃ§Ã£o financeira muito
boa...mas mesmo assim frequento um centro onde ninguem
cobra nada... sÃ³ ajudamos... fazemos o bem... se procurar,
encontra sim

Olha..eu tb nao tenho uma situaÃ§Ã£o financeira muito
boa...mas mesmo assim frequento um centro onde ninguem
cobra nada... sÃ³ ajudamos... fazemos o bem... se procurar,
encontra sim

Nossa tem gente ignorante nÃ£o...o site Ã© pra jesus (oxalÃ¡),
como quiser, sÃ£o os memos...ow enquanto ao infeliz que fez
esta obeservaÃ§Ã£o, fique tranquilo vou rezar por vc Que
oxalÃ¡/jesus vos abenÃ§Ãµem

sou medium, mais nao sei na verdade como me tratar, nem oq
devo fazer so sei que as vezes me sinto muito mal por nao ter
um acompanhamento e muitas cobranÃ§as sei que devo
frequentar um centro. mais qual? ate agora so encontrei pessoas
interessadas no dinheiro que nao tenho. como posso
desenvolver este dom divino se nao tenho recursos financeiros?
como ajudar o meu proximo se ao menos posso me ajudar ou
encontrar alguem que me ajude?

existe alguma forÃ§a maior que possa trazer o seu amor de
volta, digo namorada.

O site Ã© muito bem organizado.Pena que nÃ£o Ã© para
Jesus.Deus os abenÃ§oe.

gostaria de saber em que livro posso encontrar pontos riscados
da umbanda.

Buy cheap RS gold,we are a professional, loyal and reliable
runescape gold and Runescape Money supplier online--24/7 nonstop service, cheap runescape money and RS gold with fast
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delivery.24/7 buy runescape gold Shop -Fast,Reliable,Cheap
Runescape Money|Runescape Gold|Buy Runescape Money runescape money, runescape gold, runescape items... Rs money
site is selling RuneScape gold and RuneScape item,offering
runescape gp RuneScape money, RuneScape gold and
RuneScape 2 Gold are collected ...

OlÃ¡ eu gostaria muito de saber qual Ã© o ponto riscado do Seu
TatÃ¡ Caveira. Obrigado.

Gostaria de saber qial o santo de cabeÃ§a sou medium, mas faz
apenas 2 meses que comecei a me desenvolver. E ainda tenho
um pouco de receio de tudo.

Gostaria de saber qial o santo de cabeÃ§a sou medium, mas faz
apenas 2 meses que comecei a me desenvolver. E ainda tenho
um pouco de receio de tudo.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Gostaria que alguem me falasse de alguma tenda de umbanda
em Mogi GuaÃ§u.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

ola trabalho a oito anos na umbanda adorei o site gostaria der
manter contato para tirar duvidas e fazer mais irmÃ£os na
umbanda um saravÃ¡ a todos nasci dia 10/10/83 gostaria de
saber mau guia de cabeÃ§a e se ele puxa jurema junto e meu
marido Ã© de10/03/77 qua e o gui dele valeu pamela campinas

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

somos umbandistas egostariamos de manter contato c outras
pessoas q tambem participam da mesma fe abracos

» Histórias dos Guias
Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

qual seria omeu guia?nasci em 08/04/1972, e gostaria que me
informa-se mais sobre a cabocla apanaia sua misica e +ouassim:apanaia euma rosa,rosa que nao tem espinhos,mas por
favor rosa da umbanda abre os meus caminhos.

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Nasci em 30/03/80 e quero saber quais meus guias e meu orixÃ¡
maior (de cabeÃ§a).

» Tela Inicial

nasci dia 08/03/81 as 2hrs gostaria de saber qual a minha
bombagiria

nasci no dia 02/04/1980 as 05:25 horas da manha e gostarfia se
possivel saber de quem sou filho

boa noite meus irmÃ£os de fÃ©. a muito tempo soube que era
uma mÃ©dium,mais sÃ³ agora meu coraÃ§Ã£o diz que estou
pronta,para amar e me dedicar aos meus guias e orixÃ¡s.A uma
semana fiz meu primeiro contato com um guia.Ainda nÃ£o sei
quem Ã©,a Ãºnica coisa que sei Ã© que sou filha de OXUM. Por
favor se puderem me ajudar,me digÃ£o como descubrir quais sÃ
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£o meus guias. Nasci em 28/12/66. Estou estudando mto para
saber melhor sobre a religiÃ£o,tudo que sei Ã© que tenho mta
alegria em participar dos trabalhos e mto amor para ofereÃ§er.
Mto obrigada pela atenÃ§Ã£o,e peÃ§o deus noso pai ilumine a
todos nÃ³s.

NÃ£o sei se Ã© possÃvel, mais jÃ¡ faz muito tempo que eu sou
umbandista e nÃ£o sei quem Ã© meu orixÃ¡ de coroa e meu
exu, como posso saber?

O site muito bem elaborado e completo,amo muito a umbanda e
gosto de conhecer amigos que a amem tanto quanto
eu...gostaria muito de conhecer o barracÃ£o referido no
site...espero ter esse privilÃ©gio em breve...bom parabÃ©ns a
todos e que oxalÃ¡ nos abenÃ§oe e que papai ogum nos dee
forÃ§a sempre e sempre... AbraÃ§o a todos os companheiros

boa noite,axe a todos vcs,gostaria de tirar uma duvida com os
senhores.SANGUE DOMESMO SANGUE,PODECUIDAR DAS
OBRIGACOES.EXEMPLO,UMAIRMA,FEITA NOSANTO PODE
CUIDAR DA PROPRIA IRMA,QUE ESTA SE
DESSENVOLVENDO AGORA,POR FAVOR ME
RESPONDA,POIS ESTOU COM MUITAS
DUVIDASREFERENTE A ESTE ASSUNTO.MUITOOBRIGADO...

Bom, primeiramente parabÃ©ns por tudo que vi no site adorei
tudo , frequento um terreiro a mais de 4 anos mas sÃ³ agora
que perdi meu marido em um acidente que passei a frequentar
todos os sabados ,pois Ã© onde tenho encontrado muita forÃ§a
para continuar a viver sem ele , sei que tem dias que sou egoists
e gostaria de esta morta junto com ele ... pois o que fizeram com
ele nÃ£o tem resposta ...ele foi morto brutalmente em uma briga
de transito ..sinto muito a falta dele ,sei que ele esta bem mas
tem sido muito dificil para mim ,pois ele era meu companheiro a
6 anos doi muito quando penso que ele nÃ£o esta mas entre
nos vivo ,gostaria de ter ele aqui comigo ... por favor sei que ele
precisa de muita luz se vcs puderem ajuda-los tambem seu
nome Ã© Marcos Lacerda da costa ele nasceu dia 27/05/78 e
faleceu dia 22/07/07 ,muito obrigado.

PARABÃ‰NS hÃ¡ muito tempo nÃ£o via tratarem ha nossa
religiÃ£o com tanto respeito e seriedade fiquei emosionada
quando asisti os videos. Novamente parabÃ©ns e que o PAI
OXALA e nosso grande pai OGUM ilumine nossos caminhos e
nos de claresa e seriedade na nossa mente e na nossas
aÃ§Ãµes para levarmos nossa religiÃ£o e nossa fÃ© ha todos
que precisÃ£o.UM ABRAÃ‡O E AXÃ‰ PARA TODOS QUE
COLABORARAM COM ESSE SITE.CRISTINE DE OGUM
ONIRA. CANOAS_ RIO GRANDE DO SUL
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Quero dar os parabens para todos voces pelo susseco!! Suas
festas sÃ£o otimas !! E quero saber quem Ã© meu cigano de
coroa. Susseso,Paz,e que nosso Pai OxalÃ¡ lhes dÃª muita masi
muita alegrias!! Ha e ajuda para minha tia que estÃ¡ com a linha
cruzada!!!

Quero pedir bastante oraÃ§Ã£o para meu filho porque ele esta
com encosto.

oi meu nome Ã© carlos sou de portugal e moro em braga
frequentei o candomblÃ© durante 6 anos e sai este ano porque
em todos os terreiros em que andei sinto que nao Ã© aquilo que
quero gostaria de saber como posso comonicar com voces e se
voces fazem tratamento e transportes Ã¡ distancia ou se podem
entragar Ã©bos ai para mim que estou do outro lado do vasto
oceano....aguardo uma resposta obrigado,,,,peÃ§o a vossa
benÃ§Ã£o e me despeÃ§o

Gostaria de saber qual meu orixa de coroa e meu exu?

ParabÃ©ns pelo vosso Trabalho. Sucesso e Paz, sÃ£o os meus
sinceros desejos. emplo Sagrado de Umbanda
www.temploetxaury.com

quero parabenizar vcs pelo o terreiro maravilhoso que eo o pai
jose de aruanda por que e muito dificil achar um terreiro com
tanta firmeza como esse parabens a todos da corrente axe para
todos william

nasci no dia 30/01/1963 e gostaria de saber quais sao os meus
guias e como faÃ§o para me comunicar
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
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Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Ola amigos, estou pesquisando sobre LampiÃ£o e Maria Bonita.
NÃ£o achei atÃ© o momento algum ponto cantado para eles;
Gostaria da ajuda de todos para a realizaÃ§Ã£o deste
maravilhoso trabalho. Desde jÃ¡ agradecido.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

gostaria de saber + sobre a histÃ³ria de minha madrinha aninha
atenciosamente lidiane

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Bom minha historia comeÃ§a como de tantas outras pessoas
que estÃ£o aqui. Quando tinha 7 anos eu fui para casa da
minha avÃ³ e quando fui dormir vi um homem de roupa branca,
chapÃ©u branco e camisa vermelha do lado da minha cama, eu
dei um grito porque achava que era realmente uma pessoa que
estava ali. Durante muitos anos aquilo ficou sem resposta, eu via
vultos em minha casa em sp, e nÃ£o conseguia dormir sem
cobrir a cabeÃ§a atÃ© as orelhas, porque minha impressÃ£o Ã©
que sempre tinha alguÃ©m alÃ pronto para aparecer. Sempre
senti bastante a presenÃ§a de espÃritos , mas rezava para nÃ£o
ver mais nada. Minha mÃ£e na Ã©poca tinha comeÃ§ado a ir
nas palestras do centro kardecista , mas eu quando a
acompanhava achava que as pessoas falavam demais, palavras
difÃceis...etc... Minha mÃ£e coordena trabalhos mediunicos no
kardecismo ,dÃ¡ palestras, assistÃªncia social Ã s pessoas
necessitadas, um trabalho muito bonito, mas sempre senti que
todos um dia iriam me cobrar a entrar nos cursos para seguir o
caminho dela. Sempre assistia as palestras, fui criada na base
do evangelho,coisas basicas como aÃ§Ã£o e reaÃ§Ã£o,respeitar
as diferenÃ§as das pessoas, ser justa , honesta... Eu ajudava
minha mÃ£e em casa na psicografia,toda quarta enquanto ela
psicografava eu virava as folhas para ela.Adorava aquilo. Mas no
fundo nunca gostei de muita historinha e enrolaÃ§Ã£o, mas
como qualquer adolescente ,era assim que eu pensava. Acho
bÃ¡rbaro o trabalho e dedicaÃ§Ã£o deles, mas sentia que nÃ£o
era minha praia. E nunca imaginei que iria para UMBANDA ,
minha mÃ£e nÃ£o deixava nem eu buscar doces que eles
distribuiam.Mas eu ia escondido com minhas amigas. Na
verdade nÃ£o tinha idÃ©ia do que era que acontecia, e nÃ£o via
mal nisso , de uma senhora gostar de distribuir doces. Quando
pisei na Umbanda meu irmÃ£o jÃ¡ ia e era cambone,ele entrou
porque tinham varios trabalhos para derrubar ele e acabou
gostando de lÃ¡. Um ano depois eu fui ao terreiro para passar e
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tambÃ©m haviam feito trabalhos para mim.E como gostei daquilo
que vi! Meu marido nÃ£o gostou nada da idÃ©ia,varios parentes
dele sÃ£o evangelicos.E ia pegar mal.Bom enfrentei tudo e
todos. Minha cunhada mais nova entrou na corrente,levou o
namorado e sÃ£o mediuns trabalhadores. Hoje com 32 anos, me
sinto vitoriosa, frequento a corrente hÃ¡ 4 anos, sou medium de
incorporaÃ§Ã£o, amo ir ao terreiro. Defendo a Umbanda com
todo meu amor. Preconceitos ainda existem, mas sempre
esclareÃ§o e explico sobre o que acontece e para que servem
as coisas que acontecem no terreiro. Filhas e netas das amigas
da minha mÃ£e tambÃ©m vÃ£o na mesma corrente . Bom sÃ£o
coisas do Pai Maior, tudo estÃ¡ exatamente no lugar em que
deveria estar. Tenho bastante amigos da rua que comeÃ§aram a
frequentar o terreiro , e tambÃ©m encontraram suas verdades
lÃ¡. Bom , hoje busco pela vidÃªncia que deixei lÃ¡ atrÃ¡s, porque
sei que com ela posso auxiliar e muito as pessoas que vem pedir
ajuda. O tempo nÃ£o Ã© magnÃfico? Que as forÃ§as de nosso
Pai Maior recaia sobre vÃ³s , que suas vontades sejam a
vontade dele e as atitudes tambÃ©m. Obrigada por compartilhar
conosco esse site que representa nossa essÃªncia e mostra
para o mundo nossa verdade. Salve,Salve muita paz e muita luz
abraÃ§o tatiana

Boa noite Que lindos videos que eu pude assistir,obrigada por
nos dar esse momentos de poder ver muitos dos nossosirmaos
trabalhando para ajudar a quem precisa,peÃ§o por favor se
voces tem CD com musicas da umbanda, ciganos, marinheiros,
erÃªs,orixas,pois aqui nao se encontra,que Deus os ilumine
sempre 04/10/07

outro dia visitei um terreno, nunca havia ido e achei tudo muito
interessnte e queria saber quem Ã© jurema se pudessem falar
um pouco dela pra mim ficarei muito grata!...

quero informaÃ§Ã£o sobre o dvd ritus de exu.quero saber se
vocÃªs vÃ£o ter mais para a venda.obrigado.por favor me envie
a resposta

nasci no dia 30/01/1963 e gostaria de saber quais meus guias e
como faÃ§o para me comunicar

Ola,estou interesada a aprender mais sobrea umbanda, queria
saber o porque de nÃ£o poder usar roupas pretas e escuras?

Gostaria se possÃvel que vcs me indicassem um centro de
umbanda em Sorocaba. Obrigado e muito axÃ© a todos.

nasci no dia 31/05/1978 e gostaria de saber quais meus guias e
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como faÃ§o para me comunicar

Otima noite a todos, sou uma umbandista deste que nasci,a
umbanda Ã© pra mim maravilhosa, e fico orgulhasa em saber
que posso ter mais conhecimento da umbanda nÃ£o sÃ³ no
terreiro aonde vou e sim nos meios de teleconicaÃ§Ã´es, isso
me faz muito bem...AxÃ© a todos assi mi

quisiera saludarlos y enviarles un sin fin de bendiciones , pero el
deseo imperioso de pertenecer a su religion me hizo escribirles ,
lo lamentable es que soy de chile y me es muy dificil viajar hasta
alla es por eso que les pido que me guien Uds. como hacerlo
para pertenecer a esta su religion. esperando una respuesta
positiva me despido . carlos

Estou entrando para a umbanda agora. Senpre ouvi, desde
menina, que precisava desenvolver a minha mediunidade, mas
nunca encontrei um lugar que me trouxesse seguranÃ§a para
fze-lo. Enfim, conheci uma senhora que me identifiquei de
imediato. Estou desenvolvendo. Acendo uma vela branca para o
meu guia de cabeÃ§a, e faÃ§o minha consentraÃ§Ã£o. Sempre
pergubto o nome da entidade e a linha em que trabalha. Obtive
uma resposta, mas ainda nÃ£o tenho tanta seguranÃ§a para
saber se Ã© a entidade falando ou minha imaginaÃ§Ã£o. Deu o
nome de "nha" Barbina (preta-velha) e na linha dos caboclos. NÃ
£o entendo o porque do "nha". Sei que existe a vÃ³ Barbina.
VocÃªs saberiam me dizer? Desde jÃ¡ agradeÃ§o, Luma.

Gostaria de saber os dias e os horÃ¡rios das reuniÃµes no
barracÃ£o. Quero muito poder conhecÃª-los pessoalmente.
Gostaria de dizer que vcs estÃ£o de parabÃ©ns por mostrar
uma religiÃ£o limpa e bonita. Desde jÃ¡ agradeÃ§o. Uma Boa
tarde. Ã‰rica.

Ã‰ muito importante este trabalho de vocÃªs, o Brasil mereÃ§e.
Aguardo contato de vocÃªs,sou Erivaldo de Aracaju sou
babalorixÃ¡,e queria trocar informaÃ§Ãµes, nÃ£o demore estou
aguardando, parabens para vocÃªs

vocÃªs estÃ£o de parabens pela festa,pelos 50 anos e pela
organizaÃ§Ã£o. gostaria que vocÃªs entrassem em contato
comigo,Eu sou Erivaldo,tambÃ©m sou babalorixÃ¡ aqui em
Sergipe ,meu centro Ã© Oxossi CaÃ§ador, aguardo contato para
amizade cinsera

Bom dia,Meu nome Ã© Odete,entrei na Umbanda por
acaso,quando mais nova via com frequencia uma senhora de
branco com aparencia meiga , ela sÃ³ me olhava nÃ£o dizia
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nada, primeira vez que a vi tinha dez anos fiquei com medo e
sempre que a via tinha medo, com o passar do tempo nÃ£o a vi
mais, passado algum tempo fui com minha tia a casa de uma
amiga dela onde a filha dela trabalhava com as entidades, eu me
apaixonei pelas entidades e comecei a estudar sobre umbanda e
afins, mas comecei a ver vultos, sentir vibraÃ§Ãµes, sonhava
com caboclos que nunca consegui ver o rosto, plantas que
nunca tinha visto etc, certo dia fui a casa desta pessoa e senti a
presenÃ§a tÃ£o real de uma cabocla linda, eu sabia o nome
dela, sua tragetÃ³ria e tudo mas nÃ£o conseguia falar eu via e
ouvia tudo que as pessoas falavam do meu lado mas nÃ£o
entendia o que eu dizia, depois como num sonho a imagem foi
sumindo e me falaram que eu havia encorporado uma cabocla,
atÃ© hoje me emociono, foi lindo, e me falaram que eu devEria
desenvolver minha mediunidade a trabalhar na casa desta
pessoa por um periodo de 4 anos onde o passei por varios
prossedimentos que hoje nÃ£o lenbro direito, o que lembro foi de
alguns resguardos, banho de canjica, banho de cabloco, os
acentamentos, mas nÃ£o lembro dos procedimentos,bom
resumindo a partir de uma certa Ã©poca uns 6 meses depois
que comecei a me desenvolver comecei a nÃ£o me sentir bem
na casa sempre me sentia pesada e foi este mau estar durante
3 anos, havia algumas coisas que minhas entidades nÃ£o
aceitavam mais nÃ£o diziam nada eu sentia que precisava sair,
minha vida foi ficando confusa e resolvi sair da casa, comecei a
visitar centros com mais frequencia para ver se em algum eu iria
me sentir bem, mais nÃ£o me senti,comecei a achar que tudo de
ruim que acontecia comigo era devido a umbanda, minhas
entidades sempre praticaram a caridade e eu sempre as
respeitei, mais desisti de procurar,como eu nÃ£o sabia como sair
de algo que nÃ£o sei como entrei,comecei a pedir a Deus e as
meus Orixas permiÃ§Ã£o para parar, para buscar resposta,
estava revoltada, e como o tempo fui parando de sentir de
sonhar de ter presentimentos e abandonei meus guias, tudo isso
foi em 2000, comecei a frenguentar igrejas evangÃ©licas, mas
tambÃ©m nÃ£o me adaptei,e a uns dois meses sinto minhas
entidades perto de mim novamente comecei a sentir tudo
denovo, se tem uma pessoa perto de mim que esta com algum
problema eu consigo sentir a angustia delas,escrevo regras que
nem sei se existe, eu gostaria de saber o que fazer, como agir,
antes de eu ter parardo fui convidade para festa de cosme onde
minha crianÃ§a se aproximou pela ultima vez, foi um sentimento
tÃ£o triste como uma despedida, que que eu faÃ§o sei que eles
tem que cumprir seu desenvolvimento, sei que eu tenho que
cumprir o meu mais nÃ£o sei o que fazer.Por favor me ajudem.
e me digam o que vocÃª sabem sobre os nomes de algumas
entidades minhas:Rosinha ou pretinha(cosme), cabloca Flexa
dourada,cabloca Tayara (minha primeira entidade , sempre que
lembro dela me dÃ¡ vontade de chorar),Baianos seu ZÃ© do
coco,Baiana Catarina, seu zÃ© pilintra,( esta entidade Ã© outra
que nÃ£o consegui atÃ© hoje entende-la , ele tem uma
irradiaÃ§Ã£o boa mais vinha na direita e na esquerda, meus
pretos velhos que nÃ£o consigo lembrar os nomes,e outros
guias que infelizmente nÃ£o consigo lembrar o nome. PRECISO
DE AJUDA SE VOCÃŠS PUDEREM EU AGRADEÃ‡O GRATA
Odete

olÃ¡ sou uma umbandista de fÃ© e alma e gostaria de saber de
vocÃªs tenho 10 anos de mÃ©duin de umbanda e gostaria de
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fazer a camarinha mas na cidade onde moro nÃ£o existe terreiro
que seja de umbanda sÃ³ de umban-donblÃ© oq eu posso fazer
eu moro em sorocaba bjos e atÃ© mais espero resposta

axÃ©, a todos e que o pai oxalÃ¡ abenÃ§oi a todos , eu gostaria
de saber mais sobre o pai ogum e oxossi.

boa noite amigo(a) gostaria de saber da histÃ³ria da cabloca
suasuna e se tem alguma imagem dela abraÃ§o roberto
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

gostei muito cotinue levando a nossa horigem logo terei como
conversar

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Gostaria de agradecer ao carinho da Ariane, por ter entrado em
contato conosco apÃ³s visitar nosso site. OlÃ¡ Ariane, meu nome
Ã© Paula e sou eu que cuido do site da nossa escola, por
enquanto. Apesar de ser bem modesto, foi feito por mim com
muito carinho e fico muito feliz por vocÃª ter gostado. O site de
sua casa tambÃ©m estÃ¡ maravilhoso, as fotos entÃ£o nem se
fala... Espero tambÃ©m que OxalÃ¡ ilumine o caminho de todos
os filhos de fÃ© de sua casa e tambÃ©m dos dirigentes
espirituais. Um grande abraÃ§o. Paula

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

PARABENS,adorei todas as fotos e comunicaÃ§Ã£o sobre as
gira Q nosso paiOXÃLA abenÃ§Ãµe a todos um forte abraÃ§o

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Fiquei muito feliz em saber que temos um site sobre nossa
religiÃ£o.Que meu Pai Ogum e minha MÃ£e IansÃ£ abenÃ§oae
a todos.AxÃ©!

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

oi que deus e oxagiam a bemÃ§oe a todos

OlÃ¡, parabÃ©ns pelo site e otimo,gostaria que me indica-se
terreiros de Umbanda no RIO DE JANEIRO, pois quero
encontrar uma casa com fundamentos e mirongas da antiga pois
hoje sÃ£o pocas as pessoas que tocam "Umbanda". Um forte
abraÃ§o Tania

ParabÃ©ns pelo site. Por favor me ajudem, tenho 57 anos, nasci
em 29/04/1950, nunca dana deu certo para mim, apesar de ser
formado em CiÃªncias ContÃ¡beis, sempre sofri dificuldades, nÃ
£o consigo progredir, e Ã© miuto mais coisas acontecem, mas
por enquanto desejo dizer isso, me ajudem por favor, sÃ£o
muitos problemas, inclusive psiquicos. obrigado.
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oi boa noite pedir uma oraÃ§ao para abrir meu caminho para
vida fisica sou espirita ouÃ§o ,vejo ,ate converso mais muitas
vezes minha vida nao esta dando nada cert pufavor me ajude
mesmo que seja so em oraÃ§ao para ajudar uma filha de deus
desesperada meu noivo foi embora com muito raiva de mim pelo
meu ciumes me ajude vovo maria gonga a qual sempre confersa
comigo e pai joaquim das almas de der a divina luz

OlÃ¡ entrei na umbanda meio que de paraquedas minha avÃ³ era
chefe de terreiro a muitos anos e sentindo o peso da doenÃ§a
se sfastou dos terreiro deixando um irmao nosso mais
infelizmente ele no auge de sua vaidade quase pos o terreiro
abaixo logo depois minha avÃ³ veio a falecer e acabei entao
ficando no seu lugar tenhoa Ã³timas entidades Ã© o que dizem
mais infelizmente nÃ£o consigo acreditar por favor me ajudem
me deem uma luz,obrigado que o nosso pai OXALA que os
cubra estao de parabÃ©ns pelo site!RENATA

Entrei para Umbanda a 3 meses mais ja frequentava a muito
tempo,sinto fortes vibraÃ§Ãµes mais nÃ£o consigo dar passagem
aos guias, nasci em 26/12/64 meu nome Laudi

Gostaria de parabenizÃ¡-los pelo site,e pedir se possÃvel uma
foto da ere rosinha.Qual a entidade que me protege?Nasci no
dia 15/05/49.Vou aguardar.

olÃ¡,gostaria muito de saber qual Ã© meu orixÃ¡,me chamo
isabella e nasci em 18/12/1985. muito obrigado

eutou a preucura de uma tenda sera se pode me ajudar

bom dia a todos estou precisando de algumas informaÃ§Ãµes
minha esposa tem uma mediunidade muito elevada ela tem
visÃµes com espiritos ela ve e conversa com uma tia falecida a
muitos anos e eu gostaria de saber com faÃ§o para ela
desenvolver essa mediunidade dela jÃ¡ fui em varios lugares e
atÃ© hoje nada tive algumas informaÃ§Ã£o sobre a umbanda
que seria o lugar ideal aonde ela poderia desenvolver esse don
que ela tem moro aqui na cidade de guarulhos sp e gostaria de
uma orientaÃ§Ã£o agradeÃ§o desde jÃ¡ a atenÃ§Ã£o de todos e
que deus inlumine a todos vcs

OlÃ¡,sou simpatizante da Umbanda estou agradecendo muito os
esclarecimentos que voces me deram. Muito Obrigada.
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Ã‰ MAGNIFICO ESTE SITE, PARABÃ‰NS PELO ENPENHO
DE ENSINAR AO PÃšBLICO LEIGO E ATÃ‰ MESMO
AQUELES QUE FREQUENTAM A UMBANDA E NÃƒO TEM
MUITO CONHECIMENTO, DO QUE Ã‰ A ESPIRITUALIDADE E
OQUE DE BOM ELA TEM A OFERECER, ME ORGULHO DE
SER UMBANDISTA. E ADOREI O SITE DE VCS. UM GRANDE
ABRAÃ‡O E MUITO AXÃ‰ TATY

olÃ¡! Giras de Umbanda... eu gostari de sabver se, vcs podem
me enviar as musicas cantadas nas casasa de Umbandas!!!!!!
hinariossss.. adoraria... grata Jana

OlÃ¡! Ã‰ muito bonito o trabalho praticado por vocÃªs.
Frequento a Umbanda a 13 anos e trabalho com entidades a 9
anos. No momento nÃ£o estou indo a nenhum baracÃ£o. Tenho
um pequeno lugar na minha casa onde trabalho com as
entidades, um altar de OxalÃ¡ e um altar para Santa Sara.
Deixei de frequentar a casa do meu pai por que nÃ£o aceito o
comportamento de algumas pessoas que frequentam lÃ¡ e tratam
a nossa umbande forma errada, visam o exibicionismo e o
dinheiro. Muito AxÃ© pra vopcÃªs e que OxalÃ¡ abenÃ§oe.

SOU BABALAORIXA DA NAÃ‡ÃƒO DE ANGOLA, PARABENS ,
ESTE SITE Ã‰ UM SIGNIFICADO MUITO LINDO PARA
NOSSA RELIGIÃƒO QUE SE ESCONDIA OU SE ESCONDE
AINDA EM PORÃ•ES...Ã‰ ISSO AI, A INTERNET/
TELEVISÃƒO/ RÃDIO TAMBEM PODEM SER UM CANAL DE
VIBRAÃ‡ÃƒO POSITIVA, MINHA PERGUNTA Ã‰ A
SEGUINTE... CERTA VEZ EM UMA FESTA DE BOIADEIROS
NO VALE DOS ORIXAS PRESENCIEI O FEITO DE UMA
DEFUMAÃ‡ÃƒO QUE ESPALHAVA FUMAÃ‡A VERMELHA,
GOSTARIA DE SABER PARA QUE SERVE E COMO Ã‰
FEITO ESTE PREPARO POIS SENTI UM GRANDE AXÃ‰
NAQUELE INSTANTE.

Desde pequena fui ao Centro Kardecista, e fui convidada por
uma amiga a ir, acabei indo a amei....mas gosto dos dois
centros....vou todo sÃ¡bado agora com a minha amiga. Pra mim
tudo Ã© novo, pois Ã© muito diferente um centro de outro. Por
isso estou procurando coisa pela internet sobre a Umbanda e
achei o site de vcs...Adorei, explica muito bem....gostaria de
saber se pelo meu nome ou data de nascimento tem como saber
qual Ã© o meu guia?! Tatiane Iara da Silva Santos - nasc:
27/05/1983. Gostaria de saber tb se Ã¡ algum problema em ir
nos dois centros...pois amo o Kardecismo e tb gostei do
Umbanda!! AgradeÃ§o a atenÃ§Ã£o.... Taty

Exibindo
página
61 de

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 23 24 25 26 27 28 29
42 43 44 45 46 47 48 49
62 63 64 65 66 67 68 69

10
30
50
70

11
31
51
71

12
32
52
72

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=61[27/04/2009 16:32:36]

13
33
53
73

14
34
54
74

15
35
55
75

16
36
56
76

17
37
57
77

18
38
58
78

19
39
59
79

20
40
60
80

21
41
61
81

Mural do Giras de Umbanda
93.

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Próxima

Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=61[27/04/2009 16:32:36]

Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Gostaria de saber se tenho uma pomba gira comigo. Ja me
disseram ha 3 anos atras q tinha uma cmg. Gostaria de saber se
tenho, qual gira eh, e o que fazer. Nasci no dia 21/07/1983 Quinta feira Admiro muito a umbanda. Obrigada.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

Em primeiro lugar adorei o site, voceis estÃ£o de parabÃªns.
Bom me nome Ã© TELMA CRISTINA NUNES nasci em
05/04/72, minha mÃ£e frequentou o Candomble desde jovem, fui
batizada no mesmo, jÃ¡ se fazem 27 anos que minha mÃ£e nÃ
£o frequenta ela hoje Ã© kardecista mas por incrÃvel que
pareÃ§a nÃ£o se desfez de suas coisas e todo ano faz
obrigaÃ§Ãµes a suas entidades. O problema estÃ¡ comigo, jÃ¡
estive em alguns centros da nossa regiÃ£o, e nÃ£o consegui me
identificar, primeiramente meu marido nÃ£o gosta, entÃ£o acabo
respeitando sua opiniÃ£o, mas estou numa situaÃ§Ã£o
desesperadora entrei em vÃ¡rias dÃvidas que nem sei como,
hoje continuo fazendo minhas oraÃ§Ãµes a Deus e aos Ciganos
a quem respeito e AMO muito, por favor me ajudem, a me
entender. Desde jÃ¡ agradeÃ§o Ã atenÃ§ao Fiquem com Deus e
com Santa Sara. BEIJOS DO FUNDO DO MEU CORAÃ‡ÃƒO
telma

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

OlÃ¡, muito AxÃ© povo da Giras de Umbanda. PeÃ§o
encaridamente que irradiem-me nesta nova jornada que inÃcio,
onde retorno Ã¡s minhas raizes umbandista, onde fiquei um bom
tempo afastado. Pois sou ogan( corimba ), onde agora com a
permissÃ£o de OxalÃ¡, quero se possÃvel for, voltar na corrente
mediÃºnica, onde pretendo colocar meus guias em Terra para
prestarem caridade, onde atÃ© agora nunca me abandonaram e
sim orientaram-me para minha formaÃ§Ã£o de homem no que
se diz a carÃ¡ter. Enfim, parabanizo vcs por este maravilhoso e
site, onde apreendi muito da nossa querida UMBANDA, e ainda
estou apreendendo, pois somos eternos apreendiz numa religiÃ
£o 100% brasileira, que ano que vÃªm comemora 100 anos de
existÃªncia. Desde jÃ¡ muito AxÃ©. SaravÃ¡ povo da Giras de
Umbanda, saravÃ¡ povo da Umbanda.

OlÃ¡ BarracÃ£o de pai JosÃ© de Aruanda. Me chamo Luiz
Gustavo dos Anjos Tavares, nascido em 21/04/1985, estou com
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uma sÃ©rie de problemas e dÃºvidas quanto ao segmento da
minha religiÃ£o.Pois depois de tantos fatos acontecidos na
minha vida material, nÃ£o estou conseguindo mais ter forÃ§as
para lutar pelo meu espiritual e fortalecer-me materialmente para
encarar a realidade dos fatos, nÃ£o sei se toda essa atrapalheira
toda Ã© devido ao fato de umas pessoas e entidades dizerem
que sou mÃ©dium de incorporaÃ§Ã£o e outros me disserem que
nÃ£o sou nada disso e sim sou ogÃ£(curimbeiro),fui pedir ajuda
no candomblÃ© de naÃ§Ã£o angolana intenÃ§Ã£o de que toda
essa sÃ©rie de problemas Ã© devido a cobranÃ§as do meu
orixÃ¡ ogum e obaluaiÃª, depois disso feito achei que estava
fazendo o certo, dai foram aparecendo sonhos com exu, sonhos
com acidentes graves com muitas gentes mortas e um homem
brotando da terra vindo em miha direÃ§Ã£o dizendo"aÃ tavendo
sÃ³ foi eu quem fiz tudo isso ai" e derepente uns senhores de
idade fizeram uma roda sobre mim como uma espÃ©cie de
corrente dÃ¡i esse cara que broto da terra foi se afastando e
esses senhores dziam pra mim assim " NÃ£o quero que vocÃª
vÃ¡ mais nesse lugar" e repetiram isso trÃªs vezes. Com toda
sinceridade do mundo nÃ£o sei mais o que fazer em quem
confiar nem firmeza mais pra entidade nenhuma eu faÃ§o, Ã©
uma coisa esquisita. Preciso muito da ajuda de vocÃªs do
BarracÃ£o de Pai JosÃ© de Aruanda. Preciso muito de ajuda
mesmo e quero muito ser ajudado a esclarecer toda essas
duvidas e saber qual o caminho melhor a seguir. Tenho sempre
acompanhado os trabalhos de vocÃªs pela internet ou pela
revista UMBANDA e vejo o quanto o zelador desse BarracÃ£o
se dedica a ajudar as pessoas e dar ensinamentos aos seus
filhos, por isso venho implorar a ajuda de Pai JosÃ© de Aruanda
e seu filho nos meus caminhos . Grato despeÃ§o-me
aguardando respostas.

gostaria de saber mais sobre minha protetora paulina.

OlÃ¡! Me chamo yara e sou da umbanda, estou com um
problema que nÃ£o consigo resolver sou de incorporaÃ§Ã£o
mas nÃ£o gosto porque quando estou incoporada fico ouvido
tudo e me sinto insegura e com isso esta me acontecendo umas
coisa estranhas como: eu tomo banho fico bem cheirosa mas se
eu sai de casa as pessoas senti um mal cheiro e na minha casa
nimguÃ©m sente, quero engravida e nÃ£o consigo eu estava
bem de saude derrepente apareceu um cisto que eu jÃ¡ fis de
tudo para curar e nÃ£o curo, as vezes me sinto tÃµa pertubada
que penso em deixar tudo meu marido minha familia e minha
religiÃ£o para tras e me isolar em um lugar que nÃ£o tenha
contato com nimguÃ©m.vocÃª podem me ajudar?

Ja fui em diferentes lugares, e me disseram que sou medium,por
causa de certas visoes que tenho, de repente, e me assustam,
mas nao sei qual minha santa ou santo de cabeca, que faco pra
saber? agradecida Luisa.

oi barracao adorei todas as mensa..que aluz de Deus abenÃ§oe
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dos os barracos um beijo do jorje negao

oi que a paz da sete linhas esteja com todos

Bom dia, boa tarde, boa noite. SaudaÃ§Ãµes do lado de k! Eu
preciso da ajuda de alguÃ©m....gostaria de saber o nome de
uma entidade caracterizada pela figura de uma Ãndia que anda
montada em um cavalo branco...acho que Ã© uma guerreira.
VocÃªs saberiam me dizer ou me indicar outro meio de pesquisa
para descobrir? Um abraÃ§o. Atenciosamente...Franey Reitz.

Quero Comfirmar minha presenÃ§a na festa jÃ¡ comprei minha
passagem de Ida e Volta sou TarÃ³logo como pode me ajudar
favor depositar qualquer valor na minha conta Bradesco Agencia
3238-7 Conta 2508490-0 Francisco JosÃ© Lima da
Cruz26OUT07 1773 Fortaleza 10:50 SP-Guarulhos 15:15 0
31OUT07 1848 SP-Guarulhos 16:00 Fortaleza 19:20 0 TOTAL 1
PASSAGEIRO(S) TARIFA: 490.00 PAGAMENTO Voe Facil Gol
TAXAS: 39.24 (Tx Embarque) 92.17 (Juros :) TOTAL: R$ 621.41
- Conta PoupanÃ§a

Ola! meu nome Ã© waleska e gostaria de saber meus orixas de
cabeÃ§a. nasci dia 04/09/1977. poderiam me ajudar?

EU VIM AQUI PRA AGRADECER, A ESTA CASA E AOS QUE
DELA CUIDAM PELA ACOLHIDA QUE ME DERAM. TENHO
PROBLEMA COM MEUS HORÃRIOS, POIS TRABALHO DE
SEGUNDA A DOMINGO, E MESMO ASSIM TENHO
ENCONTRADO AS PORTAS ABERTAS DESDE O COMEÃ‡O.
ENCONTREI PESSOAS SIMPÃTICAS E DISPOSTAS A ME
AJUDAR, EM ESPECIAL AGRADEÃ‡O A MIRIAM E AO FELIPE
, AO ALEXANDRE A SILMARA, E LÃ“GICAMENTE AOS SEUS
GUIAS. MUITO MUITO OBRIGADA POR TUDO. GLÃUCIA MASI

OlÃ¡.. Meu nome Ã© Ellen, moro em PaulÃnia, regiÃ£o de
Campinas. Gostaria da ajuda de vocÃªs para achar terreiros de
Umbanda nas localidades prÃ³ximas Ã¡ que residuo. Obrigada
desde jÃ¡!! Espero poder contar com vocÃªs para isso!!

Ã¡ esqueci de colocar meu nome,sou que era viciado e jesus me
libertou,sou max lanio fernandes de morais.congrego na
universal do reino de deus,desafio vcs umbandistas a irem em
uma de nossas reunioes de terÃ§a feira na sessÃ£o do
descarrego.topa? ou tem medo do poder de jesus cristo???

Gostaria muito de agradecer por ter me enviado a resposta e
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dizer que vcs estÃ£o de parabÃ©ns!!!! Um grande abraÃ§o... Ã
‰rica

O site Ã© simplesmente maravilhoso !!!!!!!!!!!!!!!!

Em primeiro lugar, Parabens!!!pelo site, gostei muito e pratico e
facil pra nos entendermos. Gostaria de saber de quem sou filha,
o melhor, quais sao os orixas meus pais. E tbm quem e a minha
pomba gira. nasci em 26;04/58. Muito Obrigada. Rosa

Sou de Praia Grande Litoral de SÃ£o Paulo e gosto muito de
espiritismo e queria saber mais sobre os pontos riscados com
Pemba os desenhos etc...Brigado

Sua brnÃ§Ã£o. Gostaria que me indicasse se possÃvel um livro
de pontos riscados de orixÃ¡s e entidades de Umbanda.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

tenho outra duvida gostaria de saber se eu mesma posso fazer
um grdo aos meus orixas pois nÃ£o consigo confiar em
nimguem pois fico triste pois levo minha religiÃ£o com amor
carinho e dedicaÃ§Ã£o mais se alguem fizer algo pra mim perco
tudo sou de oxum com iansan e ogum por favor aguardo uma
resposta obrigada esse ano faÃ§o sete anos de obrigaÃ§Ã£o
mais perdi meu pai e fechou nossa terrinha depois entrarei em
mais detalhes mais uma vez parabens

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

estou iniciando mais frequento umbanda a muito tempo meu exu
e seu sete encruzilhada ele pediu conta gostaria de confirmar e
saber porque quer a firma branca e se estar certo agradeÃ§o e
parabens pelo site e se vcs sÃ£o do rio de janeiro e onde fica

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Boa noite, solicito informaÃ§Ã£o sobre local e dia de
funcionamento do centro, aguardo resposta, com amor.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

Oi, boa tarde. Gostaria de saber se a medium Michele esta
atendendo. Se sim, quais os horÃ¡rios que posso encontrÃ¡-la no
barracÃ£o ?
Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

QUERIA ADQUIRIR UM DVD TRABALHO NA MATA VC PODE
ME PASSAR O PREÃ‡O POR FAVOR....E A FORMA DE
PAGAMENTOS....ABRAÃ‡OS

QUERIA SABER COMO FICAR RICO

parabens,sou umbandista e fico orgulhosa de ver a religiao
praticada com amor e respeito

OlÃ¡. Sou da umbanda mas moro num paÃs sem a religiÃ£o.
Sou filha de Oxossi, Oxum, e IansÃ£. Preciso de ajuda no meu
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relacionamento com meu marido. Sou casada hÃ¡ 11 anos, mas
hoje em dia brigamos muito. Ele agora explode com qualquer
discussÃ£ozinha boba. O que fazer para trazer a harmonia de
volta ao nosso relacionamento e mais amor e paixÃ£o?

nasci no dia 26/03/76 gostaria de saber qual sao os guias que
me regÃ©m e qual pode me ajudar a vencer na vida econquistar
meus objetivos.

me recebam e me ajudem por favor...agradeÃ§o desde jÃ¡

olÃ¡ quero sber a origem da minha iansÃ¢

gostaria de saber a historia de estrelinha do oriente

PEÃ‡O A QUEM PUDER, POR FAVOR MIM ESCLREÃ‡A
,CABOCLO VIRA MUNDO E O MESMO EXU VIRA MUNDO?

olÃ¡, Adorei o site,sou da mesma religiÃ£o e gostei muito......
bjussssssssss

gostaria de saber se vai dar certo meu caso com um rapaz
umbanda

gostaria de saber se voces poderiam me enviar o ponto riscado
do caboclo rompemato eu agradeÃ§o e sempre estarei por aqui

OlÃ¡ e muito axÃ© pra todos eu adorei o site esta realmente
muito bacana espero que o trabalho continue eu gostaria de
saber como contribuir pois a pagina estava em reformulaÃ§Ã£o
e qual o ponto riscado do ExÃº Rei obrigado axÃ©

TENHO CERTEZA QUE ESTÃ RELIGIÃƒO TRAZ TUDO DE
BOM E FORTALECE A ALMA E O ESPIRITO AXÃ‰ PRA
TODOS.

umbanda Ã³tima religiÃ£o,mas gostaria de saber mas s0obre
isso,eu quero q vcs me envie ttudo sobre o
umbanda,obrigado,fui...

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=63[27/04/2009 16:32:42]

Mural do Giras de Umbanda

oi tb com vcs eu to passando aqui para falar do centro que eu
participo o nome dele e tecaf Â´Â´tenda espirita caboclo
flecheiro``
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Gostaria de uma indicaÃ§Ã£o de um terreiro aqui em belo
horizonte..no aguardo.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

estou tendo um caso com um rapaz na internet ele Ã© umbanda
mas ainda nÃ£o nos conhecemos ostaria de saber se vai dar
certo e se a gente vai se encontrar logo.desde ja meu muito
obrigado aguardo resposta ele Ã© do umbanda ai de sÃ£o paulo

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

por favor estou fazendo uma pesquiza de ksamento na umbanda
gostaria q vcs me dessem umas dicas se possivel de como Ã©
feito esse ritual,Ã© que vamos ter um ksamento na minha ksa
de religiao e estamos pesquisando.por favor se poder nos
ajudem

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

OlÃ¡!! Gostaria de saber qual Ã© meu orixÃ¡ de cabeÃ§a, minha
pomba-gira, nasci no dia 11/02/1981 as 9:40 da manha e meu
nome Ã© Sergio!! Desde jÃ¡ agradeÃ§o! E parabenizo o site!!

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

estou na fase de iniciaÃ§Ã£o fiquei feliz de ter encontrado esta
pagina,me ajudara muito em meus conhecimentos que assim
seja.

como agradar apomba gira para que ela fique sempre perto de
mim?

Gostaria de saber tudo sobre Cabocla Iara e sobre Mariazinha
da cachoeira, o que elas gostam de beber,comer sua origem,
pontos cantados, pontos riscados, onde posso deixar oferendas.
Obrigada.

gostaria de saber tudo sobre a Pombagira Tata Mulambo da
Estrada e sobre o Exu Tata Caveira. Muito Obrigada.
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OlÃ¡ gostaria muito de saber de quem so filho meu nome FÃ¡bio
Daniel Ferreira Wanderley Nasci em 02/02/1989

oi estou precisando de uma palavra amiga pois creio no oxala

Adorei cinhecer ,aprendi alguns pontos aqui,esto iniciando me na
umbanda,e algumas entidade se manifestam atravÃ©s de mim
estou adorando esse trabalho e goste das informaÃ§Ãµes
contidas nesta pagina,gostaria de saber mais pontos cantados
para a linha das crianÃ§as

OlÃ¡ p/ todos do barraÃ§Ã£o, adorei t conhecer estÃ¡ pÃ¡gina
estou iniciando e tudo isso Ã© mt nova pra mim e gostei mt de
tudo q descobri Ã© mt bom saber q tem pessoas como vcs para
nos ajudar mt obrigada e a pagina estÃ¡ linda bjs

ParabÃ©ns a todos do BarracÃ£o. O site Ã© muito bom,
interativo e informativo. Gostaria de ter o endereÃ§o do barracÃ
£o para conhece-lo.

ParabÃ©ns a todos do BarracÃ£o. O site Ã© muito bom,
interativo e informativo. Gostaria de ter o endereÃ§o do barracÃ
£o para conhece=lo.

Por favor, gostaria muito de conhecer o terrero, por gentileza me
enviem o endereÃ§o com horÃ¡rio das giras. ParabÃ©ns pelo
site adorei.

Gostei muito de visitar seu site, este Ã© um site bem elaborado,
contendo grandes informaÃ§Ãµes que em outros nÃ£o encontrei.
Que OxalÃ¡ abenÃ§oe a todos. axÃ©

OlÃ¡, Gostaria muito de saber de quem sou filha? Como isso Ã©
possÃvel? Meu nome completo Ã©: Suellen Kiss Maia Barbosa,
nasci em 30/09/1984 AbraÃ§os, Suellen

Como saber de quem sou filha?

ParabÃ©ns pelo site, pelo barracÃ£o os videos estÃ£o muito
bem feitos e da pra ter uma ideia legal do barracÃ£o de Pai
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JosÃ©,o centro SÃ£o Cosme e SÃ£o DamiÃ£o tambem muito
bem apresentavel esta de parabens pelo trabalho mostrado, este
site na verdade mata um pouquinho da curiosidade de todos
nÃ³s para conhecer-mos novos terreiros. Que OxalÃ¡ os
abenÃ§oe e parabÃ©ns.

peÃ§o o endereÃ§o do barracao. gostaria de conhecer
pessoalmente. desde ja agradeÃ§o rose lemos.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

gostaria de ter o endereco

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

queria muito saber quem Ã© Ritinha , pois um guia me disse q
ela me acompanha , se puderem me responder obrigado desde
ja , eu nasci no dia 08/03/1973

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

OlÃ¡,sou AndrÃ© R. MendonÃ§a, nasci em 22/06/1980, preciso
muito de ajuda!grato!

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Parabens, felicidades a todos. molina e familia

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Parabens, felicidades a todos.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

esqueci de dizer o meu nome.me chamo Vera Lucia Molina
Montes nasci dia 17-de maio de 1955 sou uma tourina

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

gostari de saber se eu tenho algo comigo as vezes veijo coisas
em sonhos e atÃ© mesmo em prencentimentos

AxÃ©, gostaria de convida-los para a celebraÃ§Ã£o de abertura
dos trabalhos do Centro de Cultura Espiritual Ogum Iara e
Baiano ZÃ© dos Cocos no SantuÃ¡rio Nacional de Umbanda, Sp.
Os trabalhos se iniciarÃ£o as 10:30 horas do dia 27 de outubro
de 2007 e vocÃª Ã© fundamental para firmar nossa corrente de
umbanda em uma sÃ³ voz. Por isso vista o branco e venha
celebrar conosco essa data tÃ£o especial para os Anjos da
Umbanda. Pedimos aos irmÃ£os que alÃ©m de estarem de
branco, que tragam flores para nosssa querida mÃ£e NanÃ£
Buruque e nosso amado pai Ogum Iara. Mais informaÃ§Ãµes
ligue 3412-7297 ou 9217-0534 Paz e luz para todos Anjos da
Umbanda
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ParabÃ©ns pelo trabalho, isto dignifica a religiÃ£o, um grupo de
estudo on-line seria interessante. Boa semana irmÃ£os.

gostaria de saber que orixa me reje.nasci;13/12/1958.qeu orixa
eu tenho,

So filhode santos,de OGUN estou muoito felis po ter encontrado
este vello saite,para bens a tenho serteÃ§a que fuei meu orixa
que me feis ayar,ta na hora do barracao de eles AXE MEUS
HIRMAOS FILHOS DE SANTOS

tenho dificuldade em encontrar livros sobre pretos
velhos,indios,caboclos porque quero saber mais sobre esses
guias espirituais.

quero saber qual orixa rege 24 de janeiro

Boa tarde, passei apenas para homenagiar o site de vcs, sou do
Templo de Umbanda Caboclo Corre Mato, Gisele.

A POmba-gira Dona Pomba das Sete Encruzilhadas me disse
que eu tinha o Cabolco Pena Branca, como faÃ§o para
desenvolve-lo, oque eu preciso fazer?

Preciso de ajuda!!! estou passandu por uma situaÃ§Ã£o muito
dificil, tenho 16 anos e trabalho com guias desde os 15, admiro
muito esta religiao embora haja preconceito eu admiro muito
essa religiao e tenho um carinho muito especial por ela, mais
estou tenso a opÃ§Ã£o d assentar os guias e como sou nova
acho que seria muita responsabilidade pra mim ter continuar
trabalhando aprendi a ter um carinho muito especial pelos meus
guias por isto estou com o coraÃ§Ã£o sangrando embora eu
tenha a opÃ§Ã£o de escolher minha mae de santo acha melhor
eu assentar devido a minha idade mais nao estou sendo
forÃ§ada a nada, eles me explicaram que terei pra sempre o
carinho dos guias mais queria entender mlhor oque seria
assentar os guias no meu caso ha nao me desenvolvi tenho uma
mediunidade muito forte sou filha de Ogum, Oxum e Ã©
IemanjÃ¡ minha mae de cabeÃ§a, agradeÃ§o desde jÃ¡!!

eu gostaria de obter informacoes sobre a mestra ritinha.ela e
minha mestra q sempre me ajuda nos momentos em q estou na
pior.abracos
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OlÃ¡! Me chamo Nelson,nascÃ no dia 28/12/1965. Gostaria de
saber quem Ã© minha mÃ£e ou meu pai de cabeÃ§a, pois jÃ¡
joguei os buzios e cada vez me falam diferente, ora sou filho de
xango e oxum, agora me falaram que sou de xoroque com oxum
e quem me rege Ã© XangÃ´.Que dÃºvida!!! Outra coisa o que
posso fazer para abrir os meus caminhos e afastar os eguns que
me acompanham? AxÃ©.

gostaria de saber como meu namorado poderia ser fiel, de um
tempo para cÃ¡ ele nÃ£o quer nem ter relaÃ§Ã£o comigo

OlÃ¡! Me chamo Amanda,nascÃ no dia 26/02/1979,as 02:10hs
da manhÃ£. Gostaria de saber quem Ã© minha mÃ£e ou meu
pai de cabeÃ§a. AxÃ©.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

QUERO SABER TUDO SOBRE MARIA LUZIARIA DA SERRA
DA BORBOREME,MESTRA RITINHA E PAULINA.NOME
VERDADEIRO,LOCAL DE NASCIMENTO E DATA

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

estou necesitando de ajuda sempre fui uma pessoa de fe e
agora nao consigo mais adiquirir confianca nesta maravilhosa
religiao estao trabalhando contra mim nada da certo briga falta
de dinheiro me ajude por favos elisete ristow nasci 10 de agosto

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

estou muito feliz,obrigada pelo site.vcs sao maravilhosos,gostaria
de formara novos amigos dentro da religiao,meu nome e gisele
sou filha de iemanja,faÃ§o parte do cantinho espiritual pai
cipriano das almas e vovo maria redonda.cujo chefe de terreiro e
pai cipriano e caboclo roxo.caso alguem queira ser meu amigo
sincero,meu tel:218336406(rio de janeiro)sou filha de david de
ogum,meus parabens,caso queiram mandar
mensagens:ti.ngu@hotmail.com

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

obrigada por me permitir fazer parte dessa familia tao especial,
amamos vcs luana e magali .bjosssssss.
Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

obrigada por me permitir fazer parte dessa familia tao especial,
amamos vcs luana e magali .bjosssssss.

uma certa vez uma mulher,disse a minha mÃ£e para me dar um
banho com arruda e guinÃ©,que mais tarde eu iria me
desenvolver.serÃ¡ que Ã© verdade.

outra coisa,toda vez que passo diante de uma oferenda em uma
esquina,sinto vontade de rodar porque acontece isso?Ã© algum
orixÃ¡ querendo se manifestar chego a me arrepiar.
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gostaria de saber quais sÃ£o os orixas que me regem,nasci
28/02/1974. obrigado.

muito bonito,o trabalho de vcs,queria saber uma coisa as vezes
sinto cheiro de charuto e de pinga o que significa isso,serÃ¡ que
pode me informar.eu agradeÃ§o?

Lindo o site!!! ParabÃ©ns!!!

Gostaria de saber como ouvir pontas cantados,no terreiro do Pai
Jose, sou ogÃ£, e quero sempre estar adquirindo pontos
novos,obrigada....

Sou Sueli nasci 21/11/60 e gsotaria de saber meu orixa e como
trata lo

ola amigos mechamo assis tenho 29anos.naci 1978/15/05.gosta
de saber o meu orixÃ¡,como inicia na umbanda.ja mim falaram
que tenho tendecia de desevouver.

Bom Dia! Primeiramente parabenizo pelo site. Fiquei muito
interessada pelo artigo das ervas,faco parte de um Templo de
Umbanda na cidade de SÃ£o Carlos, interior de SÃ£o Paulo,e
gostaria de saber se ha possibilidade de o Sr. Jair estar vindo ao
nosso Templo ministrar um curso sobre as ervas aos nossos
integrantes. Visto que a ida de todos os membros ate o BarracÃ
£o de Pai Jose de Aruanda fica inviavel pelo numero de
integrantes e pelo gasto que nos traria. Aguardo resposta
aciosamente, sem mais, agradeco a atencÃ£o. Ana Elisa V.
Italiano Filha de Santo, Templo de Umbanda Sagrada Caboclo
Sete Lua. SÃ£o Carlos - SP

nasci em 15 de agosto e gostaria de saber o orixÃ¡ que me rege

Por favor..gostaria de saber quem jÃ¡ gravou aquela gira...nÃ£o
mexe comigo que eu ponho seu nome no meu terreiro..tÃ¡ dificil
de encontrar o disco ou cantor desta gira..se souberem...me
respondam...valeu nel

ParabÃ©ns pelo site e videos, gostaria d saber como posso
adquirir DVD de ciganos ou festa cigana, sou estudiosa do
assunto. AgradeÃ§o o retorno.
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Adorei muito em ler esse siter aprendo muito com vcs e viva a
nossa umbanda. Ademir

Nossssssssssaaaaaaa muito Ã³timo esse site so tenho a
aprender com vcs

ratificando o e-mail anterior - gostaria de saber algum centro de
um banda da mesma linha desse de vcs aqui no rio de janeiro.
Anne Suilan
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Venho parabenizÃ¡-los pelo belo site...pois com ele consegui
tirar um pouco das minhas dÃºvidas e se n fosse possivel
gostaria muito que vcs me informasse caso saibam de algum
centro de umbanda que siga as meas linhas desse aqui no rio de
janeiro pois estou precisando muito fazer meu desenvolvimento.
agardeÃ§o desde jÃ¡ pela atenÃ§a AxÃ© para todos . Anne
Suilan

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

oi eu queria saber quais sao meus pais de cabeÃ§a eu
nasc:08/06/94 em volta das 01:50 e mru nome e carolina
obrigada grata

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

sou mediun de umbanda ,mais meus guias ja sÃ£o dutrinados
eles podem trabalhar agora? eu entrei faz 3 meses.eles sÃ£o e
uma mÃ£e de santo la da BAHIA. KATYUSCIA LOPES DE
ALBUQUERQUE

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

gostaria de saber o tel pai jose de de arruanda

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

PAZ PRA VCS, ADOREI O SITE.GOSTARIA DE PEDIRLHES
UM FAVOR.NASCI EM 06/11/1974 GOSTARIA DE SABER DOS
MEUS SANTOS PROTETORES. TANTO DA DIREITA COMO
DA ESQUERDA. DESDE JA MUITA PAZ PRA VCS.

Sou de NiterÃ³i - RJ - e quero parabenizÃ¡-los pelo trabalho que
desenvolvem em JundiaÃ. A Caridade Ã© fundamental em nossa
existÃªncia e vocÃªs parecem contribuir de maneira singular
neste sentido. Obrigado pela obra de vocÃªs e pelo belÃssimo
site! Fiquem com Deus (se tiverem material ou dicas aqui no
Rio, por favor mandem pro meu e-mail) Grato! FÃ¡bio

gostaria de saber sobre a pomba gira sete saias e a do cruzeiro
das almas
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Gostaria de parabenizar o site, e pedir que me passasem o
endereÃ§o desse centro, sou umbandista, IemanjÃ¡ com Oxossi,
mais ainda estou no comeÃ§o, e por isso gostaria de conheÃ§er
mais centros e saber mais sobre a doutrina que escolhi para
minha vida, daqui a uma ano mais ou menos jÃ¡ vou eatar
rodando e gostaria que tudo isso aconteÃ§esse quando estive
bastante conheÃ§imento! AgradeÃ§o desde jÃ¡ e mais uma vez
parabÃ©ns. Thais

Nasci dia 22/3/70 Ã¡s 23:22 e gostaria de saber quais sÃ£o
meus santos protetores,desde jÃ¡ agradeÃ§o.Val

Nasci dia 10/12/73 gostaria de saber quais sÃ£o meus santos
protetores,desde jÃ¡ agradeÃ§o.Adriana Cristina Machado.

Nasci dia 10/12/73 gostaria de saber quais sÃ£o meus santos
protetores,desde jÃ¡ agradeÃ§o.Adriana Cristina Machado.

qria saber qual Ã© meu orixa de cabeÃ§a, e qual Ã© a minha
pomba gira nasci no dia 29/04/1971 solange

gostaria de saber o ponto do seu nego gerson

VocÃªs estÃ£o de parabÃ©ns, a energia que vocÃªs passam Ã©
muito grande. ParabÃ©ns!!!

ola, sou eu de novo, quero lhe passar que a minha data de
nascimento e 13/07/1981, se meus pais de cabeÃ§a sao mesmo,
xango e iemanja. obrigado. fabiano

gostaria de parabenizar este site que esta lindo mesmo, quero
tbm saber se possivel, se meu pai de cabeÃ§a e mesmo xango
e iemanja. por que ainda eu sinto quando trabalho com tata
mulambo, tudo que estou fazendo, ja que estou na umbanda a
quatro anos, fico ate com vergonha de trabalhar com meus exus,
nao entendo, queria respostas. desde ja obrigado.

Gostaria de Parebeniza-los pelo magnifico site... Gostaria de
Saber Qual Meu Pai de CabeÃ§a, Quais Meus OrixÃ¡s e Se
Algum Dia Posso Vir A trabalhar Com Eles... Nasci No Dia
25/12/1984 as 23:55Hs
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Gostaria de saber em que enrradiaÃ§Ã£o eu nasci? qual orixa
da Umbanda? data de nascimento 08/09/1980 nome:Teresa

ParabÃ©ns pelo lindo site,me emocionou muito vÃª-lo jÃ¡ que
nasci e cresci na umbanda, aqui na cidade de Campo GrandeMS,gostaria de receber informaÃ§Ãµes a respeito de espÃritos
que se fazem passar por exus mas que na verdade sÃ£o espÃ
ritos maldosos e obsessores. Estamos sofrendo muito, pois
minha irmÃ£ passa por este problema,estes seres a estÃ£o
obsidiando de tal forma que estÃ£o a levando a loucura.PeÃ§o
esclarecimento de como estes fatos se dÃ£o. Desde jÃ¡
agradeÃ§o Adriana

gostaria de saber quem sÃ£o meus pais de cabeÃ§a.nasi em
09/07/81
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Gostaria de saber se vcs. tem o ponto tocado e cantado de Pai
JosÃ© de Aruanda. Sds, e obrigado - Clodoaldo

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

gostaria de conversar mais sobre a umbanda,pois sÃ£o poucos
os que nos entendem.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Salve Pomba gira Maria Padilha das 7 encruzilhadas!PeÃ§o que
venha atrÃ¡s de mim vocÃª M. A W. vir de rastro, apaixonado e
manso. Salve Pomba gira Maria Padilha das 7 encruzilhadas!
Dizendo assim: ConheÃ§o a tua forÃ§a e o teu poder, te peÃ§o
que me atenda o seguinte pedido: Que MAW nÃ£o coma e nÃ£o
durma nÃ£o beba nÃ£o trabalhe nÃ£o consiga se divertir fique
triste deprimido e sÃ³ pensando em mim se nÃ£o estiver ao meu
lado. Que seu corpo queime de desejo e tesÃ£o por mim. Que
seu desejo por mim o deixe cego para outras mulheres. Que
nenhuma outra consiga fazer com que sinta prazer, somente eu
terei esse poder. Que MAW deixe de vez todas as outras
mulheres que tiver na rua, e tome Ã³dio e raiva dela de Isabel
Cristina da Silva e nÃ£o procure mais nenhuma outra que nÃ£o
seja eu. Que ele, MAW me procure a todo instante. Hoje, agora,
desejando estar ao meu lado. E, que me tenha em seus
pensamentos o tempo todo. Agora, com quem estiver, onde
estiver ele MAW irÃ¡ parar porque o seu pensamento estÃ¡ em
mim. MAW, irÃ¡ ficarÃ¡ louco de desejo, tesÃ£o e ficarÃ¡ muito
excitado ao pensar em mim, neste momento peÃ§o a ti minha
rainha Maria Padilha das 7 encruzilhadas que faÃ§a MAW ficar
louco de vontade de estar comigo, me abraÃ§ar, me beijar e
fazer amor loucamente comigo. E ao deitar, ao acordar, que
tenha sonhos erÃ³ticos comigo fazendo assim com que se
apaixone cada vez mais por mim. PeÃ§o ajuda a ti rainha Maria
Padilha das 7 encruzilhadas, que faÃ§a MAW Vai me achar
linda, me achar gostosa e achar meu corpo lindo e ficar louco
por mim e sentir muito ciÃºmes de mim. Que MAW, sinta prazer
somente por ouvir minha voz. FaÃ§a MAW sentir por mim um
desejo fora do normal como nunca sentiu por outra e nunca
sentirÃ¡. PeÃ§o a ti minha Maria Padilha das 7 encruzilhadas
que me torne uma mulher muito boa de cama, que eu seja
fogosa, atraente, sedutora, sexy me dÃª o poder de conquista
todos os homens que eu quiser e que eu leve MAW a loucura
quando estivermos fazendo amor. Que MAW goze vÃ¡rias vezes
e sÃ³ de encostar em mim MAW fique louco de tanto desejo e
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muito excitado. Que a gente faÃ§a amor loucamente como dois
animais selvagem no cio. Que a gente sempre goze juntos e
seja uma explosÃ£o de tanto amor, desejo e tesÃ£o. AgradeÃ§o
por estar junto de outros que divulguei trabalhando a meu
favor.Vou divulgar seu nome em troca desse pedido. De trazer
MAW muito apaixonado, romÃ¢ntico e amÃ¡vel comigo. Obrigada
minha rainha Maria Padilha das 7 encruzilhadas. Confio em teus
poderes e quero que estejas sempre junto a mim, me torne uma
mulher linda, jovem, delicada amada e querida por todos. Abra
todos os meus caminhos. Ajude-me a conseguir tudo o que eu
quero com rapidez e urgÃªncia.

Boa noite O site esta lindo! Por favor se possivel me avise
quando estiver disponivel o dvd Sr Exu,e do Povo Cigano. Muito
obrigado. Lilian.

entaum rapazeada fechei meu corpo estes tempos na linha de
ogum (sÃ£o jorge) e gostaria de saber tudo sobre isso awe
agradecido desde ja

Boa noite amigos, sou simpatizante da umbanda e gostaria de
saber quais sao os primeiros passos para quem deseja se iniciar
na umbanda.Obrigado.

gostaria de informaÃ§oes sobre filhos de omolu

gostaria se possÃvel de saber quem sÃ£o meus pais de
cabeÃ§a sou do dia 03/10/1978, muito obrigado.

gostaria de receber alguns artigos relacionado a nossa ReligiÃ
£o. conhecer um pouco mais sobre o EXU TIRIRI!!!

Oi meu nome Ã© Ana ClÃ¡udia e eu adorei muito esse
site.pretendo entrar mais vezes para poder ler mas coisas,porque
estou sem tempo por enclanto mas quero me dedicar assim
como me didico para o meu terreiro.

que site maravilhoso, com vibraÃ§Ãµes altÃssimas, com respeito
ao prÃ³ximo, e a voces tambÃ©m,parabÃ©ns por vcs estarem na
net, sou do dia 05/10/54, gostaria se possÃvel de saber quem
sÃ£o meus pais espirituais, pois estou tendo orientaÃ§Ãµes que
nÃ£o concordo, e estou com tantos problemas que estou ao
ponto de cometer algo de grave comigo, por favor caso exista
alguÃ©m que possa saber sobre o que esta acontecendo comigo
antes que seja tarde agradeÃ§o,tudo estÃ¡ dando errado, Ã©
famÃlia, amigos, filha,etc.., por favor me ajudem, socorro.
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Como Sacerdote Umbandista venho congratular o Grande Irmao
e Seus Filhos pelo grande trabalho. Parabens....

Gostaria de saber mais sobre a umbanda,pois estou iniciando!!
se alguem puder ajudar vou ficar agradecido.

preciso sa ber os pontos da maria quitÃ©ria,deste jÃ¡, obrigado!!

Primeiramente gostaria de parabenizar pelo site, me interesso
muito pela umbanda. Gostaria de saber qual me orixÃ¡ de
cabeÃ§a, nasci dia 29/08/86 prÃ³ximo ao meio dia. Obrigada!!

OlÃ¡,gostaria de saber se tem como saber tem como saber quem
sÃ£o os meus pais de cabeÃ§a pela data de nascimento???
Nasci dia 15/06/1985...muito obrigado...

OlaÂ´... de ante mÃ£o , gostaria de parabenizar pela iniciativa e
pelo belo site. gostaria de saber qual e o meu orixÃ¡ de
cabeÃ§a. Eu nasci no dia 01/09/1981 Ã s 19hs. Grato

gostaria quem sÃ£o meus pais de cabeÃ§a nasci em 20.06.1965
Ã¡s 21:45 - era domingo, minha mÃ£e teve os filhos todos em
domingo. Gostaria tambÃ©m saber mais sobre ciganos e sobre a
cigana Katarina e a cigana Esmeralda, desde jÃ¡ agradeÃ§o
meus irmÃ£os.

Gostaria de saber quem Ã© meu dono, nasci no dia 29/04/75.
Obrigado e parabÃ©ns pelo site!!

antes que nada felicitar por su bella pagina, y que me enviasen
informacion sobre los abÃ±os de defensa, de ante mano muchas
graccias, Muito AXE desde CHILE
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LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras

gostaria de obter endereÃ§os

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

olÃ¡,queria saber quais sÃ£o meus orixÃ¡s de cabeÃ§a, nasci
dia 2 de abril de 1991. obrigada!!!

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

OLA...MEU NOME E MARTHA GOSTARIA DE DIZER QUE
GOSTEI MUITO DESSE SITE...POIS ESTOU FORA DO
BRASIL, TBM UMBANDISTA, ADOREI PODER ASSISTIR A
GIRA DE VCS, O CASAMENTO E TD QUE NELE
CONTEM..VCS ME FIZERAM ME SENTIR EM
CASA...OBRIGADO!!PARABENS PELO SITE...

» Histórias dos Guias
Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

GOSTARIA SE POSSÃVEL ME ENVIAREM MATERIAIS SOBRE
UMBANDA POR E-MAIL. TAMBÃ‰M GOSTARIA DE SABER
COMO FAÃ‡O PARA ADQUIRIR UM CD DE PONTOS. ADSON

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Boa Tarde a todos... gostaria de saber qual o orixÃ¡ que rege
minha cabeÃ§a... nasci no dia 14/07/1985... gostaria de algumas
dicas para aprofundar meus conhecimentos na umbanda...
frequento um terreiro a aproximadamente 02 anos, estou
deesenvolvendo e quero me aperfeiÃ§oar nos trabalhos.... desde
jÃ¡ grata... Loraine Rozendo

Quero saber qual orixÃ¡ rege minha cabeÃ§a? Fabiana
Aparecida Rodrigues nasc. 29/10/76

eu gostaria muito de saber o endereÃ§o de voces na regiao de
campinas valinhos ou vinhedo porfavor e urgente

quero saber se sou filha de algum nasci no dia 15/11/1979 6:05
da manha quero saber se tem uma forma de saber..muito
obrigada aguardo resposta

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=69[27/04/2009 16:33:02]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

sou de QUARAÃ-RS gotaria de aprender mais sobre a umbanda
sei que todos nos temos um pouco a espalhar nossas
espiritualidade aos nossos irmÃ¢o de FÃ‰ .um grande AXÃ‰ a
todos .QUARAÃ-RS>

sou filha de cabeÃ§a de PAI XÃ‚NGO gostaria de saber mais
nasci dia16/10/64 obrigado e muito axe pra todos umbandista.

Quero comprar o DVD Rito de Exu, parece ser muito bom.

gostaria de pedir a proteÃ§Ã£o de suas entidades e agradecer
por ter encontrado este site, obrigado dayse lucia a ferreira

oi primeiramente gostaria de dar os meus parabens por este
site.gostaria muito de freguentar um lugar assim pena que aqui
nÃ£o tenha um lugar como este.eu tenho muita fÃ© na umbanda
entÃ£o eu pesso por gentileza que voces coloque o meu nome e
de minha familia nos trabalhos.o meu nome Ã© luciene ap neves
calegare o do meu marido Ã© josÃ© carlos calegare dos meus
filhos sÃ£o larissa neves calegare e mateus neves
calegare.gostaria muito de uma orientaÃ§Ã£odes des de ja
agradeÃ§o pela a atenÃ§Ã£o obrigada fico no aguarde

OLA AMIGOS. QUE MARAVILHA DE SITE, GOSTEI MUITO OS
VIDEOS SAO MARAVILHOSOS,EU TRABALHO NA UMBANDA
ALGUM TEMPO, MAS ESTOU EM DESENVOLVIMENTO,
GOSTARIA DE APRENDER MAIS SOBRE AS ERVAS PARA
BANHOS DE DEFEZA,E OUTRAS SE FOR POSSIVEL. DESDE
JA MUITO OBRIGADA. PARABENS PELO SITE.

kero entrar para umbanda ja frequentei terreiro, eu nasci dia
04/01/1992 keria saber qual os donos da minha cabeÃ§a...

muito prazer sou de Iturama MG asseita ser meu amigo

MARAVILHOSA!!QUE NOSSO PAI OXALÃ ABENÃ‡OE A
TODOS!!!

sou de oxum e gostei muito do saite aguardo contato
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Adorei o site, muito bem elaborado.Gosto demais da
Umbanda,pena que nÃ£o consigo encontrar um para
frequentar.Tenho muitas duvidas,que gostaria de esclarecer.Moro
bem prÃ³ximo a estatua de Iemanja, na Praia Grande.Se a casa
participar das festas em dezembro, favor me comunicar. obrigada
sandra

pela primeira entrei neste site, que adorei pelas informaÃ§Ãµes
que pretendia, sÃ³ nÃ£o consegui uma informaÃ§Ã£o , estou em
desenvolvimento na umbanda e gostaria de um relato sÃ©rio
para saber o que uma pessoa sente quando estÃ¡ girando,e
quando estÃ¡ desenvolvida
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=69[27/04/2009 16:33:02]

Mural do Giras de Umbanda

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=69[27/04/2009 16:33:02]

Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Meus parabems....Que beleza, lindo site. Sou do Rio mais vivo
nos Estados Unidos..Minha mae era umbandista e tenho muita fe
na Umbanda. Um Abracao e obrigada por trazer tantas
memorias de fe.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

gostaria de dar os parabens a voces,os videos sao lindos,quero
saber como posso fazer amigos umbandistas neste site?

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

eu sou simone fronza estou frequentando um terreiro , sou
apaixonada pela umbanda, ainda estou visitando , como devo mi
tornar integrante da corrente ? eu keria 1 primeiro passo ... eu
nasci dia 09/09/1990 queria saber os meus pais d cabeÃ§a , os
orixÃ¡s , exu , pomba gira , mais nao sei como saber isso ?
possa mi dar dicas ?! obrigado ...

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

Parabens pelo site.! sou filha de OdÃ© e tenho muito orgulho da
raizes de candomble e umbanda. Parabens!!!

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

quem Ã© egunita?bento-tubarÃ£o-sc

» Tela Inicial

Nasci em 31/03/1981 e gostaria de saber qual Ã© o meu
orixÃ¡.ÃS vezes, quando vou ao centro, encorporo uma cigana,
porÃ©m gostaria de ter maiores esclarecimentos. Desde jÃ¡
agradeÃ§o.

PRECISO SABER COMO CONSIGO TODOS OS MATERIAIS
QUE PRECISO PARA OS TRABALHOS. FICO NO AGUARDO.
ADSON

olÃ¡!!! ESTOU COMEÃ‡ANDO AGORA A TRABAHAR COM OS
EXUS E GOSTARIA DE TODAS AS INFORMÃ‡Ã•ES
POSSIVEIS. TRABALHO DIRETO COM O SEU VELUDO.
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ola irmao umbandista meu nome e priscila so umbandista a 7
anos adorei o site so queria saber quando a pagina de
marinheiro estara pronta e queria saber mais sobre o cabloco 7
cachoeira com qual trabalho mais n~encontro muitas coisa sobre
le beijo que nosso pai oxala abenÃ§oe a todos nos

MANDE PARA MIM UM PONTO RISCADO DO CABOCLO
VENTANIA E DE BOIADEIRO FOR FAVOR

Mojuba!!! Parabens, pelo site, Ã© realmente muito bom...hoje
sem querer entrei pela primeira vez, e cou confeÃ§ar, como irmÃ
£ de fÃ©, que estÃ¡ muito bem elaborado... Que OxÃ¡la, leve
muita luz para esse casua...AxÃ©...

Queria descrever uma passagen biblica ta escrito o seguinte
romanos 6 19 falo como homen pel a fraquesa da vossa carne
pois que assim como apresentaste os vossos menbros para
servirem a imundicie para a maldade assim apresentai os vossos
menbros agora para servir a justiÃ§a para santificaÃ§ao" epistola
ao filipenses cap 2 verso 11"e toda lingua confesse que Jesus
Cristo eo Senhor para a gloria de Deus Pai" pois a venda esta a
posta basta voces quereren sair"

antes de dizr qualaquer coisa quero dizer que admiro muito o
trabalho de pai josÃ© sÃ³ que eu queria muito saber quen sÃ£o
os meus santos e eu queria pedir sua ajuda sua opniÃ£o oque
eu deveria fazer nÃ£o tenho un emprego nÃ£o tenho como
pagar uma consulta mas queria muito a sua ajuda agradeÃ§o

antes de dizr qualaquer coisa quero dizer que admiro muito o
trabalho de pai josÃ© sÃ³ que eu queria muito saber quen sÃ£o
os meus santos e eu queria pedir sua ajuda sua opniÃ£o oque
eu deveria fazer nÃ£o tenho un emprego nÃ£o tenho como
pagar uma consulta mas queria muito a sua ajuda agradeÃ§o

ola amigos,sou umbandista tem 4 anos,filha de david do ogum
estou feliz pelo site meus parabens

BOM DIA, SOU NILSON TENHO UMA FABRICA DE
ATABAQUES E FORNECO ATABAQUES PARA GRANDES
CASA DE UMBANDA E CANDONBLE GOSTARIA DE ENTRAR
EM CONTATO COM VCS PARA MOSTRAR O MEU NOVO
PRODUTO QUE ESTA BEM DIFERENTE E POR UM PRECO
MUITO BOM POIS VEM DIRETO DA FABRICA ESPERO UM
RETORNO. OBRIGADO PELA ATENCAO NILSON CRUZ.
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Gostaria muito de saber o endereÃ§o para que eu possa marcar
uma consulta, estou necessitando muito, moro no Rj. Aguardo
resposta Lucia Costa

gostaria receber uma imagem de D Cambinda pois quero saber
como ela aparenta ser.

OlÃ¡, pretendo me aperfeiÃ§oar mais e mais na nossa querida
umbanda, pois pretendo se possÃvel fazer parte desta
maravilhosa equipe de irmÃ£os de fÃ©...serÃ¡ possÃvel???
Segue meu jÃ¡ depoimento(recado) de alguns dias
atrÃ¡s...DESDE JÃ MUITO OBRIGADO... OlÃ¡, parabenizo o site
GIRAS DE UMBANDA, pela clareza, pelo desenvolvimento muito
bem realizado de divulgaÃ§Ã£o da nossa querida religiÃ£o
UMBANDA, no qual com certeza, embora traga suas raizes
AFRO, Ã© 100% brasileira...pois desde jÃ¡ meus parabÃ©ns
pelos responsÃ¡veis e todas pessoas envolvidas nessa
caminhada de divulgaÃ§Ã£o da UMBANDA...ParabÃ©ns.

ParabÃ©ns pelo site e informaÃ§Ãµes sobre os protetores pois
Ã© difÃcil achar algo correto. Obrigado
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.
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DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Mural do Giras de Umbanda

Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

olÃ¡ sou esther sou espirita a 15 anos, mais tenho muito mais
para aprender e esse saiti Ã© muito ilustrativo adorei, vivo em
Portugal e Ã© grande a saudade do meu povo parabÃ©ns.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

OLA MEU NOME Ã‰ LEONARDO BOSSOLAN COSTA, SOU
UMBANDISTA A 5 ANOS E PASSEANDO PELA INTERNET
ACABEI ENCONTRANDO O SITE DE VCS. ACHEI MUITO
LEGAL ESSE SITE POIS EXPLICA MUITO BEM COMO Ã‰ O
ESPIRITISMO.. GOSTARIA DE MANTER CTTO COM VCS
PARA TROCARMOS ALGUMAS EXPERIENCIAS. O
IMPORTNATE E SEMPRE PRESTAR CARIDADE A TODOS.
ABRAÃ‡OS E AXÃ‰ PARA TODOS

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

boa tarde! tudo bem por favor eu queria saber si voces usar
sacricio de animais: por que Ã¡ umbanda pura nÃ£o usa
sangue,uma duvida eu quero fazer uma obrigaÃ§Ã£o pra meu
exu dou sempre comida seca que Ã© padÃ©. >obrigado muito
paz Ã© axÃ©.

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Boa Noite !! Me encontro hoje perdido quanto ao caminho a
seguir, venho do Espitirismo, mas tenho uma paixÃ£o
inexplicada pela Umbanda, principalmente por XangÃ´, pelos
Caboclos e pelos Pretos Velhos, a quem sempre recorro, mas
nÃ£o tenho frequentado nenhum terreiro, por ter sempre uma
visÃ£o critica, quero sempre resposta objetivas e vÃªr para
crÃªr, jÃ¡ ouvi de tudo nesses meus 43 anos, que completo neste
dia 12/07. Gostaria de saber a que OrixÃ¡ devo me dirigir, que
entidades tenho como guias. Como devo proceder ???

OLA MEU NOME Ã‰ DANIEL BECK SOU DE PASSO FUNDO
RIO GRANDE DO SUL FAÃ‡O PARTE DO CENTRO DE
UMBANDA CABOCLO COBRA CORAL E GOSTARIA DE DIZER
QUE GOSTEI MUITO DA DIVULGAÃ‡ÃƒO DE VOCÃŠS Ã‰Â
´ASSIM QUE NOS UMBANDISTAS VAMOS TORNAR NOSSA
RELIGIÃƒO MELHOR MEUS PARABEIS
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Sou aparelho de Pai JosÃ© de Aruanda hÃ¡ 35 anos.A Cacique
da Terreira faleceu e nÃ£o sei quem Ã© meu Pai de CabeÃ§a
nem aprendi como se faz para saber. Eu gostaria de saber - jÃ¡
tenho 61 anos. SerÃ¡ que este templo pode me auxiliar?

Sou OgÃ£ e gostaria de parabenizalos!NÃ£o conheÃ§o seu
templo, mas posso dizer olhando as fotos e lendo todos os
textos que descrevem os OrixÃ¡s que seu Templo Ã© muito
bonito e tem grandes fundamentos! Como jÃ¡ disse nÃ£o
conheÃ§o seu Templo, mas gostaria de conhecelo! Muito
obrigado pela atenÃ§Ã£o OgÃ£ de Oxossi

Parabenizo o site e, gostaria que me enviassem por e-mail
informaÃ§Ãµes sobre Tia Conga e Cabloco TupinaÃba (e qual a
linha do OrixÃ¡ regente dele). Grata. JDM

gostaria de saber como obter ajuda pra desfazer macumbaria
que fizeram pra uma pessoa que do nada na deu mais noticias
gratas se vcs poderem me ajudar

OlÃ¡, parabenizo o site GIRAS DE UMBANDA, pela clareza, pelo
desenvolvimento muito bem realizado de divulgaÃ§Ã£o da nossa
querida religiÃ£o UMBANDA, no qual com certeza, embora traga
suas raizes AFRO, Ã© 100% brasileira...pois desde jÃ¡ meus
parabÃ©ns pelos responsÃ¡veis e todas pessoas envolvidas
nessa caminhada de divulgaÃ§Ã£o da UMBANDA...ParabÃ©ns.

gostaria de saber o endereÃ§o para uma visita 011. 22724763

muito linda suas festa ! parabens

poderiam me mandar o ponto riscado de maria padilha das
almas e do exÃº tiriri lanÃ£

OLA AMIGOS E IRMÃƒO PARABENS PELA
RESPOSABILIDADE QUE VCS TEM COM NOSSO POVO DA
UMBANDA OLHA ANDIMIRO MUITO VCS , QUE NOSSO PAI
OXALA TI PROTEJA ... QUERIA MUITO TE CONHECER POS
PESSOAS COM VC E UM PRAZER NA UMBANDA TER VC
COMO SASERDOTE FIEL FELICIDADES PARA TODOS VCS
QUE NOSSO PAI OLORUM POSSA TI DAR ABEÃ‡ÃƒO ....
SOU DI EUCLIDES DA CUNHA BAHIA .... NOME: CENTRO DE
UMBANDA MESTRE CIGANO.... TEL.(75)8124-3677 FELIZ E
AQUELE QUE CUJA O NOME DO NOSSO PAI OXALA...
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Gostaria de saber como faÃ§o para trabalhar,pois aki na minha
cidade nao possue nenhum centro,e gosto muito e gostaria de
trabalhar,se puderem me ajudar agradeÃ§o..

bom dia meu nome e jessica e gostaria de como posso saber
qual e meu orixa.

Ola gostei muito deste site mas de fato gostaria de saber de fato
todos os meu guias e para que pedir proteÃ§ao e ajuda quando
precisar.. Nasci no dia 15/01/1982 obrigada

Amo todos vcs. Beijos Ariane

gostaria do telefone do barracao em jundiai quem puder me
enviar este Ã© meu e.mail beneditomguimaraes@uol.com.br

quero saber os pratos que eu devo oferecer ao oxossi, e saber
como eu faÃ§o pra dar um cartigo ao meu inimigo. agradeÃ§o e
espero resostas. sou de fortaleza.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

voce usa sangue no ritual ex: corte de animais Ã© necessario na
umbanda ou sÃ³ comida seca no ritual e lavagem de cabeÃ§a

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

OlÃ¡ boa tarde meu nome Ã© francielle sou umbandista e faÃ§o
parte da TENDA ESPIRITA DE UMBANDA SÃƒO JORGE
GUERREIRO E SÃƒO SEBASTIÃƒO que estÃ¡ localizada em
MG, Belo Horizonte, eu estou com um problema e gostaria da
opiniÃ£o de vocÃªs, conheci um rapaz e ele Ã© mais ou menos
evangelico, eu preciso falar com ele qual Ã© a religiÃ£o que eu
sigo sÃ³ que eu tenho medo dele nÃ£o gostar ou nÃ£o aceitar
gostaria que vocÃªs me descem uma ajudinha como eu deveria
falar com ele, apesar que se ele falar comigo que nÃ£o Ã© pra
mim frequentar mais. Eu sou umbandiata e nÃ£o vou largar a
minha religiÃ£o pr causa dele mais tambÃ©m nÃ£o quero perder
ele me ajudem. Atenciosamente: Francielle M

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

Ola meus queridos...SÃ³ passei para parabenizar pelo belo
trabalho que estÃ£o fazendo...e dizer que vcs moram no meu
coraÃ§Ã£o...

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

sÃ“ para concertar,os dois primeiros recados abaixo foram
escritos pela mesma pessoa por tanto se tratam da mesma
casa,a tenda do caboclo aguia branca e o texto abixo.

Oi sou eu de novo, esqueci de deixar o nome de minha casa ,ela
fica em SÃ£o GonÃ§alo RJ,e Ã© a Tenda Espirita Caboclo
Aguia Branca,fica no bairro de BoassÃº.que meu pai oxÃ³ce nos
abenÃ§oe.

Gostaria de divulgar a casa da qual faÃ§o parte,tenho certeza de
sua forÃ§a e idoniedade ,minha avÃ³ fundou-a a cerca de
35anos ,eu a frequento com responsabilidade a 07anos,sou ogÃ
£ da casa e nesse pouco tempo ja presenciei fatos que sÃ³ a
fÃ© em nossa umbamda podem explicar;minha avÃ³ no alto dos
seus 78anos,vitima de um AVC.ainda cumpre sua missÃ£o a
frente do terreiro,tendo como chefe da casa JOÃƒO CABOCLO
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DAS SETE ENCRUZILHADAS,entre em contato com a gente
,nosso terreiro Ã© humilde mÃ¡s Ã© de fÃ© e sem fins
lucrativos.meu email Ã©:ev.moreira@hotmail.com,esperamos sua
resposta p/ nossa umbanda ficar cada vez mais unida e banda
com banda cruzar.

samya.fortal2007@hotmaill.com Tai o meu email,Â´me add sÃ³
quem for me ajuda mesmo ok.

Oi sou eu denovo samya!!eu quero uma ajuda,sobri amor ! Sera
se tem alguem akui pra me ajuda?

Adorei o link estÃ¡ maravilhoso gostaria que me ajudase gostaria
de alguns pontos riscados da vÃ³ cambinda do cruzeiro das
almas e maria padilha rainha do cruzeiro das almas por favor me
ajude obrigado...

Eu sei q este Ã© o meu caminho,como faÃ§o para saber quem
sÃ£o os meus guias?eu gostaria de desenvolver mas a minha
famÃlia toda Ã© contra e procuro participar escondido.

Eu sou samya, eu amei esse site,+++++++++ eu queria uma
pessoa q me ajudase?

adorei este site sou pai clayton de xango da cidade de itu e
desejo muito axÃ© a todos motumba...

olha eu andoro vcs pos vc sao mas ums da nossa umbanda
querida fique com o nosso pai selestial bjssssssss para todos
vcssssssss

gostaria de saber sobre luziaria

como faÃ§o para entrar em contato telefonico com o barracao ou
mesmo seu endereÃ§o ?

gostaria muito de saber quais sao os eres de ogum ja

Sou vanessa, e estava muito mal sem luz em minha vida e
mando esta mensagem para agradecer ,pela graÃ§a
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alcanÃ§ada,que MÃ£e Cambina(preta velha) troxe para
mim.meus sincero agradecimentos. muito axÃ© a todos em
especial aos pretos velhos.

gostaria de conhecer o ponto riscado de ogum beira ja procurei
em revista e livro nao encontrei.meu E-mail e lbcj@ig.com.br
alguem pode me ajudar?

na umbanda oxossi orixa tem a cor azul claro ( turquesa )

como posso desenvolver melhor os meus guias protetores. vovo
maria de angola e quem desce em minha coroa, queria saber
mais sob essa preta velha e suas funÃ§oes
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

gostaria de saber alguns endereÃ§os de barracÃµes em prai
grande sÃ£o paulo ,obrigado

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

como eu posso desenvolver melhor meus orixas

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

Oi, gostaria de saber se vcs jÃ¡ ouviram falar de EXUMARÃ‰?
Ã‰ ExumarÃ© mesmo e nÃ£o OXUMARÃ‰!

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

gostaria de parabenizar a todos os idealizadores deste site e o
pai-de-santo do terreiro por fazerem um trabalho tao bonito em
prol a nossa religiÃ£o. sÃ£o pessoas como vocÃªs que ajudam
a desmarginalizar a Umbanda. ParabÃ©ns!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

pai alexandre parabens.saber que existe pessoas iguais a vc que
doa caridade nos faz acreditar que sempre avera esperanÃ§a de
um dia a paz reinara sobre todos nos.basta termos fe am nossos
coraÃ§oes que tudo e poassivel.sou umbandista filho de oxosse
e mesmo nao conhecedo-o pessoalmente ja o admiro com todo
respeito e claro.gostaria de um dia por ter a oportunidade de
conhecelo pessolmente;pois gosto de estar sempre aprendendo
com os mais sabios.que oxala continue iluminando seu caminho
para que vc possa continuar sua jonada;que assim seja

Oi meu nome Ã© Daniele, e se vcs pudessem me ajudar a
encontra um centro onde eu possa desenvolver a minha
mediunidade. Se vcs puderem me ajudar encontar um centro por
aqui em SÃ£o Paulo pro lado da zona norte eu agradeceria mto.
Obrigada pela ajuda que vcs tenham mto axÃ©.

Trancrevo aqui um email que eu tentei lhes enviar, mas a sua
pagina de contatos nao estah funcionando. *** Eu iniciei um blog
chamado umbanda.terapad.com e eu gostaria de lhes pedir
autorizacao para a utilizacao de alguns de seus textos no meu
blog. Caso a sua autorizacao seja dada, sempre que um texto
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do seu site seja utilizado, eu mencionarei de onde eu consegui o
texto e colocarei um link para o seu site (na verdade, eu jah
tenho um link para o seu site). Obrigado. Andre Costa

ola gostaria de saber sobre todas as linhas da sagrada umbanda,
pois somos pobres de informaÃ§oes e somos carentes
Comunidade Espirita de UMBANDA Sao Sebastiao da Boa Luz e
Sao Sebastiao dos Maritires

que a paz de nosso pai oxala esteja com todos nÃ³s fico numa
alegria inexplicavÃ©l de saber que nossa querida unbamda tem
seguidores com tanto amor e seriedade amo a umbanda e todos
aqueles que a respeita parabens meus irmÃ£os de fÃ© pela
seriedade com que cumprem suas missÃµes. sua irmÃ£ de fÃ©
HELENICE. CAMPO GRANDE.MS.

IndcaÃ§Ã£o de literatura: O LIVRO BÃSICO DOS OGÃƒS
Sandro da Costa Mattos - Editora Ãcone Esta obra trata de um
assunto pouco divulgado na literatura umbandista: os OgÃ£s e a
musicalidade na religiÃ£o. Baseado no conhecimento adquirido
ao longo dos anos, por meio de pesquisas, estudos e
principalmente atravÃ©s dos ensinamentos passados pelas
Entidades de Luz, o autor preparou este livro inÃ©dito, que traz
fatos histÃ³ricos, doutrina, obrigaÃ§Ãµes, casos verÃdicos, letra
de pontos e muitas outras informaÃ§Ãµes Ãºteis a todos que
desejam conhecer mais sobre a forÃ§a da magia musical da
Umbanda. Indicado no Jornal "A GaxÃ©ta" - Abril/2006, na
"Revista OrixÃ¡s Especial" nÂº 10 - Dez05/Jan06, no jornal virtual
- "O GuaruÃ§Ã¡" - nov/2005, no site Planetnews, no Programa
Giro da Umbanda na Tv Espiritualista, na Revista Espiritual de
Umbanda nÂº 14, na Revista GuardiÃµes da Luz, no Jornal
Umbanda Branca e Programa ABC da Umbanda da Web Tv
SaravÃ¡ Umbanda.

primeiramente parabens pelo site,ao presidente comissÃ£o
organizadores,adoro a umbanda sou de tupinamba.estou
afastadoum bom tempo,minha mÃ£e de santo foi para bahia q e
sua terra natal.como a distancia esta me atrapalhando gostaria
de se devido este afastamento teria problema no futuro.

Quero saber um poco mais sobre os baianos que trabalaha nas
aguas

Gostaria de saber se vocÃªs tem alguma oraÃ§Ã£o da Cabocla
Jurema e tambÃ©m parabenizÃ¡-los pelo belÃssimo site. Sou
cambone da Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas em
CÃ¡ceres-MT.
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olÃ¡ nome tiago ferreira dos santos nascimento 04-10-1982 por
favor mande uma mensagem. muito obrigado!!!

Mais uma vez venho parabenizÃ¡-los pelo belissimo. Sempre
venho conferir as novidades e atÃ© hoje a pÃ¡gina Como Ajudar
estÃ¡ em reformulaÃ§Ã£o e gostaria de saber como Ã© possÃ
vel ajudar o BarracÃ£o. AxÃ©. Um grande abraÃ§o a todos.

Primeiramente ParabÃ©ns para todos, gostei muito do conteudo
este.Hoje em dia Ã© muito dificil encontrar pessoas que levam a
sÃ©rio sem precisar chegar ao extremo se sem leviandade,
muito hÃ¡ de concordar que muito estÃ£o fazendo bobagens por
aÃ. Mas eu nÃ£o vi aqui para falar do meu semelhante, e sim
perguntar se voceis poderiam me mandar algum endereÃ§o de
algum lugar aqui por onde eu moro na baixada Santista.Para que
eu pudesse me orientar. Eu agradeÃ§o pela atenÃ§Ã£o. E atÃ©
breve. Ely - Praia Grande/SP

gostaria que vcs vendesse dvd de todas as giras da umbanda,
pois Ã© muito procurado pra comprar e nao encontra,o unico
que conseguir pedir , foi rito de exu, e atÃ© hoje nao recebi
resposta, e que nao grave sÃ³ dos exus e sim de todos os
orixas, obrigado. janete

BOM DIA,PRIMEIRAMENTE QUERIA DAR OS PARABÃ‰NS A
VOCÃŠS PELO TRABALHO E PELO SITE,GOSTARIA DE
SABER ONDE FICA LOCALIZADO O TERREIRO DE
VOCES,GOSTARIA DE CONHECER PESSOALMENTE SOU
ADEPTA DA UMBANDA HÃ MUITO TEMPO...UM ABRAÃ‡O A
TODOS

gostaria de saber mais sobre mestres e mestras
exemplo:Paulina,Luziaria,Ritinha,zÃ© paulo,zÃ© filintra
etc...fiquem com Deus e axÃ© pra todos vocÃªs.

OlÃ¡, meu nome Ã© JosÃ© Geraldo, moro em Belo
Horizonte_MG e hÃ¡ 06 Meses frequento uma casa espÃrita de
Umbanda (Menssageiros De Cura e Luz). Sou novato na casa e
nÃ£o sei muita coisa ainda, o Pai e recÃ©n formado e nem
sempre tem a resposta que a eu quero rs, apesar de eu ser
jovem (22 anos), quero saber sobre tudo rs. SerÃ¡ que eu
poderia fazer algumas perguntas aqui nesse espaÃ§o de vocÃªs.
Descobri o site e jÃ¡ encontrei muitas dÃºvidas que eu tinha pra
tirar com ele, de um lado foi atÃ© bom que eu nÃ£o encho mais
o saco dele com tantas perguntas. No mais o problema pode
atÃ© ser eu mesmo, pois pergunta muito rs. Enfim, queria
parabenizar vocÃªs pelo site, estÃ¡ muito bacana, entre outros
que pesquizei no google, esse Ã© melhor. queria saber
tambÃ©m se tem alguÃ©m que tenha msn ou algo parecido
onde eu possa tirar algumas dÃºvidas. Obrigado.
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jose.bh@terra.com.br
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

ParabÃ©ns a todos pelo maravilhoso trabalho desta casa. Estou
organizando uma Casa Umbandista em SÃ£o Paulo e queremos
implantar um Livro de Assentos ou Registro aonde constariam os
casamentos, batismos, feituras de mÃ©diuns, etc. Algum irmÃ£o
teria um modelo ou informaÃ§Ã£o para nos ajudar. Muito
obrigado e fiquem na Paz. JoÃ£o

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Bom dia sou adepto da umbanda jÃ¡ fazem 16 anos fui batizado
e frequentei o terreiro de umbanda que fica em francisco Morato
de meu ex Pai de Santo pai Paulo de Oxossi e YemanjÃ¡ fui
preparado e feito fui coroado pelo caboclo tupinambÃ¡ como Pai
pequeno que na verdade eu era o braÃ§o direito dele fiz todos
os preceitos e aprendi muita coisa a respeito da umbanda e
feituras ..Bom minha pergunta Ã© o seguinte gostaria de saber
se ainda sou Pai pequeno se na verdade eu nÃ£o frequento mais
este terreiro em francisco morato jÃ¡ faz uns tres anos e estou
sÃ³ vizitando terreiros porque na verdade ainda nÃ£o encontrei
um de verdade ....

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

SOU FILHA DE NANÃƒ DO TERRERO DO PAI JOÃƒO BAIANO
EM MINAS GERAIS NA CIDADE DE CONTAGEM E A
UMBANDA FOI O MELHOR PRESENTE QUE OXALA PODE
ME DAR, TENHO MEDINUIDADE MAS AINDA NAO ME
DESENVOLVI IREI COMEÃ‡AR QUERO SABER TUDO SOBRE
A UMBANDA. OBRIGADA QUE MINHA MAE NANA OS
ABENÃ‡OES

Bom dia a todos!! Sou do Rio de Janeiro e estou na Umbanda a
pouco tempo, gostei muito da Umbanda de vcs, Ã© muito bonito
de se vÃª, fiquei admirada... AxÃ© a todos e um abraÃ§o!! Ass.
Eliana

Boa dia Ã todos! Adorei o site de vocÃªs...Ã© muito bonito ver
como a Umbanda de todos vocÃªs!! ParabÃ©ns...Moro no Rio e
estou na religiÃ£o Umbanda Ã pouco tempo, ainda tenho muito
q aprender!! Um abraÃ§o a todos.
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

Parabens pelo site sou estudante da religiÃ£o espirita e minha
noiva Ã© da umbanda entÃ£o estamos nos aprofundando no
conhecimento das duas e aproximaÃ§Ã£o maior tudo em nome
do amor e a paz entre todos.abrÃ§os

Primeiramente parabenizo voces os mediadores do BARRACAO
e todus que num modo geral fazem parte dessa casa (filhos e
clientes, amigos...). gostaria de saber se por conhecimento meu
vcs me responderiam alguns Ãcones a respeito de alguma
entidades? sou feita no camdonble e sou ekedi,mas
conhecimentos nunca sao o bastante.

Por favor, como faÃ§o para obter o ponto riscado do caboclo Rei
da Mata? Grata.

adorei o trabalho de voces sou medio a 18 anos mas cada ves
tento fazer meu santo algo da errado.mas assim mesmo nao
desisto pois utilizo oque aprendi para ajudar aqueles que
posso.abracos e que meu pai Xango de muito axe a todos.
Luciano (74961180)se possivel me mande 1 mensagem

Por favor, gostaria de obter o endereÃ§o do BarracÃ£o, gostaria
de conhecer. Grata.

gostaria de saber se quem sai do camdoblÃ¨ oque acontece?

estou afastado a 1 bom tempo dos terreiros gostaria de saber se
vcs podem me indicar 1 bom aki na zona norte de sp obrigado ,
clovis

ParabÃ©ns pela divulgaÃ§Ã£o e o lindo trabalho.

Primeiramente mta paz a tds! Amigostenhu algumas entidades
em minha companhia e keria saber um pokim mais sobre elas
PAI JOAQUIM DAS ALMAS TRANCA RUA DAS ALMAS e uma
crianca q xama ESPERIDIÃƒO alguem pode me ajudar qlq coisa
caio_cg_rj@hotmail.com http://www.orkut.com/Home.aspx?
xid=2936300800312026925

Gostaria de saber se poderia implementar um icone de resposta
aos pedidos e informaÃ§Ãµes, pois somente fica cada vez mais
longas as mensagens sem reposas, voces estÃ£o de parabens
pelos trabalhos e divulgaÃ§Ã£o da Umbanda........Grande
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abraÃ§o.

COMO RECEBER UMA ENTIDADE? SEI QUE POSSO MAIS
NÃƒO SEI COMO SERÃ QUE MESMO ADISTÃ‚NCIA ALGUÃ
‰M PODE ME AJUDAR? AGUARDO RESPOSTA.

MEU MARDO ESTA DESEMPREGADO A 10 ANOS E SINTO
QUE TEM ALGO DE MÃSTICO NISSO ELE SE CHAMA
WILSON OLIVEIRA BATISTA FILHO NASCIDO EM 08/05/1970
SE ALGUÃ‰L PUDER ME AJUDAR FICAREI ETERNAMENTE
GRATA, ACHO QUE SOU MEDIUM MAS AINDA NÃƒO
CONSEGUI ME DESENVOLVER. AJUDEM-ME.

queria deixar um abraco bem grande muito axÃ© e agÃ” p/ todos
Nao sou da religiao mas ando sempre por ala... queria q vcs me
deixase um recado p/ mim q quero entrar como sei la uma dica
ou um salve

ola! salve a todos. poderiam me informar se tem imagem "ogum
menino" ?

ola adorei esta pagina salve suas forÃ§as abraÃ§o irmaos .
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

parabems pelo terreiro que voces tem; que o nosso pai oxala
nos de fossas,para nos trabalhamos... eu sou de euclides da
cunha-ba

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

OlÃ¡, sou Deolinda do Estado de Mato Grosso do sul. Primeiro
gostaria de parabenizar o excelente trabalho de qualidade que o
barracÃ£o nos proporciona. bom, minha mÃ£e tem um centro
espÃrita e ela trabalha hÃ¡ anos com, porÃ©m ultimamente ela
precisou se afastar do centro por causa de 3 enfartes. No centro
ela sempre administrou sozinha. Eu estive a acompanhando por
muito tempo iniciei meu desenvolvimento mas parei porque nÃ£o
confio ,ainda tenho muitas dÃºvidas sobre a minha mediunidade.
NÃ£o tenho certeza ainda. gostaria de um conselho. Minha mÃ
£e trabalha com a Rosinha da Calunga que a dona do terreiro e
o Caboclo Pena Azul. um Forte abraÃ§o de boas energias
positivas e muito axÃ©.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Quero ouvir os pontos e ter as letras pois estou em Araguari no
triangulo mineiro e precisa uma senha ,com a permissÃ£o do pai
gostaria de estar aprendendo e usar em nossa
casa.AxÃ©,Darkson

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

hola mi nombre es ariel eduardo valles de ogum estou na religiao
muitos aos senpre tenho as imagems da reinha
estouabenÃ§oado curando-me de uma doenÃ§a epilepsia jaque
a psicopatia de psicosis desapareceu pelos trabalhos que fazeu
meumae de religiao ja que tem pouco pra hegar a mae dos
santos meu telefone si quer falar comigo e 0054111568114654
otelefone anterior e errado sarava odoia

gostaria de dar os parabÃ©ns a todos do terreiro barracÃ£o pai
josÃ© de aruanda nasci umbandista mais tenho certa dÃºvida na
minha cabeÃ§a gostaria de esclarecer principalmente sobre a
gira de exus,jÃ¡ imcorporei uma vez a sensasÃ£o Ã© diferente
meu corpo parecia nÃ£o estar no chÃ£o porque? obrigado
desde jÃ¡ muito axÃ© a todos vcs saravÃ¡ povo umbandistas.
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gostaria de entrar em contato com os umbandista mato gosso do
sul e mato grosso.meu E.mail;meu nome e ENEAS
GONÃ‡ALVES DE OLIVEIRA.email.kolROTE@HOTMAIL.COM

Oi Boa Tarde. Estou precisando de ajuda, estou tentando
localizar pai carlinhos de oxossÃ. Alguem sabe como posso
encontralo? E urgente pessoal. Quem puder me ajudar, ficarei
eternamente grato. RICKTAYNOR1@HOTMAIL.COM

no dia 26 de maio sera realizado a grande festa de santa
sara,no centro de umbanda yle axÃ© de omolu estou fasendo o
convite a todos se realisara em joinville no estado de santa
catarina

Gostaria de saber ou receber materiais de Caboclo Pena Branca,
podem serem links, material via site ou via email:
lucareis2003@yahoo.com.br, caso alguem possa me enviar,
agradeÃ§o

quando vou em terreiros sinto arepios o que pode ser?

OlÃ¡ eu conheci a Umbanda muito crianÃ§a pois minha avÃ³
materna era umbandista, depois que ela faleceu nunca mais
frequentei, hoje faÃ§o parte de uma corrente e recebo duas
entidades O Grande Pai XÃ¢ngo e uma preta velha VovÃ³
Joaquina, sou grata a Umbanda, pois ela me fez mudar para
muito melhor sou mÃ©dium inconciente mas depois de
desencorporada as pessoas vÃªm falar comigo contando que as
minhas entidades fizeram coisas muito boas ai vejo que estou
cumprindo o que me foi destinado fazer a caridade. Obrigada
Umbanda

Bom dia!Estou muito grato por ter esta pagina;tambem estou
muito comfuso ha respeito a tudo essas imformacoes pois acabei
de conhecer esse mundo.gostaria de saber qual Ã© o meu
orixa,pai de cabeÃ§a e etc... Nasci em 11/07/1973 as Hrs 1:40.
desde de ja muito obrigado ada.

OlÃ¡. Qdo vou a terreiro sinto arrepios e calafrios. O que pode
ser?

oi Ã± estou mim sentindo bem,tudo que faÃ§o estÃ¡ dando
errado,nasci 26 08 1980.estou desempregada a 3 anos.gostaria
de uma orientaÃ§Ã£o de alguÃ©m .por favor se vc poder mim
ajuda ,mim mande um email
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como posso saber alguma coisas sem que seja visto por
alguem...tenho muitas curisidade e duvidas tambem...uma delas
Ã© sobre carma...tem como alguem me responder. Obrigada

Gostaria primeiro de parabenizar pela qualidade do site. Em
segundo lugar quero perguntar se alguÃ©m pode me ajudar com
uma pesquisa, estou procurando saber sobre "roda de caboclo",
a Ãºnica coisa que consegui levantar de informaÃ§Ã£o Ã© que
em terreiros da regiÃ£o norte e nordeste aindasÃ£o feitas.
Desde jÃ¡ agradeÃ§o.

queria saber meu orixÃ¡?nasci no dia 280885; poderia me
responder?

preciso muito de ajuda , e sei que vcs pondem me ajudar , estou
sofrendo ja nao aguento mais levar essa vida de pobre. quero
ficar rico e poder ajudar minha familia que tanto luta . quero ser
reconhecido pelos que me humilharam. me ajudem por favor.
desde ja agradeÃ§o.

boa noite!..nasci em 07 de setembro de 1975 as 17h25..gostaria
de saber meu orixa..grata

gostaria de saber as datas comemorativas de cada orixas
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

ola , boa noite , gostei muito do site de voces irmaos de fÃ© ,
estao de parabens , gostaria de adquirir o dvd , pois ja mandei o
email , obrigada . sou dirigente em sao paulo formada pelo pai
rubens saraceni.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

gostaria de saber se existe lieratura sobre pontos riscados dos
exÃºs, principalmente do sr zÃ© pilintra. parabÃ©ns pelo site. um
abraÃ§o luiz augusto

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

OLÃ¡ eu gostaria de saber quais sÃ£o mesu santos de
cabeÃ§a,nasci em 14/02/1976. E se Ã© mesmo comum no inicio
nos os filhos de santo ver a gira , pois eu sinto tudo incorporo
mas vejo as pesoas e tenho medo de falar por mim e nÃ£o estar
sendo o guia.

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

gostaria primeiro de parabenizÃ¡-los pela casa,eu gostaria de
algumas dicas sobre banhos pois onde frequento eles azem um
pouco de segedo quanto a isto e geralmente a MÃ£e faz o
banho para os filhos ,e eu que sou curiosa gosto de saber o que
estou tomando do que Ã© feito... obrigada desde jÃ¡.
Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Pontos de Oxala e sua linha , eu tenho dificuldade para achar
nos sites

OlÃ¡ estou agora comeÃ§ando a me interessar sobre a
umbanda. Gostaria de saber mais sobre ZÃ© Pelintra. Neste site
ainda nÃ£o encontrei.

voces sao muito rapidos haveria como mandar o endereÃ§o da
sede de voce

gostaria de saber mais sobre voces
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aqui em tubarÃ£o, sta catarina,a nossa umbanda tem muito a
influencia do culto de naÃ§Ã£o do rio gde do sul e por isso os
dirigentes dos terreiros usam os sacrificios de animais
principalmente para exu isto esta correto? como faÃ§o para
saber se quem esta falando sou eu ou omeu guia?

eu gostaria de saber qual o meu orixa ou santo protetor, nasci
no dia 24 de outubro de 1984.

Ja comentei antes, mas envolvi com uma pessoa conforme o
preto velho me avisou.Casado, mas em crise, homem com um
compromisso espiritual muito grande.Estou sofrendo pois vim de
um casamento sem excrupulos, e ele por hironia do destino tem
o mesmo nome do meu ex, mas como pessoas sao opostos.Ele
nao me ilude,sempre sincero em relacao a sua vida, mas sei que
me quer.E o preto velho disse-me vai tira-lo da minha vida pois
nao tem futuro, agora estou indecisa, porque entao premeditou o
que ja aconteceu e agora diz que ele nao faz parte do meu
destino? O que faco?Estou desesperada, pois frequento esse
centro e sei que Ã© lÃ¡ que vou ter fe e encontrar forÃ§as para
ser feliz e seguir minha vida.O que devo fazer?Me ajudem.

ParabÃ©ns pelo o desempenho de todos envolvidos.

NÃ£o tenho muito oque dizer apenas que esse site e muito bom,
pois deixa-nos de queixo caido com as boas informaÃ§Ãµes.
agradeÃ§o por existir este site.

ACHEI MUITO BONITO MESMO TODAS AS FOTOS ,
VIDEOS...QUERIA ESTAR PARA PODER PRESTIGIAR TODAS
ESSAS FESTAS... OBRIGADO POR EXISTIR UMBANDA...

ola todos e meu forte forte axÃ© adorei o site q deus os
abenÃ§Ãµe

Primeiramente, parabÃ©ns ao criador do site. Ã‰ de grande
necessidade a divuldaÃ§Ã£o certa da Umbanda para todos nÃ³s
nÃ£o umbandistas e inclusive umbandistas que se dizem como
tal e sÃ£o desinformados, acabando por rebaixar a prÃ³pria
umbanda. Apesar de ser espÃrita kardecista tenho profunda
simpatia com essa filosofia de vida! Tenho raÃzes em uma
tenda de Umbanda e sei da importÃ¢ncia desses terreiros para
as casas espÃritas. Sou um principiante em mediunidade e
tenho muitas dÃºvidas quanto a esse tema, aos espÃritos que
cercam as casas esÃritas. Quando falo espiritos que cercam,
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digo os benfeitores... Chega de blÃ¡-blÃ¡-blÃ¡!!! heheh...
Afinal,nÃ£o posso deixar de fazer como todos que acessam este
site, fazer uma pergunta!!! Sonho e vejo(Ã s vezes) um Ãndio
parecido com daqueles de filme americano com um penacho(?!)
branco e uma espÃ©cie de calÃ§as de mesma cor(quem serÃ¡
ele?), sonho tambÃ©m com uma velha negra, magrinha e de
estatura baixa atÃ©(quem serÃ¡ ela tbm?). Seria guias jÃ¡
entrando em uma espÃ©cie de assimilaÃ§Ã£o fluÃdica comigo
ou estÃ£o querendo me avisar algo? pois nÃ£o lembro, Ã s
vezes, o que me dizem, o que vocÃª ou vocÃªs acham?. Tenho
receio, confesso, de embrenhar em caminhos do mal e sem
volta. MuitÃssimo obrigado a vocÃªs ou vocÃª pela atenÃ§Ã£o
devida. E aguardo ancioso a resposta!ParabÃ©ns pelo bonito
trabalho. UberlÃ¢ndia-MG.27/04/2007.

OlÃ¡..Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo site, que tem
uma estrutura maravilhosa. ConheÃ§o a religiÃ£o a pouquissimo
tempo, e fiquei muito feliz em descobrir que tenho mediunidade.
PorÃ©m, apesar de ter 20 anos, moro com meus pais e eles nÃ
£o acreditam e atÃ© criticam a minha vontade de continuar na
religiÃ£o. Apesar de tudo isso, gostaria de saber como poderia
estar desenvolvendo a minha mediunidade??? Desde jÃ¡
agradeÃ§o pela atenÃ§Ã£o. Um grande abraÃ§o a todos.

Bom dia meu nome Ã© Sandra Regina nasci a 24/07/1969 e
gostaria de saber qual o nome da Pomba Gira que se veste toda
de Dourado. Desde ja AgradeÃ§o e Parabenizo pelo
saite.....Obrigada

pai alex ,quero a sua ajuda .eu sou mediun e desejo muito seguir
minha missÃ£o mais meus pais nÃ£o deixamde jeito nenhum
dizem ser coisa do diabo ,agora ate me obrigam a ir para a
igreja evangelica por favor me diga o que eu devo fazer me dei
uma luz muito obrigado.

Estou querendo me aprofundar na Umbanda, conhecer mais
essa religiÃ£o. Gostaria de sugestÃµes de sites e livros, e afins.
Aguardo
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

gostaria de aprender a oraÃ§ao das cartas se possivel,para
abertura de trabalhos!

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

seria possivel caso tenha uma gravura de preto velho sentado
no toco fumando cachimbo,ja tenho procurado em vatios site e
nenhum me agradou,conto com sua colaboraÃ§ao

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Oi eu adoro esse emial e queria um dia poder conhecer
vcs,queria que vcs me colocasse a foto da ere rosinha pois ja
procurei em revista e email ficarei muito grata

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

gostaria de conhecer o ponto riscado de ogum beira mar ja
procurei em revistas e ilivros nao econtrei,quem possa me ajudar
meu amail e lbcj@ig.com.br muito obrigado desde ja um
abraÃ§o jorge

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Gostaria de saber tudo sobre o Caboclo da Cachoeira, pontos
cantados e riscados e etc.

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Oi, primeiramente eu gostaria de dizer que o site montado Ã©
muitooo bom!!! E eu gostaria de saber quais sÃ£o as
diferenÃ§as entre: oxum, oxumarÃ© e exumarÃ©??? Estou com
essa duvida a um bom tempo, e se puder que fosse esclarecida.
JÃ¡ procurei em vÃ¡rios sites, mas infelizmente nÃ£o consigo
achar uma resposta para essa questÃ£o!!! Fico grata desde jÃ¡
A forÃ§a e a proteÃ§Ã£o! Maira L.

Gostaria de saber se alguem conhece um terreiro em barueri ou
jandira , obrigada! SaravÃ¡!!!!!

Desculpe me o livro Cultura UmbandÃstica nÃ£o Ã© do Rivas e
sim dos autores BrasÃ£o de freitas Roger T. Soares e Willian C.
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Oliveira. Gostaria de uma copia se alguem puder obrigada

Estou a procura do livro Cultura Umbantistica, rivas Neto, mas
nao esta mas sempre vendido. Se alguem tiver e puder me
mandar entre em contato comigo por favor. Desde ja obrigada.
nrlsscc@bol.com.br

PARABÃ‰NS.

estou precisando de uma ajuda,no caso de uma separaÃ§Ã£o
de mim com ex.mulher.agradeÃ§o.atenciosamente.e espero sua
resposta!

bemmeus maigos interesante o trabalho efetuado nesse saite,
gostaria de parabenizar a todos envolvidos e aqueles que
contribuiram para uma exelente amostra de verdade e legalidade
da natureza do orixa. ax[e par todos

oi, tudu bom??? queria q alguem me informasse, se souber e
claro , o ponto cantadu do pai francisco!!! obrigadu!!!!!

Maravilhoso, adorei!!!. ParabÃ©ns, sucesso. SaravÃ¡ a nossa
Umbanda, Salve a coroa de vocÃªs. Regina

Fui pesquisar sobre o Exu Mangueira e acabei encontrando
vocÃªs. Adorei!ParabÃ©ns pelo belo trabalho desta pÃ¡gina.
Muito criativa, bonita e de extremo bom gosto. TambÃ©m adorei
as atividades espirituais do barracÃ£o. Infelizmente moro no Rio
de Janeiro, mas com certeza gostaria de conhecÃª-los. Continue
praticando a umbanda e demonstrando a beleza e a seriedade
como vocÃªs estÃ£o fazendo. ParabÃ©ns aos dirigentes, ao
mÃ©diuns, aos produtores do site, e especialmente a todos os
guias espirituais e orixÃ¡s. Um abraÃ§o fraterno a todos vocÃªs.

Adorei muito em conhecer o site. Gostaria se possÃvel saber
+++++ sobre os PRETOS VELHOS PAI SEMIÃƒO E VOVO
MARIA. Desde jÃ¡ muito obrigada. Christiana/RJ

olÃ¡! adorei o site,principalmente os videos.gostaria de saber se
podem me ajudar a saber mais sobre o preto velho PAI GUINÃ
‰ DE ARUANDA e seu ponto riscado. agradeÃ§o desde
jÃ¡.beijos e muito axÃ©
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estou tentando descobrir uma musica que, segundo meu pai, era
cantada por Aparecida, era sobre iansÃ£. Ele sÃ³ conseguia
lembrar um pequeno trecho que dizia assim: IansÃ£, IansÃ£,
minha mÃ£e...., depois dizia: Eu trago essa rosa... . SerÃ¡ que
vocÃªs podem me ajudar? Ele me pediu tanto para descobrir
essa mÃºsica e eu nÃ£o consegui, mas agora achei esse site e
renovei as esperanÃ§as de conseguir. Desde jÃ¡ agradeÃ§o
conseguindo ou nÃ£o achar a mÃºsica. Grata. Paz a todos

oi amigos pelo meu e mail vcs sabem meu nome,eu jÃ¡ rodei por
muitos terreiros e por muitos fui enganado sei que a umbanda
Ã© um rito serio!estou em uma pessima situaÃ§ao gostaria de
pedir ajuda para vcs pois pela visita neste site vi que Ã© muito
serio o trabalho de vcs,como diz a passagem de um livro bacuro
nao aguenta mais sofrer.a data do meu nasc. Ã© 26/10/71

ola gostei do site gostaria de sa ber se vcs poderiam me mostrar
fotos das imagens pois sou um grande admirador e tambem
pratico a religiao atÃ© e fiquem com deus
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

I FÃ³rum umbandista sobre Liberdade Religiosa Mais que tolerÃ
¢ncia religiosa, queremos respeito religioso! Participem... entre
em contato cmomigo pelo e-mail: cezarhokamura@gmail.com ou
pelo msn: cezar_hokamura@hotmail.com Local e Data Data:
19/05/2007. HorÃ¡rio: Das 19:00 Ã¡s 22:00 horas. Local:
AutomÃ³vel Club de Bauru. End. PraÃ§a Rui Barbosa, 1-23,
Centro, Bauru â€“ SP. AgradeÃ§o a todos..e espero resposta!!!!

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

OlÃ¡ achei interessante o site de vcs, e tenho vontade de
conhecer o barracÃ£o...quais os dias da semana que vcs fazem
trabalho??? atenciosamente... abraÃ§o!!!

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Seria de muito agrado se pudesse atravÃ©s de e-mail receber
alguns artigos relacionado a nossa ReligiÃ£o. Faz 7 anos que
estou nesta cenda, servindo ao criador atravÃ©s de seus
abnegados trabalhadores espirituais e minha Dirigente espiritual
com 65 anos de doaÃ§Ã£o e trabalho se compara a um grÃ£o
de mostarda diante de todos nÃ³s... . Ela tem 85 anos de idade
e uma bonita histÃ³ria a frente de uma Casa de OraÃ§Ã£o:
"AssociaÃ§Ã£o EspÃrita Pai Francisco - FÃ© - Amor e
Caridade". Se ela com este tempo todo de trabalho em nome do
Pai Ã© uma grÃ£o de mostarda... eu... comparado a uma
crianÃ§a, ainda estou no ventre da Senhora e mÃ£e
"UMBANDA"... . Anceio por adquirir conhecimentos para mais
ainda amar e respeita minha religiÃ£o e com fÃ© e seguranÃ§a
levÃ¡-la sua mensagem a frente... . AbraÃ§os!!! E-mail:
mayakai@ibest.com.br Cristiano M. - BrasÃlia - DF

Meu nome Ã© Cristiano M. e estou deixando aqui os meus
parabÃ©ns por este trabalho que realizam... . Ã‰ bonito saber q
estamos vencendo barreiras e prÃ©-conceitos... mostrando
quem somos e qual a verdadeira finalidade de nosso culto. Que
OxalÃ¡ continue a iluminar os coraÃ§Ãµes dos filhos de fÃ© que
leva verdadeiramente a sua mensagens fazendo-a transpassar
barreiras e lutas... . Sou um filho de fÃ© cultuador desta grande
Natureza, onde nossos OrixÃ¡s sÃ£o a essÃªncia viva de Nosso
Pai Criador (Olorum) e deixo aqui as minhas
felicitaÃ§Ãµes...ParabÃ©ns!!! ---Mayakai *** BrasÃlia - DF
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BOM GOSTEI MUITO DESTE SAIT,QUERO PARABENIZAR A
TODOS..... GOSTARIA DE SABER SE NA UMBANDA Ã‰
CERTO SACRIFICIOS DE ANIMAIS?

Gostaria de receber se possivel mais pontos cantados e riscados
de preferencia pontos de Umbanda.Um saravÃ¡ pra vocÃªs e um
axÃ© do Pai XangÃ´(caocabelecile).

gostaria de saber mais sobre a pombo gira maria quiteria, se
puderem me ajudar desde ja acradeso.parabens adorei o
site.axe para todos

OlÃ¡ meu nome Ã© Danillo,Nossa eu estou comeÃ§ando a
conhecer a umbanda agora(menos de dois meses)e fiquei
fascinado com essa religiÃ£o.SÃ³ o problema Ã© que tenho
muitas dÃºvidas,isso me deixa um pouco confuso! Eu me
consultei com o sr Exu tiriri e ele me disse as guias que eu
poderia usar era a de OxÃ³ssi ou de OxalÃ¡,eu queria saber se
esses sÃ£o os santos que regem(em conjunto) minha vida e se
eu posso usar a guia dos dois?Muito obrigado!!!

ola gostaria de parabenisar pelo site , gotaria de saber a respeito
de cursos . obrigado Marcos Praia Grande

voÃ§es estao de parabens site e 10um grande axe para voÃ§es
beijos para todos irmaos da umbanda

gosto muiito do giras e venho apresentar um site de um pai de
santo de cuiaba amigo meu www.georgdeode.com.br

olÃ¡ nÃ£o quero fazer propaganda mas depois de ser muito
enganada encontrei um pai de santo que resolveu os meus
problemas, ou seja seus trabalhos FUNCIONARAM. O nome
dele Ã© pai Jorge seu telefone Ã© (67) 3027-7245

nasci em 05/07/1968 gostaria de saber qual e o orixa que me
rege e o exu que eu possa cultuar

ParabÃ©ns! O site Ã© maravilhoso! Entrei na umbanda hÃ¡ tres
meses e sempre estou pesquisando, procurando aprender!
Beijos
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vc falam que sÃ£o de deus mais nÃ£o lÃª a palavra dele,
satanÃ¡s brinca com vc de mais, busque Jesus! pÃ³s o senhor
tem espirito santo para vc. deixe esses demÃ´nios. Jesus pode
tudo!

vc falam que sÃ£o de deus mais nÃ£o lÃª a palavra dele,
satanÃ¡s brinca com vc de mais, busque Jesus! pÃ³s o senhor
tem espirito santo para vc. deixe esses demÃ´nios. Jesus pode
tudo!

MUITO LINDO O SITE VCS ESTAO DE PARABENS FIQUEI
MUITO ENCANTADA SOU DE SALVADOR E FICAREI
EMOCIONADA SE UM DIA PUDER VER DE PERTO O AXÃ‰
DAI.BEIJOS ROBERTA

Este site Ã© fora de sÃ©rio, Ã³timo mesmo.. Gostaria de saber
alguma simpatia de amarraÃ§Ã£o que funcione de verdade?
Desde ja agradeÃ§o todos vcs... FIQUEM COM DEUS

Gostaria de tirar duas dÃºvidas existe pombogira cigana? Ela
pode se manifestar na gira de cigano e de exu? Gostei muito
desse sait vcs estÃ£o de parabÃ©ns.

gostaria de saber quem Ã© meu orixÃ¡
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Procurei pelo site e nÃ£o consegui e endereÃ§o de vocÃªs.
Quando tem celebraÃ§Ãµes para o publico em geral/ Como
fazer para ir atÃ© vocÃªs? Daniel

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Voces sao maravilhosos! Iluminados! A energia do Barracao e
tao positiva maravilhosa e intensa que nao se explica so estando
com voces para saber! Agradeco muito a Deus por haver
econtrado todos voces no meu caminho e esse site ira me
manter pertinho do barracao! vejo voces todos os dias agora!!
mesmo muito longe!!! Axe a todos nos!!! Obrigada!!*****Cintia*****

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

oi !!!!!!! eu adorei o terreiro de vcs .., fiquei loco pra conhecer
..mas infelizmente acho q nÃ£o vou conseguir.... olha faz uns 3
meses q eu estou me desenvolvendo mas atÃ© agora a mÃ£e
de santo nÃ£o passo nenhum tipo de banho o q q eu faÃ§o ???
?

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Boa tarde, gostaria muito de conhecer o terreiro de vocÃªs, moro
na JundiaÃ, e nÃ£o consigo localiza-los. Adorei o site.
ParabÃ©ns, continuem assim , levando a bandeira de nosso pai
OxalÃ¡ ao mundo inteiro.

OlÃ¡!Apesar de ter muitas pessoas na minha famÃlia
professando a umbanda como candomblÃ©,n tive,atÃ© o
momento,a curiosidade em saber qual Ã© o meu orixÃ¡!Na
verdade no sou seguidora de nenhuma religiÃ£o,mas n sou
atÃ©ia c certeza.Gosto de conhecer td em relaÃ§Ã£o aos
dogmas e respeito deveras,p mim fazer o bem sempre Ã©
positivo tanto p si como p os q estÃ£o ao nosso lado. Como
tinha dito no inÃcio n sei meu orixÃ¡ e gostaria saber se hÃ¡
relaÃ§Ã£o c data de nascimento?Se for,nasci no dia 18/11/1978.
Desde jÃ¡ agradeÃ§o a posibilidade de contatÃ¡-los.

Parabens pelo sait, e bastante informativo e de facil
entendimento que oxala abenÃ§oe atodos abraÃ§o Paulo SP
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e um imenso prazer para mim poder esta em contato com vcs
do barracÃ£o de pai jose de arruanda.mais gostaria de pedir
uma ajuda a vcs ja frequentei algums centros espiritas ja deitei
mais ainda nÃ£o fui feita no santo todos que fui me disseram
que sou filha de oxum com OGUM,vcs podem me ajudar a
descobri a minha verdadeira origem.meu nome e Rosileide
Ferreira Costa tenho 34 anos nasci em santo andre sp em
19/07/1973.gostaria muito dee poder contar com a ajuda de vcs
ai do barracÃ£o muito obrigado e muito AXÃ‰ A TODOS.

OlÃ¡, gostaria de parabenizÃ¡-los pelo belÃssimo trabalho que
vcs tÃªm feito aÃ em JundiaÃ. Sou umbandista desde de minha
infÃ¢ncia e amo muito essa religiÃ£o, resido em Manaus-Am. e
aqui frequento a Casa da Cabocla Jurema. Gostaria muito de
saber quando vcs irÃ£o lanÃ§ar outros dvdÂ´s como a Gira de
Exu que jÃ¡ adquiri e adorei. ParabÃ©s a todos, aguardo
contato. Obrigado!

Achei lindo o trabalho de vcs q vi pelas fotos...apesar de eu ter
10 anos de idade pesquiso sobre a UMBANDA frequento um
centro e com esse site aprendi mais sobre essa linda religiÃ£o a
UMBANDA. Fiquem com deus e q todos os irmÃ£ozinhos de luz
protejam vcs! Beatriz

gostaria muito de fazer um curso sobre a umbanda existe
escolas proximaa campinas sp pois e a cidade mais proxima da
minha indaiatuba

OlÃ¡, gostaria de obter ajuda. Estou muito confusa com relaÃ§Ã
£o ao meu guia de frente.Nasci em 04/11/1982, alguÃ©m
ppoderia me ajudar? Sou filha de OxÃ³ssi, sinto o Caboclo
Arruda ao meu lado, mas tbm Sr. Arranca-toco, me ajudem.

Nossa..amei de verdade i dit..muito intereante..no tereiro q
freguento tb fazemosvisitas Ã¡ matas algumas vezes por ano
para feita a realizaÃ§Ãµes de alguns trabalhos para abertura dos
caminhos dos filhos! Mas, procuo em livros, sits etc, e nao acho
sobre a Cabocla Helena...vcs poderiam me ajudar?? Gostaria
desaber tudu se possivel dela!! AgradeÃ§o! Ana

Oi tudo bem? Meu Nome Ã© Rafael eu adorei o site eu tambem
sou medium.eu sou de uma casa aqui de promissao interior de
sao paulo a casa Ã© casa de baiano.eu gosto muito do que eu
faÃ§o e do que sou.um grande abraÃ§o.Rafael

Axe!!!Nossa adorei tudo aqui..esse trabalho Ã© lindo... Continue
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assim..amigos de fe.. Muita luz Fabiana

Boa noite !!!adoro os orixÃ¡s... e tenho..como santa de frente a
linda rainha do mar IemanjÃ¡ minha protetora.... beijos muito
lindo...tudo que fala dos orixÃ¡s...

Caros irmÃ£os de FÃ©. Por favor, gostaria de saber se voces
tem fotos e historico sobre os Exus SETE ENCRUZILHADAS E
MARABO. Caboclo Pena Branca e Preto Velho Pai TomÃ©
Grande abraÃ§o. Antonio.

axe!!!parabens por mostrar esse trabalho maravilhoso muito
bonito,poren custou muito trabalho e dedicaÃ§ao com certeza
moro em sao paulo desejo saber endereÃ§o do barracao

ola, fiquei impressionado com o que vi!! vcs estÃ£o de parabens
, isso deixa o nome da umbanda mais bonito que ja Ã©, e me
uma tremenda vontade de voltar a por em pratica e que a muito
tempo eu nÃ£o sentia,, abraÃ§os a tarde

sou espirata a 12 anos, mas infelismente minha babÃ¡ faleceu a
7 anos e atÃ© hoje nÃ£o encontrei um lugar no qual eu me
sentisse bem, ja visitei varios e nÃ£o senti firmeza em nenhum
deles,gostaria de saber se vcs conhecem alguma casa que
pudessem me indicar em sp na regiÃ£o da zona oeste desde ja
obrigado.... e parabÃ©ns pelo trabalho de vcs....

ola minha curiosidade seria no pade, para que serve e oque vai
dentro do abafador. e que comida seria aquela/? desde ja
agradeÃ§o
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*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

naci em 22/2/1963, gostaria saber cual e meu orixa, sou de
paraguay, obrigado pela ajuda

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

o trabalho do barracÃ£o Ã© exlendido. fiquei encantada!vcs estÃ
£o de parabÃ©ns.gostaria de obter o endereÃ§o do barracÃ£o.
moro no rio de janeiro mas gostaria de ir visitÃ¡-los !SaravÃ¡ e
muito AxÃ©!

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Prezados Senhores, Diante dos trabalhos que vocÃªs realizam,
eu peÃ§o que nunca se esqueÃ§am e nunca desprezem o
sangue de Jesus na cruz do calvÃ¡rio - Lugar que representa a
derrota de SatanÃ¡s. Jesus ama vocÃªs !!! Ele cura - salva e
liberta do cativeiro... .

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Dispomos de diversos tÃtulos em DVDÂ´s sobre CandomblÃ© e
Umbanda, escolha jÃ¡ o seu: 1-) MinissÃ©rie â€œMÃ£e de
Santoâ€ (6 dvdÂ´s contendo os 17 capÃtulos) R$270 2-)
MinissÃ©rie â€œTenda dos milagresâ€ (6 dvdÂ´s contendo os
12 capÃtulos) R$270 3-) â€œIlÃª axÃ© Bahia â€“ a saga dos
orixÃ¡sâ€ R$50 4-) â€œForÃ§a e magia dos vodunsâ€ R$50 5-)
â€œIlÃª axÃ© OpÃ´ AfonjÃ¡â€ R$50 6-) â€œA forÃ§a dos
orixÃ¡s no candomblÃ©â€ R$50 7-) â€œCentenÃ¡rio de MÃ£e
Menininhaâ€ R$50 8-) â€œFesta de SÃ£o Roqueâ€ R$50 9-) â
€œO encanto dos OrixÃ¡sâ€ R$50 10-) â€œO amuleto de
Ogumâ€ (filme) R$50 11-) â€œProva de fogoâ€ (filme) R$50
12-) â€œTenda dos milagres, o filmeâ€ R$50 13-) â€œSanto
forteâ€ R$50 14-) â€œYemanjÃ¡ â€“ Ritual na praia â€“
Umbandaâ€ R$50 15-) â€œFaculdade de Umbandaâ€ R$50 16) â€œFesta de Maria Padilhaâ€ R$50 17-) â€œFesta de Tranca
Ruaâ€ R$50 18-) â€œFeitura de santoâ€ R$50 19-) â€œAtlÃ
¢ntico Negro â€“ na rota dos orixÃ¡sâ€ R$50 20-) â€œSaÃda de
YaÃ´ (oxaguian e oxum)â€ R$50 21-) â€œSaÃda de YaÃ´ e
quitanda de erÃª(NÃ£nÃ£)â€ R$50 22-) â€œFesta de
pombogira cigana no CatimbÃ³â€ (DVD duplo) R$100 23-) â
€œFesta de XangÃ´ e YansÃ£ â€“ Umbandaâ€ R$50 24-) â
€œFesta de baianos â€“ Umbandaâ€ R$50 25-) â€œCoroaÃ§Ã
£o de iniciado â€“ Umbandaâ€ R$50 26-) â€œAbertura de
terreiro â€“ Umbandaâ€ R$50 27-) â€œPretos velhos â€“
Umbandaâ€ R$50 28-) â€œUm vento sagrado â€“ Pai Agenor
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Mirandaâ€ R$50 29-) â€œFÃ©â€ R$50 30-) â€œColeÃ§Ã£o
OrixÃ¡s da Bahia â€“ Oxum, Oxossi, Exu, Ogum, XangÃ´, YansÃ
£, OxalÃ¡, YemanjÃ¡â€ R$50 31-) â€œMojubÃ¡â€ (DVD triplo)
R$150 32-) â€œDanÃ§as â€“ CandomblÃ©â€ R$50 33-) â
€œBarraventoâ€ R$50 34-) â€œPierre Fatumbi Verger â€“ o
mensageiro entre 2 mundosâ€ R$50 35-) â€œIlu AiyÃª â€“
MistÃ©rios e magias do CandomblÃ©â€(DocumentÃ¡rio
americano) R$50 36-) â€œVoodoo secrets â€“ segredos do
voduâ€ R$50 37-)â€ Vodu Tabuâ€ 38-) â€œColeÃ§Ã£o DanÃ§a
OrisÃ¡ â€“ Bessen â€“ oxumarÃª. Oxum, XangÃ´, Oxossi, Ogum,
YansÃ¡â€(6 DVD`s, mas tambÃ©m vendido em volumes avulsos)
R$300 39-) â€œBaba AgboulÃ¡ â€“ mistÃ©rios de Egungumâ€
R$50 40-) â€œORI â€“ segredos dos cultos africanosâ€ R$50
41-) â€œFesta de Oxossi â€“ CandomblÃ© Ketuâ€ R$50 42-) â
€œYawÃ´ â€“ todos os ritos de raspagemâ€ R$100 (com envio
gratuito, por encomenda) 43-) â€œYamins â€“ o segredo das
feiticeirasâ€(2 DVD`s) R$100 Contatos: barabo@bol.com.br

BELÃSSIMO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO TEMPLO,
MOSTRANDO QUE A RECOMPENSA DA VIDA Ã‰
DOAÃ‡ÃƒO E A CARIDADE... ADRIANO - TEMPLO DE MEU
PAI OGUM - CAMPINAS/SP

SaudaÃ§Ãµes Ã todos! Estou navegando pelo site de vocÃªs e
tendo a bela surpresa de ver que JundiaÃ tem uma entidade tÃ
£o bem organizada quanto nos parece ser o BarracÃ£o de
vocÃªs. Solicito, se possÃvel, o endereÃ§o do barracÃ£o e os
horÃ¡rios de atendimento, pois quero muito conhecÃª-los.
ParabÃ©ns Ã todos. ALVARO.

AxÃ© dirigentes (Pais e MÃ£es de Santo), meu nome Ã© Luiz ,
eu participo aciduamente das giras do terreiro que pertenÃ§o e
desconhecia esse site, e tÃ£o pouco o BARRACÃƒO, que beleza
nossa religiÃ£o tÃ£o antiga, agora na internet com todo esse
potencial de informaÃ§Ãµes e esclarecimentos isso Ã© muito
bom. Que nosso Pai Oxala abenÃ§oe cada um de voceis que
fazer este site, para que nunca pare. Gostaria de saber o
endereÃ§o para se puder fazer um visita para conhecer a casa
se fosse possÃvel, sou de Piracicaba, Ã© um pouco longe mas
nÃ£o tanto portanto gostaria de ter a oportunidade de conhecer
o BarracÃ£o, fiquei encantado com o site e estou precisando de
uma orientaÃ§Ã£o diferente. Amo a casa que frequento, mas
preciso tirar uma "sisma" sobre o meu santo de cabeÃ§a e nada
mais "seguro", digo, idoneo, que em uma escola de Umbanda,
assim sendo aguardo uma resposta, obrigado. Ha, sou mÃ©dium
a 7 anos, (com camarinha), espero uma resposta por favor, salve
nosso povo?!?!?!?

olÃ¡ boa ntarde milito na umbanda aqui em uberlandia esatou
querendo fazer meu santo so que aqui Ã© muito caro queria
saber se voces tem a camarinha como Ã© o sistema de feitura e
o preÃ§o. hormidas_2@hotmail.com obrigado axÃ©
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Oi, meu nome Ã© Carla e nÃ£o sei sou uma iniciante na
Umbanda, nÃ£o entendo quase nada e estava frequentando o
Terreior Cosme e DaminhÃ£o, mas lÃ¡ sÃ³ tem atendimento de
2Âª e 5Âª, e nesses dias tenho faculdade, gostaria do
endereÃ§o do barracÃ£o para comeÃ§ar a frequentar. Obrigada

gostaria de saber tudo sobre o cabloco cibamba e seus pontos

Bom dia! Me nome Ã© Eduardo, sou novo na umbanda e nÃ£o
sei praticamente nada sobre esta religiÃ£o. Nos ultimos dias,
tenho pesquisado muito sobre a umbanda, tenho um proposito
em conhecer melhor, saber quais as origens, fundamentos, etc.
Minha primeira vez em um culto de umbanda, fiquei maravilhado,
senti uma paz interior incrivel, fora a vontade de bater as asas e
voar, foi incrivel. Durante minhas pesquisas encontrei vosso site,
o que me chamou muito a atenÃ§Ã£o, deixo aqui meus
parabens a todos os membros e colaboradores, Ã queles que
dedicam suas vidas para o proximo, muita paz e luz. ("OxÃ©"
Ã© assim ?) risos. Eduardo. 30-01-2007.

boa noite, visitei o site e fiquei maravilhado, sou de Campinas e
gostaria de obter o endereÃ§o do barraÃ§Ã£o e os dias dos
trabalhos, agradeÃ§o a atenÃ§Ã£o: Claudemir

boa noite, visiteo site e fiquei maravilhado, sou de Campinas e
gostrai de obter o endereÃ§o do barraÃ§Ã£o e os dias dos
trabalhos, agradeÃ§o a atenÃ§Ã£o: Claudemir

excelente o trabalho de vcs., amei muito, e comecei a entender
muitas coisas, se possivel nos falem mais sobre os guias.

ParabÃ©ns,com o site tirei muitas duvidas.Como saber se tenho
mediunidade para a umbanda.AbraÃ§os

Meu nome Ã© Walmir sou Umbandista. Em primeiro lugar,
gostaria de parabanizÃ¡-los por este grande trabalho que Ã© a
divulgaÃ§Ã£o deste site. A forma clara, a organizaÃ§Ã£o e a
seriedade dos trabalhos que voces realizam, deixam uma boa
maneira de divulgaÃ§Ã£o da Umbanda, que hoje, infelizmente
ainda hÃ¡ muitos preconceitos e atÃ© mesmo defamaÃ§Ãµes.
Um abraÃ§o a todos, parabÃ©ns.

parabens pl site mando um axe a todos .
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Meu nome Ã© ingrid e eu sou espirita tbm... Entaum por favor
entrem em contato cmgo.. Orecado abaixo tbm Ã© meu..

Gostaria de saber onde se localiza esse terreiro..Por favor
entrem em contato cmgo.. Obrigada E muita Paz e continuem
esse trabalho q por sinal Ã© lindo demais..

Bom, em 1Âºlugar que a Paz de nosso Pai Oxala, esteja com
todos. Deixo minha grande admiracao pelo trabalho maravilhoso
de vcs. Simplesmente Amei este site, e conveso q ainda nao
encontrei nada q se compare. Vamos seguir em frente, pq o
mundo precisa muito de nos umbandistas de Carita, de corpo,
coracao e acima de tudo alma. So peco que vcs estejam sempre
firme na fe e jamais deixe morrer este trabalho maravilhoso. Os
videos sao barbaros, as explicacoes sobre guias, entidades,
orixas, e tudo de bom. Obrigada pelo espaco, para por dizer
sobre esta obra muito iluminada por Deus. Muito Axe no coracao,
Amor,Paz Caridade, Paciencia, seriedade... !!!Isto sim e
Umbanda de verdade!!!!! Parabens a Todos!!!! Monalisa Vieira
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Nasci em 07/06/1964, gostaria muito de saber qual Ã© o meu
orixÃ¡, pois quero muito agradÃ¡-lo.Meu nome Ã© Ilma. Muito
obrigada pela ajuda.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

gostaria de saber sobre giras cigana.obrigado

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Gostaria imensamente de saber mais sobre pai joaquim de
aruanda.

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Eu queria que mandassem uns pontos de ExÃº, para meu email,
desde jÃ¡ agradeÃ§o !!! AxÃ© para todos !!!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

SaudaÃ§Ãµes a todos do BarracÃ£o. Adorei o que aprendi
acessando o site e desejo muita forÃ§a, saÃºde e paz a vocÃªs.
Que nosso pai OxalÃ¡ olhe por nÃ³s!!! Rodrigo 02/03/1982

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

QUERIA SABER MEU ORIXA

» Tela Inicial

gostaria muito de conhecer o ponto riscado de ogum beira
marporque ja procurei em resvista e livros nao encontrei alguem
pode me ajudar meu e-mail e lbcj@ig.com.br muito obrigado um
abraÃ§o

SAITES IGUAIS A ESTE NUMCA VI IGUAL MUITO LEGAL
,DESEJO A TODOS DO BARRAÃ‡ÃƒO PAI JOSE MUITA PAZ
,SAUDE ,PROSPERIDADES, E MUITAS LUZES ISPIRITUAIS
ATODOS.

Gostei muito da visita ao site,gostei dos esclarecimentos e muito
mais dos video. Feliz 2007, que OxalÃ¡ nosso pai, nos dÃª muita
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forÃ§a e fÃ© para suportamos as provaÃ§Ãµes que nos serÃ£o
impostas neste ano. AXÃ‰ Claudia

gsotaria de saber mais sobre exu mare entro em transe com ele
ha dessoito anos

marcelo na tasso fragoso entrar em contato com tua mae em
santa catarina

pai silvio em porto alegr na tasso fragoso entre em contato em
santa catarina

Somos vermes e como vermes nao podemos creticar quem
bebe,pois bebemos tb,nem tao pouco quem fuma,pois fumamos
tb e etc.Devemos sim nos unir como irmaos que somos,pois so
assim e que vamos conseguir chegar a algum lugar.Obrigado a
todos e que o pai maior "DEUS" possa nos iluminar apesar de
todos os erros!Flavio C de Sousa

simpatias e cordialidade sao contruÃ§ees laboriosas. muita paz a
todos

Gostaria de conhecer a casa, achei o conteÃºdo do site muito
interessante. FaÃ§o parte de um centro em SP que tem uma
filosofia muito parecida com a de vocÃªs. AbraÃ§o

gostaria de saber o endereÃ§o da casa. Obrigada

OlÃ¡, gostaria de saber quando serÃ¡ o 1Âº trabalho de 2007.
Obrigado.

muito legal o videos de vcs gostaria de ver o video do trabalho
na praia de 2007...brigado

Adorei este site e com certeza irei entrar varias vezes! Mas como
adoro conhecer minha religiÃ£o gostaria de saber qual Ã© o
significado do Buri? ;) Muito axÃ© para todos do barracÃ
£o.Stphanie 09/01/2007

Adorei este site maravilhoso com muitas explicaÃ§Ãµes do retual
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que Ã© Umbanda, mais a minah pergunta Ã© que de OrixÃ¡ eu
sou filho? Everton Teixeira 03/05/78 e onde se encontra esta
folha mÃ£o de Deus...
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

OlÃ¡, tudo bem? Gostaria de saber se, neste ano, haverÃ¡ curso
no BarracÃ£o? Forte abraÃ§o!!! Murilo

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Hoje aprendi um pouquinho mais sobre minha querida
Umbanda.Adorei o site e o trabalho de todos. Muito axÃ© para
todos. Santo AndrÃ©-S.P.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

olÃ¡ meus queridos irmÃ£o meus queridos irmÃ£os meu nome
Ã© DARVILLE LIZIS SOUZA MORETH nasci em 13/02/1986 e
gostaria de saber qual Ã© o meu Ã³rixa de frente. um abraÃ§o

» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

como fazemos para descobrir o Ã³rixa de uma pessoa nascida
em 13/02/1986?? um grande abraÃ§o e saravÃ¡ a todos

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

saudaÃ§Ãµes Ã todos. Gostaria de uma orientaÃ§Ã£o, se
possÃvel. Estou passando por dificuldades e minha mÃ£e
tambÃ©m. Gostaria de obter oraÃ§Ã£o pra que nossas vidas
venham melhorar. O que vocÃªs indicam? Desde jÃ¡ agradeÃ§o
e paz Ã todos.

» Tela Inicial

nasci em 21/03/1958 , e gostaria de saber meu orixa de frente ,

olÃ¡ gostaria de saber qual Ã© minha pomba-gira trabalho na
vida noturna peÃ§o sempre a maria padilha e dama da noite
qual das duas Ã© poÃ§o fazer pedidos as duas

Gostaria de confirmar meu orixÃ¡ e saber mais sobre o povo
cigano e a patir do pai e da mae de cabeÃ§a descobrir o meu
exu. Obrigado. Meu nome Ã© raphaelle de Alvarenga Cunha
nasci em 14/08/82

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=82[27/04/2009 16:33:43]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

gostaria de saber quais os orixas que vao reger 2007.

quero parabeniza-los pela dedicaÃ§Ã£o, e amor pelo qual vcs
trabalham, continuem assim... quem sabe muitos terreiros
apredem a se esplelhar em vcs . muito axe pra vcs .

adorei este site gostaria de saber quem vai reger o ano 07 por
favor se tiver novidades entra no meu mail

Gostaria de saber os dias de trabalho no BarracÃ£o para entÃ£o
fazer uma visita.

Parabens vocÃªs tem um conhecimento muito bom sobre a
espiritualidade, ha se possivel gostaria de saber quais os que
vam reger esse 2007. Obrigado. fabiano alcantara

Gostei muito deste site, gostaria que alguÃ©m desse-me +
informaÃ§Ãµes sobre ZÃ© Pelintra. Um abraÃ§o do amigo;
Rodney Morel

Adorei o site

preciso endereÃ§o e contato com algum bbalorixa de
confianÃ§a, quero confirmar o meu santo, aqui aonde moro nÃ
£o tem barracÃ£o, e como sou deficiente fisico, fica dificil sair
sem ter certeza, inclusive tem como ter contato com o barracÃ£o
da mÃ£e menininha, grato roberto. albanotur@projetonet.com.br

Bom Natal para todos!!! Gostaria de saber se alguÃ©m pode me
indicar um terreiro SÃ‰RIO, aqui em Curitiba/PR. grato desde
jÃ¡!!

Meu Fraterno SaravÃ¡ Ã todos. >Gostaria de aproveitar o
espaÃ§o, para oferecer velas e artigos de Umbanda >com
preÃ§os muito baixos, pois sou Umbandista e sei que estÃ¡
ficando muito >caro o material para nossos trabalhos. >Caso
haja interesse de verificar a lista de preÃ§os, basta enviar um
email >solicitando o folder atravÃ©s do email:
irmaoumbandista@hotmail.com. > >VELAS DE 7 DIAS POR
APENAS R$ 1,80 >VELAS PALITO POR APENAS R$ 0,22 A
UNIDADE > >Obrigado. >ChicÃ£o >Campinas-SP.
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Adorei estas histÃ³rias, sou fascinado por Umbanda e
CamdomblÃ©. Adorei conhecer alguns nomes de Exus que eu
nÃ£o conhecia beijos!

Bom dia, gostaria de saber como devo usar a erva mÃ£o de
Deus,para combater vicio.

Exibindo
página
82 de
93.

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Próxima

Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Estou pesquisando a palavra : ekerÃ´, kekeo, ekaÃ´ ou entao
ekaiÃ´. Minha duvida Ã© qual Ã© a palavra certa? Ã‰ uma
saudaÃ§Ã£o? e qual a origem? AgradeÃ§o e bjs - Dalva

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Adorei conhecer este site muitas informaÃ§Ãµes
importante;gostaria de me aprofundar mais.Para isso conto com
voÃ§Ãªs. valeu Arthur Ogum. RedenÃ§Ã£o-CE.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

adoreiiiiiii a pagina q vcs fizeram mto boa..gostaria q vcs me
passasem o endereco do baracao para q um dia posso ir visitar
eu e minha familia certo? estou na umbanda desde meus 10
anoss e adoraria conhecer o barracao ...mto obrigada!

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

conheÃ§o a umbanda a menos de 1 ano antes era catolico, ja
fui ate seminarista. Dentro da umbanda na terceira ghira que eu
participei eu encorporei um preto velho, tudo estÃ¡ acontecendo
muito rÃ¡pido, as vezes fico com medo e me pertubo um pouco,
gostaria que vcs me dessem alguma orientaÃ§Ã£o para que eu
possa lhe dÃ¡ melhor com a situaÃ§Ã£o. Obrigado!

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

olÃ¡... por favor.. gostaria de saber se nesse final de semana 14,
15, 16 e 17 se esta tendo ou irÃ¡ ter trabalhos para IemanjÃ¡ na
Praia Grande?

Oi gente gostaria de saber se da festa de IemanjÃ¡ voceis vÃ£o
colocar as fotos ou videos estou ancioso para ver

Estou precisando de ajuda, no meu terreiro recebi uma entidade
que se apresentou como Jurema das Cachoeiras e quem
respondia por ela Ã© Iemaja ,o terreiro Ã© de IemanjÃ¡ e a
cacique Jupira confirmou dizendo que os rios se cruzam e que
pode ser Oxum cruzada com IemanjÃ¡. Responda por favor, eu
era kardecista agora estou na umbanda.
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Oi, gostaria de saber alguns nomes de pomba giras ciganas, e
se a pomba gira Maria Mulambo Ã© cigana.. Obrigada e muito
axÃ© pra todos vocÃªs.

OlÃ¡, estou precisando muito da ajuda de vocÃªs, gostaria de
saber um ponto riscado de mamÃ£e oxum para uma camarinha
de mÃ£e pequena.. Seria possÃvel me mandar por e-mail?
(marjori222@hotmail.com) adorei o site e toda a organizaÃ§Ã£o
do terreiro de vocÃªs. Muito Obrigada

gostaria muito de conhecer o ponto riscado de OGUM BEIRA
MAR.e possivel meu email e lbcj@ig.com.br.muito obrigado

Quero parabenizÃ¡-los pelo belo terreiro e pela organizaÃ§Ã£o
que caracteriza o seu site....Estou conhecendo a Umbanda
agora...e tenho algumas dÃºvidas...por exemplo...eu ouvi o nome
de um Exu, que Ã© das 7 porteiras...e achei interessante, mas
nÃ£o acho nada sobre ele...gostaria de saber mais sobre
ele...pois simpatizei - me com ele....Grata!!!

Amigo gostaria de saber se a possibilidade de vocÃª me enviar o
ponto riscado do boiadeiro da campina, pois estou tentando
comprar e nÃ£o estou consiguindo acha e estou precisando,
obrigado

Boa noite, adorei o site, sou umbandista deste antes de nascer,
a senti muita seriedade Ã¡ esta casa, e gostaria muito de um dia
poder conhecer pessoalmente.

boa tarde.....por gentileza....quando comeÃ§a a festa de
iemanja....em sntos.....obrigado...pela atenÃ§ao

por favor nme de uma ajuda para fazer duas pessoas se
mudarem daqui para bem longe elas sao muito carregads de
maus penssamentos e acoes me desculpa o portugues mais eu
vivo na australia e meu portugues nao e muito bon

OlÃ¡ gotaria muito que vcs me enviasse uma simpatias que se
faz para conquitar um rapaz tenho a foto dele. muito obrigada
maria

OlÃ¡ gotaria muito que vcs me enviasse uma simpatias que se
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faz para conquitar um rapaz tenho a foto dele. muito obrigada
maria

OlÃ¡ gotaria muito que vcs me enviasse uma simpatias que se
faz para conquitar um rapaz tenho a foto dele. muito obrigada
maria

pois estava vendo o email que passou pra mim sobre o dvd de
exu pode mandar por sedex e tambem gostaria de saber tem sÃ³
esse dvd de exu ou tem mais de outros cabocos e itidade que
trabalha na kimbanda

Adorei este site, ele nÃ³s mostra como que Ã© a verdadeira
Umbanda, que o BarracÃ£o continue evoluindo cada vez mais,
sobre a graÃ§a de nosso Pai OxalÃ¡!!!Ass:Helcio
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Senhores solicito informar via email os dias de horarios dos
trabalhos de atendimento aos consulentes grato Carlos Alberto
Indaiatuba - SP.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

GOSTARIA DE VER ALGUMA COISA SOBRE A SARITA VER
COMO ELA ERA UM DESENHO IMAGEM SERIA POSSIVEL?

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Que maravilhoso ver pessoas de bom coraÃ§ao com forÃ§a e
coragem como vcs ai do barracao difundindo nossa religiao
Fiquei muito feliz de ver o trabalho de vcs, que a froÃ§a de
Deus esteje sempre com vcs

» Histórias dos Guias
Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

gostaria de conhecer o ponto riscado de ogum beira mar Ã©
possivel?

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

TEM PESSOAS QUE ESTAO FAZENDO DE NOSSA RELIGIAO
UM MARTIRIO CHEIO DE MENTIRAS.POR ISSO ESTOU AQUI
PARA DIZER QUE A FÃ‰ ACIMA DE TUDO.VOCE TENDO FÃ
‰ VOCE VERÃ A VERDADEIRA RELIGIÃƒO. ADORO A
RELIGIAO AFRO. ACHO MUITO LINDO QUANDO Ã‰ BEM
DOUTRINADO. MARCIA - PORTO ALEGRE

ola gostei muito de ver os trabalhos nos vÃdeos, estou recem
chegado em campinas, sou mÃ©dium a 10 anos, ainda nao
encontrei um terreiro aqui, como faÃ§o para chegar ate o
barracÃ£o e dias horarios. aqui em campinas tem algum terreiro
que vocÃª indicaria? grato. agaudo resposta. inivaldo- filho de
oxossi.

tenho muitas duvidas sobre meus santos de cabeca ja frequentei
2 terreiros e cada um fala uma coisa oq eu faco
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gostaria de conhecer o barracÃ£o pois sou mÃ©dium a 17 anos
tenho 31 anos meu nome Fabio

queria agradecer tudo q essa casa me proporcinou, obrigabo
Alexandre e Silmara por fazer tÃ£o lindo trabalho.

sou do interior de minas tenho sonhos premuniÃ§oes cmo posso
me desenvolver

queria saber mais coisas sobre os pretos velhos e sobre as
criancas e como posso aprender a intrepertar meus sonhos q sÃ
£o sempre avisos toda vez q eu sonho sempre acontece alguma
coisa

sou do interior de minas tenho sonhos premuniÃ§oes cmo posso
me desenvolver

PARABÃ‰NS QUERIDOS IRMÃƒOS, NUM MOMENTO AONDE
A UMBANDA E O CONDOMBLÃ‰ SOFREM UM ALTO NÃVEL
DE PRECONCEITO E ATÃ‰ MESMO PERSEGUIÃ‡ÃƒO
ESTÃƒO VOCÃŠS AÃ UNIDOS REALIZANDO UM TRABALHO
MARAVILHOSO. QUE OXALÃ ILIMUNE A CADA UM E DÃŠ
AXÃ‰ PARA CONTINUAREM. MEU NOME Ã‰ LUIZ E SOU
UMBANDISTA/CANDOMBLECISTA DE CURITIBA - PR

desearia tener contacto con su institucion para aprender sobre
esta hermosa religion Maria Rene Aguirre

pq nao esta dando mais pÃ¡ra ver videos???

Meu nome Ã© rosana, sou ogÃ£ de um terreiro do interior de
SP.,amo e esta possibilidade Ã© minha vida,como fazer para
propagar,eexpandir este meu dom e desejo de trabalhar mais
com o que me Ã© muito precioso?

EU GOSTARIA MUITO DE QUE ALGUEM ME DIRIGISSE A
ESSA BELA OBRA QUE E SER,APRENDER A AMAR OS SEUS
PROTETORES

Bom dia Ã todos! Ser Umbandista Ã© a melhor resposta que
tive em minha vida, gostaria que o mundo fosse cercado sempre
por uma forÃ§a maior e nÃ£o apenas pela exploraÃ§Ã£o das
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mentes humanas que sÃ³ pensam em suas prÃ³prias
necessidades e querendo sempre algo que nÃ£o estÃ¡ em seu
alcanÃ§e. Acredito na Umbanda de Caridade e nada o resto a
gente vigia.....

parabÃ©ns Ã¡ todos da giras de umbanda muito axÃ© Ã¡ todos
voÃ§es rodolfo romero

PARABENS A TODOS QUE CONSTRUIRAM E CONSTROEM O
BARRACAO...Q OXALA ABEN;OE A TODOS PELO LINDO
TRABALHO FEITO EM PROL DA UMBANDA SAGRADA.
MARCIO MEDINA
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

OLÃ gostaria que se for posivel voc falarim referente o exu
marÃ© pois quero tirar algumas duvidas obrigada um abraÃ§o a
todos.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Foi um imenso prazer encontrar o site desse terreiro tÃ£o
maravilhoso. Gostaria muito de um dia poder conhecer todos
vocÃªs. ParabÃ©ns pelo belo trabalho e que Deus abenÃ§oe a
todos. Com carinho e respeito. Viviani

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Excelente site! EstÃ£o de parabÃ©ns!! Muito bem explicado e
com diversidade de assuntos!

» Histórias dos Guias
Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Parabens pelo site. Um Fraterno Sarava, Osvaldo

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Gostaria muito de conhecer o trabalho dessa grande famÃlia,mas que pena que Ã© um pouco longe. Sou Umbandista e
moro em Mogi das Cruzes. ParabÃ©ns pelo lindo trabalho!!! Que
OxalÃ¡ os abenÃ§oe sempre!!!!

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Parabens, agradeÃ§o por esclarecerem muito, nÃ³ iniciantes da
Umbanda. PeÃ§o ajuda, pois gostaria de esclarecer algumas
duvidas. Estou en desenvolvimento a mais de um ano e reluto
muito com algumas das minhas incorporaÃ§Ãµes, minha
vÃ³zinha Ã© adoravel, ja tive incorporaÃ§Ã£o de baiana, de
marinheiro, de crianÃ§a, caboclo e pomba- gira. a vÃ³ Ã©
adoravel, a crianÃ§a muito meiga, o marinheiro veio uma unica
vez e falou muito brincou e todos gostaram muito dele, meu
caboclo nÃ£o fala fica parado epor outra vez vem um coboclo
que gira muito e as vezes bate no peito muito forte a grita. Ja
me falaram que sÃ£o dois caboclos diferentes, uma de uma
linha outro de outra, nÃ£o me esclareceram muito.Tenha tbm
uma Pomba gira, grandiosa, pois jÃ¡ tem muitos fÃ£,firme e
certeira. Mais eu nÃ£o consigo entender muito tudo isso e as
vezes penso em parar. Minha entidade na gira das mÃ£es
dÃ¡guas vem bem curvada, e uns falam em nanÃ£, outros falam
em oxum velha ou iemanjÃ¡ velha, mais eu nada sei, sÃ³ sei que
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ela Ã© velha.SerÃ¡ que vcs poderiam me ajudar, entes que eu
desista, pois meu pai diz que presciso esperar, mas tenho medo
que minhas duvidas me faÃ§am desistir.

boa tarde, poderiam me passar informaÃ§Ãµes sobre exu, sete
lanÃ§as, caboclo arueira e ponto riscado da vÃ³ cambinda, por
favor, pq nÃ£o estou conseguindo encontrar em outrs sites.
obrigado

boa tarde, poderiam me passar informaÃ§Ãµes sobre exu, sete
lanÃ§as, caboclo arueira e ponto riscado da vÃ³ cambinda, por
favor, pq nÃ£o estou conseguindo encontrar em outrs sites.
obrigado

gostaria de conhecer a historia do caboclo Sete serras e
tambÃ©m gostaria de saber se existe algum CD com a
saudaÃ§Ã£o a este caboclo. Aguardo a resposta com ansiedade

bom dia irmÃ£o de fe gostaria de saber um pouco do caboclo
guine e se existe sua imagem pois nÃ£o encontro em lugar nem
um obrigado que nosso pai Oxala lhe cubra de luz

quais livros devo ler para saber sobre os ciganos no contexto da
umbanda?

boa noite, gostaria de saber mais sobre os ciganos e sua
participaÃ§ao na umbanda

Boa noite, gostaria de saber sobre a festa de Exu, poderia me
dizer um telefone, endereÃ§o, desse centro de umbanda....

ao barracao pai jose de aruanda com imenso prazer e de
coracao so tenho que agradecer por ter encontrado voces
alexandre" o grandre nao e a toa que vossa mae te deu este
nome vc ja estava prometido teu karisma e grande e teu
conhecimento tambem,nao vou perder tempo contando a minha
historia.A minha busca qdo foi necessaria demorei par achar e
me encontrar fui la e acola achando que tinha me encontrado
dou gracas tambem para o pessoal da mesa branca do
jundiaense que me deu uma doutrina maravilhosa e me ajudou
muito mas tambem conheci voces hoje sou mui grata por
participar desse terreiro maravilhoso com seriedade com amor e
com preocupacao desta evolucao seria que e a umbanda pelo
menos a que vcs comandam e que realmente eu espero que
todas sejam assim para podermos ser respeitados e gostaria
muito que a uniao da doutrina da mesa branca se associasse
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com oa forca e o axe da UMBANDA EU AINDA VOU VER ISTO
AQUI OU LA

Aproveito para cumprimentar pela clareza,qualidade e conteÃºdo
do site. Sendo bastante Ãºtil para todos aqueles que estÃ£o
iniciando na umbanda, como Ã© o meu caso. Parabens e
Sucesso a todos os membros que levantam a bandeira do
barraÃ§Ã£o, que sÃ£o incansÃ¡veis e nÃ£o medem esforÃ§os
em ajudar todos aqueles que necessitam de ajuda. Jorge
Cerqueira - JundiaÃ - SP

Parabens a todos os formandos.Que voces sejam cobertos de
benÃ§aos.sera q voces nao tem um curso a distancia?

Parabens a todos os formandos.Que voces sejam cobertos de
benÃ§aos.sera q voces nao tem um curso a distancia?

parabÃ©ns aos formandos. Que Deus e seus Guias sejam
Louvados. Gostaria de saber se vcs nÃ£o tem nenhum curso a
distancia para se faze-lo. Salve... Fique em paz. Salve suas
forÃ§as e coroas. Airton

parabÃ©ns pelo site maravilhoso, pelo respeito lindo q vcs tem
com suas entidades (infelizmente nem todo lugar trata tÃ£o bem
esses espiritos q nos ajudam)... ParabÃ©ns oela seriedade do
trabalho de vcs.. estou maravilhada... Q Deus e todos os OrixÃ¡s
protejam e abenÃ§Ãµem esse lindo trabalho de vcs...

OlÃ¡ primeiramente quero parabenizar pela beleza do site e
organizaÃ§Ã£o. Muito prazer meu nome Ã© Danilo. E queria
pedir a vcs se seria possivel fornecer esses pontos q/ tem
escritos em som p/ q/ eu possa ouvir tbm e possa assim
aperfeiÃ§oar o pouco q/ sei mais se puder ou Ã± estou
agradecido de ante mÃ£o, e mais uma vez parabens. Um forte
abraÃ§o a vcs e atÃ© +...
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
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E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

TENHO CERTEZA QUE OGUN ESTA SEMPRE ABENCOANDO
ESTE GRANDE TERREIRO BABALORIXA LIMA DE OGUN
CTBA PR BR

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

PARABENS AOS IRMAOS QUE LEVANTARAM A BANDEIRA
DA UMBANDA E FAZEM ESSE GRANCE TRABALHO POR
ELA BABALORIXA LIMA DE OGUN CURITIBA BR

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

parabens! simplesmente maravilhoso!

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Que OxalÃ¡, abenÃ§Ãµes todos vcs, q trabalho maravilhoso.sou
filha de mÃ£e-d-santo e queira parabenizÃ¡-los pelo templo
lindo.SaravÃ¡!!!!!!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

OlÃ¡, deixo aqui a minha admiraÃ§Ã£o quisera Deus que todos
os terreiros fossem assim!! Mas o barracÃ£o mostra pra quem
estÃ¡ um pouco longe que a Umbanda estÃ¡ dentro de nÃ³s !!!
Bjus Ã¡ todos gostaria muito de conhecer os administradores do
terreiro seria para mim muita alegria !!! asÃ© bjusss

» Tela Inicial

Bom dia pessoal gostei do Site. E gostaria de poder participar;
Onde fica o terreiro moro em SÃ£o Paulo..aguardo
contato.obrigado..

gostaria de saber sobre meu santo protetor nasci no dia
11/07/1974 trabalho com festas e evntos e nada tem dado certo
pra mim,tenho no meu nome o cosme [dos santos cosme e
damiao]sera que seria possivel alguem me orientar?obrigado

gostaria de saber se alguem possa me enviar o ponto riscado de
ogum beira mar,porque ja procurei em diversos livros e nao
encontrei agradeÃ§o desde ja,muito obrigado-lbcj@ig.com.br
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gostaria de saber maisd coisa sobre exu

gostaria saber mais informaÃ§Ãµes sobre o terrero

olÃ¡ sou ogÃ£n da naÃ§Ã£o de angola adoro tudo sobre
umbanda e candomblÃ© axe a todos quem quizer trocar ideias
ou pontos Ã© so deixar mens.na minha cx de
emais.oatilim@hotmail.com

OlÃ¡ meus irmÃ£os de fÃ©, Ã© com bastante alegria e
satisfaÃ§Ã£o que hoje conheci os trabalhos de sua Casa de
Trabalhos como tambÃ©m este site como muito material de
estudos e ajuda a todos que procuram uma informaÃ§Ã£o.
Gostaria de deixar aqui este registro, sou um Pai Pequeno e
trabalhador de uma Casa, gostaria de deixar aqui nosso site
caso vcs queriram nos conhecer.
www.casadeoracaopaulodetarso.com.br. Meus parabens ao
Diretor Espiritual da Casa e atodos os filhos de fÃ©. Muito
AxÃ©, que nosso Pai Oxala abenÃ§Ãµe a todos com bastante
luz,amor e alegria.

OlÃ¡ quero parabeniza-los pelo maravilhoso site, e dizer que
apartir de hoje estarei sempre vizitando vocÃªs. Vizitem nosso
FlogÃ£o. http://www.flogao.com.br/oxossiejanaina

OlÃ¡, gostaria de saber quais sÃ£o as crianÃ§as q normalmente
pertencem a coroa de nanÃ¢ buruquÃª. Obrigada

Gostaria de saber mais sobre as oferendas de cada
orixa,principalmente de oxum,iansa e iemanja.Paz e luz a todos
irmaos!Veruscka.

Estou muito contente,pois a muito tempo que venho procurando
um site com informaÃ§oes sobre nossa maravilhosa e magica
religiÃ£o.Paz e luz a todos!

alguem pode me dar o endereco deste terreiro maravilhoso

salve suas forÃ§as que lindo e fos iluminem.ormoso ese site que
o ceu e as estrelas
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ENTRE NO MEU MESSENGER/AMO A UMBANDA

Gostaria muito de saber onde posso aprender mais pontos de
umbanda , para isso se algum irmÃ£o saiba aonde conseguir na
internet algum endereÃ§o para baixar pontos em mp3 eu
agradeÃ§o. Que OxalÃ¡ abenÃ§oe a todos .
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Que OxalÃ¡ abenÃ§Ãµe todos os seus filhos de fÃ©. Ã‰ com
muito carinho que deixo meu recadinho aqui. Tenho um carinho
muito grande por todas as entidades que trabalham sempre nos
ajudando. Ã‰ com todo amor do meu coraÃ§Ã£o que posso
relatar isto. O meu muito obrigado a todas as entidades que tem
me acompanhado e me ensinado neste plano. Que a Luz
Suprema de OxalÃ¡ ilumine todos os coraÃ§Ãµes que se
encontram nas trevas. SaravÃ¡!!!

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Que OxalÃ¡ abenÃ§Ãµe todos os seus filhos de fÃ©. Ã‰ com
muito carinho que deixo meu recadinho aqui. Tenho um carinho
muito grande por todas as entidades que trabalham sempre nos
ajudando. Ã‰ com todo amor do meu coraÃ§Ã£o que posso
relatar isto. O meu muito obrigado a todas as entidades que tem
me acompanhado e me ensinado neste plano. Que a Luz
Suprema de OxalÃ¡ ilumine todos os coraÃ§Ãµes que se
encontram nas trevas. SaravÃ¡!!!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Que OxalÃ¡ abenÃ§Ãµe todos os seus filhos de fÃ©. Ã‰ com
muito carinho que deixo meu recadinho aqui. Tenho um carinho
muito grande por todas as entidades que trabalham sempre nos
ajudando. Ã‰ com todo amor do meu coraÃ§Ã£o que posso
relatar isto. O meu muito obrigado a todas as entidades que tem
me acompanhado e me ensinado neste plano. Que a Luz
Suprema de OxalÃ¡ ilumine todos os coraÃ§Ãµes que se
encontram nas trevas. SaravÃ¡!!!

Que OxalÃ¡ abenÃ§Ãµe todos os seus filhos de fÃ©. Ã‰ com
muito carinho que deixo meu recadinho aqui. Tenho um carinho
muito grande por todas as entidades que trabalham sempre nos
ajudando. Ã‰ com todo amor do meu coraÃ§Ã£o que posso
relatar isto. O meu muito obrigado a todas as entidades que tem
me acompanhado e me ensinado neste plano. Que a Luz
Suprema de OxalÃ¡ ilumine todos os coraÃ§Ãµes que se
encontram nas trevas. SaravÃ¡!!!

Que OxalÃ¡ abenÃ§Ãµe todos os seus filhos de fÃ©. Ã‰ com
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muito carinho que deixo meu recadinho aqui. Tenho um carinho
muito grande por todas as entidades que trabalham sempre nos
ajudando. Ã‰ com todo amor do meu coraÃ§Ã£o que posso
relatar isto. O meu muito obrigado a todas as entidades que tem
me acompanhado e me ensinado neste plano. Que a Luz
Suprema de OxalÃ¡ ilumine todos os coraÃ§Ãµes que se
encontram nas trevas. SaravÃ¡!!!

Que OxalÃ¡ abenÃ§Ãµe todos os seus filhos de fÃ©. Ã‰ com
muito carinho que deixo meu recadinho aqui. Tenho um carinho
muito grande por todas as entidades que trabalham sempre nos
ajudando. Ã‰ com todo amor do meu coraÃ§Ã£o que posso
relatar isto. O meu muito obrigado a todas as entidades que tem
me acompanhado e me ensinado neste plano. Que a Luz
Suprema de OxalÃ¡ ilumine todos os coraÃ§Ãµes que se
encontram nas trevas. SaravÃ¡!!!

fui batizada quando tinha 6 meses , hoje estou com 37 anos , a
umbanda me atrai, me assusta , me sinto burra demais , quando
leio sinto um nÃ³ na garganta como se estivesse fugindo de mim
mesma . o que fazer ? seu site me chamou a atenÃ§Ã£o pois li
algo sobre maria conga , minha madrinha segundo minha mÃ£e
. nÃ£o sei o que fazer. serÃ¡ possivel que tudo isso Ã© verdade
???? com carinho .

AxÃ© a todos, meu nome Ã© Marcia sou espita a 10 anos mas
sempre tive muitas duvidas a respeito das coisas que ouÃ§o e
vejo isso me faz temer a certas atitudes, por isso procurei um
site que explicasse mas sobre a nossa religiÃ£o e agora
encontrei, uma coisa que eu gostaria muito de confirmar era
sobre os meus pais de cabeÃ§a se puderem me ajudar a data
do meu nascimento Ã© 05/07/1969 obrigado e atÃ© breve...

gostaria de saber mais pontos do caboclo CIBAMBA?. E da
JARINA?. OBRIGADO.

SÃ³ tenho a agradecer por este site, pois atravÃ©s dele tenho
aprendido muitas coisas, hoje amo a umbanda, mas preciso de
amigos. o meu e-mail Ã© jordana612@hotmail.com

hola mi nombre es enzo delio romero y quisiera aserle una
pregunta. yo soy umbandista ase un aÃ±o pero e empesado a
tener problemas q antes no tenia,me e empasado a sentir raro
en todo sentido ,estoy seloso de mi mae ,tengo diferensias con
mis hermanos de religion y nose q aser,quisiera preguntarles q
es lo q me esta pasando yo supuestamente de cabeza soy
xango peros otros me disen q soy oxala y no se q aser por q
estoy mal tanto fisica como espiritual mente por fabor si me
pudieran dar una ayuda se los agradeseria de corason. nasi el
16 de junio del 87. desde ya mchas grasias.
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gostaria de saber o endereÃ§o certinho deste centro maravilhoso
obrigado e muito axÃ© a todos

OlÃ¡ Senhores responsÃ¡veis pela Tenda Espirita, eu adoro e
amo esta religiÃ£o desde o meu nascimento sÃ³ com 25 anos
que resolvi entrar para desenvolver minha midiunidade, nisso
aparceu meus orixÃ¡s, nisso depois entidades como o meu preto
Velho Pai Ezequiel das Almas e o ExÃº das Almas. SÃ³ gostaria
de saber se possivel a resposta, sou filho de que orixÃ¡?
03/05/1978

Gostaria muito que me enviassem o endereÃ§o de um terreiro
estruturado como o de voces,aqui em sp, moro na regiÃ£o de
Interlagos. Deixo aqui minha admiraÃ§Ã£o pelo trabalho que
assisti nos videos e por tudo que li. PARABENS, e que Deus
ilumine sempre a caminhada de todos. Com carinho Zulmira
Dias

Gostaria de deixar registrado aqui que realmente este site traz
toda a base necessÃ¡ria para nos dar forÃ§a de continuarmos
na nossa missÃ£o de fÃ© e caridade.Gostaria de receber mais
informaÃ§Ãµes mediante a este. Mirian

SaravÃ¡ a todos irmÃ£os de FÃ©! AxÃ©! O site de vocÃªs Ã©
muito bom e com certeza reflete o trabalho da casa. Gostaria de
visitar-lhes para compartilhar um pouco dessa hormonia com
nossos irmÃ£os espirituais, nossos amados OrixÃ¡s e Guias. Por
favor me informem o endeÃ§o e dias de giras aberta ao pÃºbico.
Gostaria tambÃ©m de receber informaÃ§Ãµes sobre o DVD Ritos de ExÃº Muito axÃ© a todos! Jaime de XangÃ´

Sempre que posso visito esta pagina,tenho notado alguma
demora na reformulaÃ§Ã£o de pontos de giras.Assim que
tiverem concluido favor avisar-me Grato ACARLOS

Caros colegas de Umbanda,visitando q

meu email e ngombo@nganga.org Tata Nsasi Masongo
Quimbisa

Eu quero ver maiores detalhes e solicitar o DVD "Ritos ExÃº".
Muito Obrigado. Tata Nsasi Masongo Quimbisa

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=87[27/04/2009 16:33:59]

Mural do Giras de Umbanda

Exibindo
página
87 de
93.

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Próxima

Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar

.
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

GOSTEI IMENSAMENTE DAS FOTOS DAS ROUPAS DOS
MEDIUNS DA HARMONIA DO TERREIRO PARECE-ME QUE
MUITO BEM ORGANIZADO PELA COLOCAÃ‡ÃƒO DOS
MEDIUNS

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

queria faber de quem sou filho 20/04/1969

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

vou montar um terreiro em minha terra, obrigado pelo site, nos
da mais forÃ§a para montalo.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Queria dizer antes de mais nada que todas as paginas deste site
estao otimas muito bem escritas e ilustradas,se nao for pedir
muito vcs poderiam potar pontos de exu,principalmente seu
tranca rua e maria padilha e mulambo,que sao os mais
conhecidos. obrigado,parabens !!!

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Em primeiro lugar gostaria de expressar aqui o meu respeito e
dizer que gostei muito das informaÃ§Ãµes aqui expressas.
Gostaria, se possÃvel, maiores informaÃ§Ãµes sobre o Sr.
Tranca Rua (pontos cantados, riscados e se possÃvel mids).
Meu muito obrigado!

gostei muito do site,gostaria de imformaÃ§oes sobre o ere
ZEzinho. muito obrigada.

gostei muito do site,gostaria de imformaÃ§oes sobre o ere
ZEzinho. muito obrigada.

PrabÃ©ns pelo site, Ã© maravilhoso. Gostaria de obter
informaÃ§Ãµes sobre dias e horÃ¡rios dos trabalhos abertos aos
visitantes. Itanor Rabello - Campo Limpo Paulista - SP.
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vcs estÃ£o de parabens, jamas deveremos nos curvar diantes de
outras pessoas que querem deligrir a umbanda, pois a umbanda
Ã© cura Ã© paz Ã© amor Ã© sabedoria e ensinMENTO AMO A
UMBANDA E TODOS QUE ACREDITAM NESTA FÃ‰ MIL
BEIJOS A TODA EQUIPE AXE

continuem assim o terreiro de vcs ainda vai ser o mais
proucurado no mundo inteiro.

Adorei,queria ver matÃ©rias sobre ciganos.Principalmente da
cigana Sarita.

Gostei muito do site,gostaria de publicada matÃ©rias sobre o
cacique tupinambÃ¡ e caboclo arranca-toco.

parabÃ©ns pelo site, estÃ¡ muito bom. Gostaria de saber sobre o
Caboclo 3 montanhas de Ogum, alguem saberia algo sobre ele?

gostaria de saber se exite exu da capa preta na linha de ogum e
na linha de oxossi?ou so na linha de oxossi

Visite este gostei parabens levante o mais alto esta bandeira.
Estaremos deste lado junto com vcs quando teremos no rio de
janeiro uma faculdade como esta grato, gostaria de receber mais
informacoes mediante a este. gilson rui

Venho por meio deste e-mail, agradecer e parabenizar a todos
que trabalham no BarracÃ£o,principalmente ao Pai GuinÃ© e a
MÃ£e Jupiara, os chamo de pais, pois no momento mais difÃcil
de minha vida me ajudaram a encontrar o Pai Maior,e trazer de
volta a minha fÃ© e a saÃºde de minha filha.AxÃ© a todos.Amo
Vcs. Marisa -SBC

queria ver videos de malandro

Adorei todas as materias gostaria de mais informaÃ§ao sobre
opovo cigano e exus muito axe atodos beijos

Ola adorei o sati de voces; achei por acaso eu e meu marido
somos da religiao trabalhmos com povo ciganos;que e um lindo
cheio de encantos e misterios . parabens pelo trabalho de voces

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=88[27/04/2009 16:34:02]

Mural do Giras de Umbanda

muinto bom mesmos Axe;para todos

Fui indicado para visitar esse site, vcs estÃ£o de parabens,
muito bem feito, isso mostra realmente o amor que temos pela
nossa UMBANDA, queria receber atravÃ©z do meu e-mail, +
informaÃ§Ãµes que possam me ajudar em meu
desenvolvimento.Obrigado por vcs conseguirem dar essas
bondades de informaÃ§Ãµes. Salve todos os irmÃ£os. Felipe /
Campinas-SP>
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

Parabens pelo site! adorei, gostaria de saber se vcs teriam
alguma coisa, ou historia da Pombogira Maria Rosa, vi em uma
foto q uma mediun da casa recebe ela! acho ela maravilhosa! e
gostaria de saber um pouco mais sobre ela um abraÃ§ao a
todos e beijos,,, axÃ© a todos nos

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Site maravilhoso!!! Muito axÃ© para todos.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

DESDE ARGENTINA A MIS HERMANOS UMBANDISTAS......ES
IMPRESIONANTE ESTE SITIO!!!....SIN PALABRAS!!!!! AXE
PARA TODOS,GRACIAS POR HACER DE NUESTRA
RELIGION ALGO GRANDE!

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

OlÃ¡ meus irmÃ£os!!! ParabÃ©ns pelo site esta lindo... Eu
gostaria de saber se vocÃªs mandam pontos em mp3 ou sabem
onde posso baixar. Eu vi um dos videos (o do Casamento) e tem
uns pontos que ouvi q gostei muito. Se pudem me ajudar. Salve
a Umbanda!!! Abs, Renato

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

OlÃ¡ irmÃ£o, nossa estou conhecendo a Umbanda e estou
surpreso com os conhecimentos que estou adquirindo, a cada
dia me sinto melhor e quero cada vez mais crscer o meu
conhecimento....um grande abraÃ§o e fiquem na paz.
....aproveitando, se souberem como que posso localizar alguns
centro proximo a minha regiÃ£o, por favor me falem.

OlÃ¡ adorei a pg, gostaria de saber se vcs conhece algum
terrero na cidade de Campo Limpo Paulista -SP Obrigada
Rosana

Entrei no site por acaso, estava buscando informaÃ§Ã£o a
respeito do guia Boiadeiro Menino da Mata e confirmar a
existÃªncia e saber mas informaÃ§Ã£o da Cigana das 7 moedas
de ouro ou Cigana das Moedas de ouro(nÃ£o lembro o nome
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direito) estou abraÃ§ando essa nossa religiÃ£o a qual nÃ£o
escolhemos, somos enviados, quero cumprilÃ¡ com respeito e
seriedade que a minha religiÃ£o merece. Qualquer informaÃ§Ã
£o que possa me esclarecer e enriquecer para a pratica correta
da Umbanda que possa me enviar ficarei muito grata.

adorei o site assim as pessoas ficam sabendo mais o q Ã© a
religiÃ£o de umbanda

Linda iniciativa, parabÃ©ns pelo site e principalmente pela TV
Gira. Synval Cardoso http://www.geocities.com/synvalc/

Super bacana, parabens pelo site. Tateto Oguiande Casa Senhor
do Bonfim Culto Omoloko - Belo Horizonte/MG
fernandodeoxala@gmail.com

axÃ©,estou a procura de ajuda,sou medium mas nao tenho a
preparaÃ§ao de uma mae de santo.nao sei o que fazer,estou
em portugal,e posivel voces me ajudarem dai.obrigado.

Vcs estÃ£o de parabens pelo trabalho de vcs, gostaria de
receber mais noticias como faÃ§o? Sou nova na religiÃ£o e
gostaria de comecer e saber mais! TAtiane

Salve as forÃ§as de todos vcs e valeu pelo grande trabalhos
t+++

salve a todos os responsaveis pelo maravilhoso trabalho quero
deixar meus votos de muito axÃ© pra todos . Charles DÂ´Oxossi
COMUNIDADE DE UMBANDA SÃƒO SEBASTIÃƒO

Muito bom o trabalho de voces,gostaria de saber masi
coisasarespeito de umbanda Ancaferygygyfyftyf

Muito lindo o site, super envolvente. Que nosso Pai OxalÃ¡
continue abenÃ§Ãµando a tds vcs! Bjux!!! motumba axÃ©! pra
tds.

Simplesmente amei o site!!!!! td muito lindo!!!! JÃ¡ estou
querendo conhecer!!!! AxÃ©
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Gostei muito de conhecer esse site. precisamos muito mesmo de
divulgar nossa religiao fazendo-a cada vez mais conhecida
desmistificando com isso velhos preconceitos arraigados que
muitas vezes denigrem a nossa Umbanda Sagrada Cristina filha
de Pai Felisbero de Angola Resende RJ

Gostei muito de conhecer esse site. precisamos muito mesmo de
divulgar nossa religiao fazendo-a cada vez mais conhecida
desmistificando com isso velhos preconceitos arraigados que
muitas vezes denigrem a nossa Umbanda Sagrada

OlÃ¡ irmÃ£os de fÃ©, amor e caridade! Meu nome Ã© Cairo,
moro em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais, sou mÃ©dium em
desenvolvimento e trabalho na Tenda Pai Tomaz de Aruanda
aqui em minha cidade. Quero dizer da minha satisfaÃ§Ã£o em
poder prestigiar tÃ£o bela home-page. PorÃ©m, gostaria de
saber pq nÃ£o estou conseguindo mais acessar alguns dos links
de vÃdeo do portal giras. Gostava muito de ver os vÃdeos e
mostrÃ¡-los aos meus amigos... PorÃ©m, nÃ£o estou
conseguindo mais... Atenciosamente... Cairo Henrique - Pouso
Alegre - MG+
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:

Adicionar
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Parabens para todos do barracao fiquei muito maravilhado com,o
amor,carinho e dedicasao que voces.Moro em Porto Alegre e
freguento uma casa REINO DE IEMANJA sou filho da casa e
entrei no saite GIRAS DE UMBANDA e adorei todo gostaria de
saber se tem algum cd ou material das festas ou mesmo
algumas coisas de preferencia em cd sobre apronte de filho de
santo,rituais ,festas tipo aquela do PAI OGUM desde ja fico
acradecido e espero quando ir a Sao Paulo poder encontralos
axÃ©.Marcelo Madeira.

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

ParabÃ©ns,o site Ã© muito bom. Gostaria de saber os dias e
horÃ¡rios de funcionamento do barracÃ£o. Que OxalÃ¡ os
ilumine sempre! Sandra

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

quero amigos de umbanda.bjs

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

Gostaria de saber dias e horÃ¡rios dos trabalhos do
BARRACÃƒO. Grata, Denise

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

As vezes me sinto impotente nessa grande Casa por fazer tÃ£o
pouco por Ela. Queria muito fazer mais , mas nÃ£o consigo. Isso
me aborrece e me deixa triste. Espero que me perdoem , me
esforÃ§o para ser util de outra forma mas ainda assim Ã©
pouco. Que Oxala abencoe a todos e que nossa casa continue
formosa como sempre foi.

Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos com a
construÃ§Ã£o deste projeto. Sou mÃ©dium em desenvolvimento
e o que mais procuro Ã© seriedade, fÃ© e humildade na
umbanda...E agora com este site vou aprender muito..tenho
certeza!!! DICA: serÃ¡ que rola uma lista de terreiros po cidade?
seria muito legal e importante para mÃ©diuns sem uma casa
para se desenvolver...

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=90[27/04/2009 16:34:08]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

SaravÃ¡ Ã todos os irmÃ£os de pemba. ParabÃ©ns pela
qualidade do site, estÃ¡ mto bom e mto bonito, tal qual a nossa
amada umbanda. Vcs nÃ£o imaginam a esperanÃ§a que me
trouxeram, pois estou ausente de templos devido os da minha
regiÃ£o nÃ£o serem o q busco... Obrigado, e que OxalÃ¡
sempre lhes tragam luz pelos caminhos! Fabille - Balneario
Camboriu / SC

KolofÃ© Pai Alexandre! Realmente seu site esta cada vez mais
completo e cheio de informaÃ§Ãµes. Ã‰ uma pena que nem
todos os terreiros existentes, agem de maneira honesta!
Deixando prevalecer o Ã¨go e ignorÃ¢ncia dos mÃ©diuns.
Deixando transpassar aos guia iluminados sentimentos,q ue creio
nÃ£o exista no plano espitirual. Creio que um guia de luz, nÃ£o
repele um filho de santo, por algum mal estar pessoal ou intriga
qualquer. Quem sabe se um dia todos seguirem seus
ensinamentos aqui escrito em seu site, a umbanda possa tomar
um rumo diferente do que esta acontecendo hoje, deixando de
lado o desejo de superioridade, Ã©go, vontade de aparecer na
mÃdia ou coisa parecida. Continue assim, ensinando seus filhos
e fiÃ©is, a serem puros explicando a eles que na umbanda
todos somos irmÃ£os de caridade, que trabalhamos para o bem
estar daqueles que necessitam e vÃ£o atÃ© nosso encontro.
KolofÃ© BabÃ¡ Marcos Tanuri OgÃ£

oi meus irmaÃµ umbandistas vcs estaÃµ de parabens por este
site era tudo que estava faltando pra nossa sÃ¡grada e querida
umbanda adorei e tenho certeza que todos os guias e orÃxas
que trabalhaÃµ na umbanda tambem adoraro esse trabalho de
vcs sarava ass;wellington de oxossi

Parabens pelo site, sou umbandista ha muitos anos (36), e
nunca tinha visto um site com tanta informaÃ§Ã£o. Mais uma
vez Parabens Carlos

Simplesmente Adorei o site! Certamente sempre passarei por
aqui para ver as novidades ou entÃ£o reciclar. Pena que sou do
RJ, mas certamente se um dia for a SP tentarei ir ao BarracÃ£o.
O que mais gostei foi da forma clara que tratam os assuntos.
Que nosso Pai OxalÃ¡ sempre iluminem vcs nessa bela
caminhada! AbraÃ§os Fraternos. Barbara

Prezados irmÃ£os de fÃª, parabens pelo trabalho realizado fico
feliz em saber que nossa religiÃ£o continua bonita e cultuada
com seriedade. a benÃ§Ã£o para todos, Pai Guilherme d`
ObaluaÃª RJ me mandem email.

Parabens pelo belo trabalho que estÃ£o realizando. Fico
orgulhoso de fazer parte do BarracÃ£o. Muito AxÃ©.
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Fiquei muito feliz por saber que a Umbanda e tratada com
seriedade. continue sempre assim , que Deus sempre ilumine ,
quem partica a caridade. Suzana

Site muito bem organizado. Vou inserir alguns textos do site em
meu trabalho sobre umbanda, para a faculdade de Sistemas de
InformaÃ§Ã£o PUCRS, sem deixar Ã© claro de apresentar os
direitos autorais do site. ParabÃ©ns!!!

Adorei, fiquei com vonade de conhecer atÃ©. LÃ©o Cheffer- S.
Carlos/SP

OlÃ¡! Adorei ! o site ,parabÃ©ns Ã© de uma seriedade e tanto,
fico muito feliz ,sabendo que ainda existem casas como esta
,gostaria de receber as atualizaÃ§Ãµes, e se possÃvel enviar
tudo sobre o comportamento do medium da umbada. Obrigada!

gostei muito do site de vc e gostaria de pedir a vcs, como os
pontos de pretos velhos esta em reformulacao se voces tiverem
um ponto para pai jose de aruanda, me enviarem obrigado que
nosso PAI OXALA derrame sobre vcs muita paz harmonia e
saude para continuarem com este trabalho maravilhoso de voces
axe claudiney

Salve a todos do BarracÃ£o, muito axÃ©. Pai JÃºnior de
YemanjÃ¡ ( ParanÃ¡ )

olÃ¡ parabens p saite adorei gostaria de saber sobre boiadeiro
menino da estrada e exu marabo e pinga fogo obrigada q o
amor e caridade e humilades esteja sempre com vcs .benÃ§a
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
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(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

mudei recentemente para a Praia Grande SP, gostaria de saber
se alguem pode me indicar um centro legal aki pra estas areas,
nao conheÃ§o muito esta cidade , se alguem puder me indicar
fico grato, obrigado,mauricio

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Meus amigos o site estÃ¡ maravilhoso quero q vcs saibam q
tenho muito orgulho de ter vcs como amigos, AMIGOS DE
VERDADE. Amo vcs PArabens pelas suas realizaÃ§Ãµes Gra

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Meus amigos o site estÃ¡ maravilhoso quero q vcs saibam q
tenho muito orgulho de ter vcs como amigos, AMIGOS DE
VERDADE. Amo vcs PArabens pelas suas realizaÃ§Ãµes

Interativo

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

OLA SOU UMBANDISTA,ADOREI O SITE DE VCS
.PARABENS,GOSTARIA QUE VCS ME AJUDASSEM COM UM
ASSUNTO POIS ESTOU TENDO DIFICULDADES DE ACHAR
NA INTERNET,E UMA PEQUISA MAIS COMPLETA SOBRE
CARTOMANCIA,BARRALHO CIGANO......AGUARDO EMAIL DE
VCS

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

adorei seu site estÃ£o de parabens

OxalÃ¡ abenÃ§oe a todos! Estou morando na cidade de
Salvador-BA , gostaria de voltar a praticar a minha religiao que
Ã© a umbanda, mas atÃ© agora nao consegui encontrar
nenhum terreiro por aqui, por favor, se alguem souber de alguma
casa de umbanda nesta cidade contate-me Grata

ola, boa noite ....por favor gostaria de saber 1 pouco mais do
caboclo flecheiro, pois nao encontro nada na internet, poderiam
me auxiliar em minha busca por conhecimento deste mentor?!
obrigado
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PARABENS PELO SITE SE FOR POSSIVEL GOSTARIA DE
SABER O SITE DO BABÃ CARLINHOS DÂ´OXUN DO RIO DE
JANEIRO NAÃ‡ÃƒO EFON.MUITO OBRIGADO DESDE JÃ
ABENÃ‡A DE QUEM Ã‰ DA BENÃ‡A

muito legal este site d vcs eu adorei espero q evoluem mais com
fe em deus

Muito bom desejo saber mais da minha entidade NanÃ£. "oxalÃ¡
bÃ©o" Pai FranÃ§a. Recife Pe.

Hoje conheci o site de voces. Adorei, vou visita-lo sempre. Sou
umbandista iniciante e procuro sempre que possÃvel ler tudo
que me cai na mÃ£o a respeito de umbanda. ParabÃ©ns pela
clareza como Ã© apresentada as matÃ©rias. AxÃ©. Ione
BÃºzios

salve irmÃ£os em OxalÃ¡, meu nome Ã© Tiago, sou umbandista
desde que nasci...........era de sp, mas estou morando em
piracicaba, mas infelizmente nÃ£o consigo encontrar um terreiro
de umbanda por aqui, ja fui em alguns mas infelizmente nÃ£o
me agradaram, sera que podem me ajudar? Quero encontrar
uma casa........desde jÃ¡ agradeÃ§o, que meu Pai Ogum e meu
caboclo Cobra Coral aumente vossos axÃ©s...............atÃ©

Ola, sou muito ligada a umbanda, infelismente aqui em Portugal
nao conheÃ§a nada que se refere a Umbanda,ou seja nao
conheÃ§o nenhum lugar a onde possa frequentar.meu nome e
Marcia Cristina Pinto nascida em 20/09/1971, gosteria muito de
saber mais sobre meu Orixa, e como faÃ§o para lhe dar agrados
e oferendas, se e que isso me e permitido. tenho tido muita
perda financeira, posso melhorar minha sintuaÃ§ao? fico muita
grata pela resposta.Muito Axe A todos

ParabÃ©ns aos noivos! Fiquei muito emocionada e feliz pelo
casamento realizado, adorei a cerimÃ´nia, foi lindo! Que Deus
abenÃ§Ãµe este casal com muita saÃºde, paz e amor. Sou nova
neste syte, mas jÃ¡ adorei, tbÃ©m sou filha de santo, do terreiro
Tupy da Mata em SP, fico feliz de poder curtir, mesmo de longe
esse lindo casÃ³rio. Deus abenÃ§Ãµe ao casal e todos. Beijos
Sandra.

Este site Ã© maravilhoso!ParabÃ©ns! GostarÃa se possÃvel me
encaminhassem a vida , mÃºsica, foto, do Caboclo Ubirajara. e
me mostrase um pouco desta histÃ³ria linda da
Umbanda.AgradeÃ§o antecipadamente, Liliana.
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gostaria de saber mais de ossae..pois vai ser minha mae de
cabeÃ§a....sei q. em varias historias diz-se q. e
hemofrodita....poderia tentar me fazer melhor
compreesao..obrigada...gde abraÃ§o

As vezes algumas amizades fazem falta, nÃ£o sei quanto a vcs
a mim faz. Mato a saudade de vez enquando olhando o site, que
por sinal estÃ¡ muito bem feito e elaborado. Saudades Lucimara

gostaria que se voc puder mandar alguns ponto riscado de
baiano pois nÃ£o conheÃ§o nem um obrigada

ParabÃ©ns! BarracÃ£o Pai JosÃ© de Aruanda, por este
maravilhoso site e pela oportunidade de conhecer um pouco
desta belÃssima religiÃ£o que alÃ©m de cultuar e respeitar a
natureza tambÃ©m traz ajuda Ã s pessoas que buscam um
pouco de atenÃ§Ã£o e alÃvio para suas carÃªncias existenciais.
Que Deus abenÃ§oe a todos....Vera

Hoje conheci o site de vcs e quero parabeniza-los pela bela
caminhada que estao trilhando.Que Pai Oxala vos protejam. AXE
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
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DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*
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Escreva o código da imagem acima:
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

Alexandre e Silmara,parabens. Voces estÃ£o fazendo um
trabalho muito importante,que dar a oportunidade a outras
pessoas de conhecer esta maravilhosa crenÃ§a.ConheÃ§o a
suas historias do comeÃ§o,por isso falo que vcs sao
merecedores dos meus aplausos.ASSE

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Alexandre e Silmara,parabens. Voces estÃ£o fazendo um
trabalho muito importante,que e de dar a oportunidade a outras
pessoas de conhecer esta maravilhosa crenÃ§a.ConheÃ§o a
suas historias do comeÃ§o,por isso falo que vcs sao
merecedores dos meus aplausos.ASSE

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos

OlÃ¡ pessoal Tudo bem? To com saudades de todo mundo ai no
BarracÃ£o. Hoje estou em Parati. Alexandre, me perdoe , cai
numa cachoeira com seu livro na mochila ( alem de
celular,maquina fotografica , etc ) Foi benzido pelo Pai Xango.
Quando eu voltar, compro outro. As matas aqui sÃ£o lindas ,
meu caboclo deve estar feliz e tanto passear nas matas comigo.
O dinheiro esta acabanco , logo eu volto. Salve nosso BarracÃ£o
querido. AxÃ© a todos !!! Daniel

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Gostei muito deste site, achei bem esclarecedor, muita paz,
forÃ§a e luz.

Gostei muito do seu site, estou comeÃ§ando na Umbanda e ele
foi bastante informativo para mim.

salve ........ quero desejar a vcs muito axe e parabens pela
criacao do site de como ficou e como esta que o pai joaquim da
aruanda e todas as entidades da sete linha da caridade abencoe
vcs.sarava emmanuel - araxa-mg // centro espirita estrela do
oriente // adorei o site Ã© minha primeira vez que acesso e
estou o dia todo lendo e reelendo as paginas....abracoes e que
deus pague a caridade a vcs por deixar as pessoas cientes de
que a umbada se torna uma filosofia de vida.......
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quero desejar a vcs muito axe e parabens pela criacao do site
de como ficou e como esta que o pai joaquim da aruanda e
todas as entidades da sete linha da caridade abencoe vcs.sarava
emmanuel - araxa-mg

quero desejar a vcs muito axe e parabens pela criacao do site
de como ficou e como esta que o pai joaquim da aruanda e
todas as entidades da sete linha da caridade abencoe vcs.sarava

BOM EU ESCREVO DA CIDADE DE SALTO NA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY .EU DESEJO CONHECER MAIS
DA MIA ENTIDADE REGENTE PAI XANGO ,Y EU QUIZERA
FACER ELE CHEGAR NO MEU CORPO

MUITO LEGAL !!!!!!!! TODOS VCS ESTÃ‚O DE PARABÃ‰NS
!!!!!!O SITE Ã‰ MARAVILHOSO , Ã‰ UM ORGULHO PARA
MIM Q VISITO VER COMO ESTA ENGRANDECENDO O NOME
DA NOSSA GLORIOSA UMBANDA !!!!!!!! ANDRÃ‰WDEEXÃš
CNBLÃ‰/GRLS

ADOREI TUDO, MAS POR FAVOR ALGUEM ME PASSE
ALGUMA COISA SOBRE ROSINHA MALANDRO!BJS

Adorei ver um pouco mais da umbanda espero que Pai oxala Ã©
meu Pai oxossi abenÃ§oe todos voces muito axÃ© SaravÃ¡
umbanda.

PARABENS PELO BELISSSIMO TRABALHO PARA AS
PESSOAS DA INTERNET. OBRIGADO. RECEBAM MEU
ABRACO E MUITO AXE. JOAO ALBERTO.

ParabÃ©ns pela Festa na Mata,Lindas fotos, Que os Orixas
aumentem suas forÃ§as... Pena que estou em cidade errada.
Mas orgulhoso deste grupo que tranparece uma serinidade,
respeito, humildade, e dedicaÃ§Ã£o.... ParabÃ©ns Amigos Prof
Airton Bagli

Boa noite. Somente hoje tomei conhecimento do GIRAS DE
UMBANDA e estou deslumbrado com o trabalho de voces.
GraÃ§as a Deus, depois te tanto ver e ouvir tremendos absurdos
em nome de nossa FÃ‰ durante vinte e cinco anos em varias
partes desse pais, em especial na minha cidade(RibeirÃ£o
Preto), enfim UMA LUZ. Adorei... Obrigado por existirem. Quem
sabe um dia possa conhecer vosso trabalho de perto. Eu
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adoraria. Por enquanto, so posso agradecer.Sua BenÃ§Ã£o,
AxÃ© Jose N. Aguiar

Gostei muito de conhecer o site Giras de Umbanda, sou
umbandista e aprendi muito com o que foi divulgado, que Oxala
abenÃ§oe a todos e que continue dando forÃ§as para a
divulgaÃ§Ã£o da doutrina umbandista, em qualquer oportunidade
gostaria de visitar esta nobre casa de PAI JOSÃ‰ DE
ARUANDA. Um grande AxÃ© a todos, em especial aos filhos
Mario, Sonia e Rodrigo que me deram a oportunidade de
conhecer . valter de castro

Oi!!! o site estÃ¡ de ParabÃ©ns!!! Entrei por curiosidade, mas
estÃ¡ lindo!! Tatiana

bom, Adorei o site muito importante, para aqueles que tem fÃ© e
acrÃ©dita na UMBANDA .. Salve A UMABANDA SAGRADA...
JosÃ© Everardo Viana

Sarava meu irmao, e um prazer navegar na sua home. que
Oxala ilumine a todos, Sarava. ANTONIO BENEDITO
MARCIANO

Salve... nÃ£o poderia deixar de me manifestar, e de coraÃ§Ã£o
parabenizar a vcs pelo belo trabalho de final de ano, que
realizarÃ£o. Meus votos de estima e considerÃ§Ã£o a todos,
pois vcs sÃ£o um orgulho e exemplo a ser seguindo.
ParabÃ©ns, para os noivos, e para vcs que fazem de nossa
ReligiÃ£o, um motivo de orgulho para mim. Continuem assim
pois certamente muitos os seguirÃ£o. ParabÃ©ns Feliz Natal
Que Deus, almentem suas forÃ§as... Prof Airton Bagli
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

muito boa a iniciativa de voces colocarem todas essas
informaÃ§oes em rede. principalmente as formas de cuto, adorei
e de anti mao agradeÃ§o pois ainda estou estudando todas as
naÃ§oes antes de me iniciar. tenho 19anos sou de Recife-PEe
gostria de manter contato com voces. abraÃ§os!!!! cibele caetano

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Gente, que linda cerimonia de casamento umbandista, o meu
noivado tambem foi na umbanda dia 27/09/05. Parabens mesmo,
de coraÃ§Ã£o felicidades e paz a todos em especial aos noivos.
AxÃ© Regilany - Manaus-AM

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Gostei muito do site, sÃ£o trabalhos assim que precisamos, pois
a internet jÃ¡ anda cheia da porcaria. Continuem assim. Um
abraÃ§o fraterno a todos os meus irmÃ£o em oxalÃ¡. Pai JoÃ£o
d`Ogum Centro EspÃrita Urubatan

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

gostei muito desse lindo trabalho referente;. modo geral, muita
paz e axe para q em breve o sait esteje mais completo !q ogun
defenda a nossa gira..... marcos

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

ParabÃ©ns pela criaÃ§Ã£o do mural! Mais um gesto de amor e
carinho da MÃ£e Silmara e do Pai Alexandre proporcionando
cada vez mais uma maior integraÃ§Ã£o dos filhos e tambÃ©ms
dos simpatizantes da nossa amada Umbanda! Um beijo e que
nosso Pai OxalÃ¡ abenÃ§oe a todos. PatrÃcia Forner

NÃ£o sou umbandista, mas gosto muito desta religiÃ£o. Adorei
este site, que me foi indicado por uma amigo (Daniel), e o
trabalho Ã© muito bonito e mostra o lado bonito da religiÃ£o, e
como disse alguÃ©m aqui no mural, hÃ¡ tanta coisa ruim
espalhada na internet, distorcendo o nome da Umbanda sÃ©ria,
que aqui hÃ¡ de ser uma luz para muita gente! parabÃ©ns!
Alyria

http://www.girasdeumbanda.com.br/mural/iniciomural10.asp?pg=93[27/04/2009 16:34:18]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Mural do Giras de Umbanda

AxÃ© a todos Ã© com grande satisfaÃ§Ã£o e alegria que venho
parabenizar o Pai alexandre e a MÃ£e Silmara pelo site Giras e
tambem pelo BarracÃ£o de Pai JosÃ© de Aruanda pela
humildade,amor e carinho como lidam com a Umbanda e com as
pessoas que buscam ajuda em sua casa,eu me sinto uma
pessoa privilegiada por conhecer vocÃªs e tambem fazer parte
de suas giras pois lÃ¡ como no site aprendo muito o que me
auxilia em minha casa Um Forte AbraÃ§o e Sucesso Pai Bruno Tenda Espirita De Umbanda SÃ£o Cosme e SÃ¢o DamiÃ£o

Oi A Umbanda esta deixando de ser uma religiÃ£o clandestina e
esta se revelando aos olhos de pessoas de todos os niveis
sociais e de todas as idades. Isso graÃ§as a seriedade de casas
como o BarracÃ£o Pai JosÃ© de Aruanda e outras casas que
praticam a verdadeira Umbanda. Hoje os tempos sÃ£o outros.
As pessoas estÃ£o a procura de ajuda e orientaÃ§Ã£o espiritual
sabendo a diferenÃ§a entre o que podem pedir e o que precisam
orientaÃ§Ã£o para lutar e conseguir. Se nÃ£o conhecem essa
casa, venham nos visitar e serÃ£o acolhidos com alegria , amor
e carinho pelos integrantes da casa e pelas entidades que la
trabalham. A gente se ve por ai . Daniel

ENTREI PELA PRIMEIRA VEZ NO SITE DE
VOCES,ADOREI.PARABENS,A UMBANDA DE VOCES Ã‰
BONITA E ORGANIZADA.PERCEBÃ MUITA ESPIRITUALIDADE
E AXÃ‰.SOU DO CANDOMBLÃ‰,PERTENCO A NACAO
JEJE-MAHIN E TAMBEM TENHO UMA CASA.TENHO UM PÃ‰
TAMBÃ‰M NA UMBANDA.POIS CANTAMOS TAMBÃ‰M
PARA OS CABOCLOS E PRETOS-VELHOS,APESAR DE
TERMOS O NOSSO AXÃ‰ E ENFASE MAIOR NOS
ORIXÃS.CONTINUEM ASSIM VOCES ESTAO DE PARABÃ
‰NS.ABRACOS.ELIAS DE XANGO,.BABALORIXÃ DE NACAO
JEJE.GOSTARÃA DE UM DIA PARTICIPAR DE UM CULTO NA
CASA DE VOCES.AXÃ‰,VODUM MODUPÃ‰...

Gostei muito do site, sÃ£o trabalhos assim que precisamos, pois
a internet jÃ¡ anda cheia de porcaria. Continuem assim. Um
abraÃ§o fraterno a todos os meus irmÃ£os em OxalÃ¡. Pai JoÃ
£o d`Ogum. Centro EspÃrita Urubatan.
http://www.ceurubatan.hpg.ig.com.br/

Prezados amigos,navegando pela internet encontrei este site que
achei muito informativo e interessante para esclarecer as
pessoas que desconhecem a Umbanda. Sou espÃrita kardecista
mas tenho muito carinho por esta religiÃ£o jÃ¡ que minha base
religiosa foi a mesma (minha mÃ£e trabalhou como mÃ©dium
durante 30 anos em centro de Umbanda e CandomblÃ©).AliÃ¡s
meu nome foi dado por um caboclo (antes de eu nascer) que
nos meus primeiros meses de vida me beneficiou com a cura de
uma hernia umbilical..Caboclo Rompe Mato da linha de
Oxossi..Sou muito grata atÃ© hoje. Um abraÃ§o a todos e muito
crescimento no bem e na caridade. Jupiara L.Michel
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Somente hoje tomei conhecimento do GIRAS DE UMBANDA e
estou deslumbrado com o trabalho de voces. GraÃ§as a Deus,
depois te tanto ver e ouvir tremendos absurdos em nome de
nossa FÃ‰ durante vinte e cinco anos em varias partes desse
pais, em especial na minha cidade(RibeirÃ£o Preto), enfim UMA
LUZ. Adorei... Obrigado por existirem. Quem sabe um dia possa
conhecer vosso trabalho de perto. Eu adoraria. Por enquanto, so
posso agradecer.Sua BenÃ§Ã£o, AxÃ©. Jose N. Aguiar

Sejam todos muito bem vindos a esta nova pÃ¡gina do site
Giras. Deixe aqui sua mensagem e suas impressÃµes do
trabalho desenvolvido neste site. Pai Alexandre Falasco
Presidente do Centro Umbandista O BARRACÃƒO DE PAI JOSÃ
‰ DE ARUANDA.

O melhor site de Umbanda da internet brasileira. ParabÃ©ns.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

   

Quem somos / estatuto ___________________________________

Estatuto do Centro de Umbanda "O Barracão de Pai
José de Aruanda".
Registrado no 2º Cartório Oficial de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, Comarca de Jundiaí, sob nº 86018.
CNPJ: nº 06.914.307/0001-84

» Fala Pai de Santo

OCAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO

» TV Giras

Art. 1º - Sob a denominação de Centro de Umbanda “O Barracão de Pai
José d`Aruanda”, fica instituída esta associação civil sem fins econômicos,
que regerá por este Estatuto, pelo regimento interno e pelas normas
legais pertinentes.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

SITES INDICADOS

CAPÍTULO II – DA SEDE
Art. 2º - O Centro de Umbanda “O Barracão de Pai José D´Aruanda”, terá
sua sede e foro na cidade de Jundiaí, na Rua Lima nº 366 – Vila Joana,
CEP 13216-020, fundado pelo Sr. Alexandre César Falasco,
CAPÍTULO III – FINALIDADES E OBJETIVOS
Art. 3º - Trata-se de instituição filantrópica, com personalidade jurídica,
de caráter religioso, destinada ao estudo e prática dos Cultos AfroBrasileiros e do Ritual Litúrgico de Umbanda.
I. A prática da caridade, beneficência moral, espiritual e material.
II. Ao estudo e pesquisa do aspecto científico, filosófico e histórico da
cultura afro brasileiro bem como sua difusão através de cursos, palestras
e quaisquer formas possíveis que objetivem o resgate destas tradições.
III. A difusão entre as associações, para estabelecer maior vínculo de
geral solidariedade, e de fraternidade entre a família dos praticantes do
culto afro-brasileiro e do ritual litúrgico de Umbanda.
IV. A criação de serviços à comunidade nas áreas de esportes e cultura.
a) Para o estudo da doutrina, serão instaladas aulas teóricas e práticas
experimentais.
Art. 4º Todos os serviços e atividades referentes ao artigo anterior serão
organizados e divididos em departamentos a critério da Diretoria.
Art. 5º Para todos os serviços e atividades referentes ao Artigo 3º serão
elaborados regulamentos internos, para regularem sua administração e
atividade.
I. Os regulamentos internos, para os departamentos e diversos serviços
da associação, serão elaborados e postos em execução pela diretoria.
II. Os diretores dos diversos departamentos ficam obrigados a aceitar o
cargo designado pela diretoria, ao qual ficam subordinados.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

CAPÍTULO IV – DOS SÓCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES.
Art. 6º O número de sócios será ilimitado, com pessoas de ambos os sexos, sem distinção de cor, nacionalidade e religião.
Art. 7º Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela associação.
Art. 8º O quadro social compor-se-á das seguintes categorias:
I. Associados Fundadores, os que assinarem a ata de instalação definitiva da associação.
II. Associados Contribuintes, os que contribuem mensalmente.
III. Fica atribuído a diretoria o direito de recusar a administração do candidato proposto, assim quando resolvido na reunião.
IV. Em caso de associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições associativas.
V. É direito do associado demitir-se quando julgar necessário, protocolando junto a Secretária da Associação seu pedido de demissão.
Art. 9º São deveres dos associados, respeitarem a associação, e prestarem a melhor ajuda, quer material ou espiritual.
I. Pagarem as suas contribuições pontualmente.
II. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.
III. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno
IV. Zelar pelo bom nome da Associação.
V. Estudar a doutrina espiritualista, a Lei e a prática dos cultos afro-brasileiros e do ritual litúrgico de Umbanda, esforçando-se para
progredir, pautando seus atos de elevada moral.
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VI. Aceitar, salvo quando justificado a recusa, o cargo para o qual forem eleitos ou designados, trabalhando, para o desempenho do
cargo ou função que ocuparem.
CAPÍTULO V
Art. 10º A associação citada neste estatuto, será administrada por uma diretoria composta por 10 membros.
Art. 11º A diretoria compor-se-á de um Presidente, um Vice-Presidente, 1º e 2º Secretário, 1º e 2º Tesoureiro e um Conselho de
quatro pessoas.
Art. 12º O Presidente e o Vice Presidente serão os Comandantes chefes da associação, cujos cargos são vitalícios.
Art. 13º Os demais cargos terão validade por 2 (dois) anos, a partir da data de aprovação deste estatuto, e serão eleitos em
Assembléia, por votação.
Parágrafo Único – Os diretores, perderão seus cargos, por demissões voluntárias ou pratica de irregularidade que firam as normas
deste Estatuto.
Art. 14º São atribuições do Presidente:
I. Representar a tenda em juízo ou falta dele e em geral em relações com terceiros.
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto e seus regulamentos internos.
III. Superintender todos os serviços da associação.
IV. Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias da Diretoria.
V. Apresentar a Assembléia ordinária um relatório dos trabalhos do ano findo.
VI. Validar as contas da Secretária, assinar os cheques para levantamento de importâncias depositadas em estabelecimento de crédito,
visar cheques.
VII. Contratar empregados e demiti-los.
VIII. Nomear prepostos e auxiliares para a associação.
IX. Rubricar todos os livros da associação, bem como balanço e balancetes, despachar todos os requerimentos, propostas e demais
papéis.
Art. 15º Atribuições do Vice-Presidente:
Substituir o Presidente em seus impedimentos legais ou quando solicitado.
Art. 16º Atribuições dos Secretários:
I. Organizar, instalar e dirigir a secretaria.
II. Redigir as atas das em que o Presidente tome parte como dirigente no mínimo uma vez por mês.
III. Responder ao expediente, redigindo todos os ofícios e demais afazeres concernentes ao expediente.
IV. Receber do tesoureiro, as propostas de sócios, confeccionando cadernetas, fichas e demais papéis.
V. Solicitar verba e material necessário, para o bom andamento da Secretária.
VI. Entregar mensalmente ao Presidente, uma demonstração das atividades.
Art. 17º Atribuições dos Tesoureiros:
I. Organizar, instalar e dirigir a tesouraria.
II. Manter em dia a escritura de todos os livros em ordem, entregar ao Presidente um balancete acompanhado dos respectivos
comprovantes a cada final de mês.
III. Solicitar verba e material necessário para o bom andamento da Tesouraria, substituir o secretário em seus impedimentos
ocasionais.
IV. Ter sob sua guarda e em boa ordem de conservação, todos os bens móveis e imóveis e devidamente inventariados em livro
próprio.
Art. 18º Atribuições do Conselho:
I. Fiscalizar e orientar os freqüentadores da associação nas sessões e nos trabalhos.
II. Presidir as sessões quando o Presidente estiver em trabalhos espirituais.
III. Apresentar sugestões e críticas construtivas para o melhor andamento dos trabalhos espirituais e demais atividades da associação.
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19º Todos os cargos da Tenda, serão isentos de remuneração exceto os cargos técnicos, ministros de cursos ou serviçais, a
critério da Diretoria, que fará os respectivo ordenados e classificação.
Art. 20º A associação só poderá ser dissolvida por motivos justos em Assembléia geral, presidida pela diretoria existente e o seu
patrimônio, recolhido a uma casa de caridade congênere.
Art. 21º É vedado a todos os associados ou não associados, discutirem ou manifestarem opinião nacional ou internacional, no recinto
da associação.
Art. 22º Ninguém poderá desempenhar qualquer função ou gozar de qualquer vantagem da associação sem participar do seu quadro
social.
Art. 23º O presente estatuto, entrará em vigor na data da data de seu registro em cartório e poderá ser modificado no todo ou em
parte, após dois anos em assembléia geral extraordinária.
Art. 24º Os casos omissos, que não constem neste estatuto, deverá ser realizado uma Assembléia Extraordinária para a apuração e
resolução da situação em questão.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

   

Casamento Umbandista______________________

SITES INDICADOS

Casamento Umbandista une dois grandes
terreiros de Jundiaí-SP. (continuação)
Abaixo você conferi as fotos da cerimônia completa, do
encerramento e da alegre festa, com todos os convidados
de branco (inclusive a banda), jantar, música, tudo que os
noivos tem direito, mostrando assim que na nossa
Umbanda podemos realizar sonhos como este, aliando a
seriedade dos ritos sagrados com a alegria e festa que um
acontecimento assim exige.

Veja também:
» Abertura e Chegada dos Noivos

» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
Os noivos se colocam diante do Preto Velho para receber as consagrações.

http://www.girasdeumbanda.com.br/casamentoarianebrunopt2.asp[27/04/2009 16:41:18]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Trocam as juras de fidelidade, amor e cumplicidade juntamente com as alianças agora já abençoadas.

Os noivos se retiram do Conga sob chuva de pétalas de rosas e muita emoção dos presentes.

Os queridos Guias se despedem, escoltados pelos noivinhos Aninha e Pedro

http://www.girasdeumbanda.com.br/casamentoarianebrunopt2.asp[27/04/2009 16:41:18]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

As tradicionais fotos dos noivos no belo jardim, destaque para o detalhe das guias dos Orixás.

O corte do bolo e o tradicional brinde dão o início da festa que teve animação da banda "Vitrola" acompanhada de um
almoço dançante pra lá de animado.

http://www.girasdeumbanda.com.br/casamentoarianebrunopt2.asp[27/04/2009 16:41:18]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Veja fotos do início do casamento clicando no link abaixo:

» Abertura e Chegada dos Noivos
Voltar
.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   

Trabalho de Mata 2006 ________________________

SITES INDICADOS

TRABALHO DE MATA 2006.
Ogum e Boiadeiros.
Os mensageiros de Ogum vieram em
terra para dar seu Axé e proteção para o
rito antes da realização do Amací, na
sequência a visita dos queridos
boiadeiros.

Veja também:

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

» Voltar para Oxossi

» Amací com Xangô e Baianos

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

No detalhe o Sr Sete Estradas incorporado em Pai Alexandre e o Sr Serenada
com Mãe Silmara

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_11_2.asp[27/04/2009 16:41:24]

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

A força dos guerreiros de Ogum enalteceram ainda mais os trabalhos na floresta

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_11_2.asp[27/04/2009 16:41:24]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Depois de suas mirongas, os mensageiros do grande Orixá deram lugar aos Boiadeiros.
Boiadeiros

Mais uma Gira em que as entidades conhecem bem a "lida" com o campo.

Os Boiadeiros estiveram a vontade sob o comando do Coronel Zé Bento.
Veja mais fotos das outras linhas que vieram na mata e do ritual de Amací

» Voltar para Oxossi

» Amací com Xangô e Baianos
Voltar

.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

   

Trabalho de Mata 2006 ________________________

TRABALHO DE MATA 2006.
Amací com Xangô e
encerramento com Baianos.
O ápice do ritual e principal objetivo do
evento foi a realização do Amací no belo
lago, rito tradicional na Umbanda que
tem como maior finalidade, renovar a
ligação do filho de santo com as forças
de segurança do terreiro. Após o ritual,
celebrado pelo Sr Pedra de Fogo, todos
os mensageiros de Xangô desceram em
terra, seguidos pela alegre Gira de
Baianos que festejou com sua tradicional
animação, o encerramento deste bonito
Trabalho de Mata.

Veja também:

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

SITES INDICADOS

» Voltar para Oxossi

» Ogum e Boiadeiros

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão

A paisagem foi sem dúvida, um show à parte...

» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

... que só valorizou ainda mais, a importante cerimônia do Amací.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_11_3.asp[27/04/2009 16:41:31]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Cada um dos médiuns da casa foi banhado com a límpida água e as ervas consagradas de Pai Xangô.
Mensageiros de Xangô

Ao fim do ritual de Amací, chegam em terra os mensageiros de Xangô.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_11_3.asp[27/04/2009 16:41:31]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Depois das bênçãos desta maravilhosa Gira, os Caboclos foram para Aruanda.
Encerramento com Baianos

Para encerrar a festa com chave de ouro, a presença dos queridos Baianos...

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2006_11_3.asp[27/04/2009 16:41:31]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

...que com sua singular alegria, cantaram e dançaram ao som da incansável curimba do Barracão. No detalhe, a
emoção do Sr Jeremias cantando, Baiano que trabalha com Mãe Silmara.

Mais um Trabalho de Mata simplesmente perfeito. Fica aqui os nossos agradecimentos a todos que colaboraram com
esta grande festa, em especial à Luiz, Neuci e Luco Campos. Que Oxalá abençoe esta grande família e a unida família
do Barracão de Pai José de Aruanda.
Veja mais fotos das outras linhas que vieram na mata e do ritual de Amací

» Voltar para Oxossi

» Ogum e Boiadeiros
Voltar

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   

Matéria Pai Nenê 50 anos __________________

Babalorixá Jundiaiense foi
homenageado
neste final de semana.

Junto com as comemorações à São Jorge, Pai de
Santo completou 50 anos de Umbanda e foi
homenageado por lideranças políticas e religiosas da
região.

Giras de Umbanda

A Tenda Espírita de Umbanda
São Cosme e São Damião,
uma das mais tradicionais da
cidade, localizada no Vianelo,
esteve em festa neste final de
semana para homenagear seu
líder religioso, o Babalorixá
Eldiamor Brescancini.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

SITES INDICADOS

O
Pai Nenê, como é
carinhosamente
chamado,
comanda esta instituição de
caridade que está prestes a
completar
50
anos
de
existência em Jundiaí e neste
final de semana se submeteu
a diversos rituais alusivos ao
seu tempo no cargo te
tamanha importância na religião umbandista.
As festividades se deram juntamente com as comemorações de
23 de abril, dia do Orixá Ogum que é sincretizado com o santo
São Jorge, alvo de muita devoção por parte das religiões afrodescendentes já que se trata do Orixá da abertura dos caminhos.
A cerimônia encerrou o processo que eles chamam de
“camarinha”, onde o sacerdote permanece dentro do Templo por
vários dias, e aconteceu neste domingo (23), celebrada pelo Pai
Bruno Fábio Brescancini, auxiliado pela Mãe Marlene e Mãe
Adriana, e contou com diversas lideranças religiosas da região e
da capital que vieram acompanhados de seus seguidores em
comitivas. É o caso de Pai Bruno Barbosa da Faculdade de
Teologia Umbandista de São Paulo, de Pai Alexandre Falasco do
Templo Barracão de Pai José de Aruanda acompanhado de Mãe
Maria, Pai Jefferson, Mãe Jacy e muitos médiuns de seu templo,
de Dona Vera, dirigente e filha dos fundadores da Cabana São
Jorge, entre outras lideranças.
Destaque para a presença do Prefeito Ary Fossem e da Primeira
Dama de Jundiaí D. Maria Alice Fossem, que prestigiaram o
Sacerdote e assistiram todo o belo cerimonial.

http://www.girasdeumbanda.com.br/mataABRIL2006.asp[27/04/2009 16:41:34]

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

“Estamos muito felizes por
tamanha
resposta
das
lideranças
religiosas
e
políticas da região ao evento
que homenageia um Pai de
Santo, isso só mostra o
quanto ele é querido e o
quanto sua figura moraliza e
enaltece esta religião muitas
vezes descriminada por falta
de
conhecimento
das
pessoas” comenta o Sacerdote Bruno Fabio que comandou o
evento.
Emocionado, Pai Nenê que é umbandista desde os sete anos de
idade, disse que ao longo destes 50 anos dedicados à Umbanda,
sua única meta sempre foi a boa difusão do nome desta religião
100% brasileira e que isso não era mais do que sua obrigação,
como se não merecesse tamanha homenagem. Mas as diversas
manifestações de admiração e respeito dos religiosos presentes
mostrou que o Babalorixá é muito importante para a comunidade
umbandista regional e incansável propulsor da caridade e da fé
espiritualista.
“O maior exemplo que levo do
Pai Nenê é a sua humildade,
ele me estendeu a mão
quando mais precisei e isso é
o que ele faz para muitas
pessoas,
me
considero
privilegiado por ser seu
seguidor na religião e todos
os filhos de meu Templo hoje
são também filhos do Pai
Nenê”, comenta Alexandre
Falasco, presidente do Barracão de Pai José, que foi consagrado
Sacerdote de Umbanda pelas mãos do Babalorixá homenageado.
A cerimônia se encerrou com uma grande festa, regada a muita
alegria, mais uma mostra da grande e sincera admiração da
comunidade pelo seu mestre.

Matéria de capa do site do Jornal da Cidade que também
deu grande destaque a matéria na sua edição impressa.

A Tenda espírita de Umbanda São Cosme e São Damião é
reconhecida como de utilidade pública pelo município e pelo
estado, resultado de seu belo modelo de ação social e préstimos

http://www.girasdeumbanda.com.br/mataABRIL2006.asp[27/04/2009 16:41:34]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

a população jundiaiense ao longo destes quase 50 anos de
história.
Voltar

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Praia 2005 ______________________

Barracão e Cosme Damião unem seus
filhos para saudar Iemanjá
Numa iniciativa inédita na região, os Terreiros São
Cosme e São Damião e o Barracão de Pai José de
Aruanda realizam um trabalho coletivo na Praia GrandeSP, saudando a Rainha do mar.
Veja mais de 100 fotos nesta seção.

Veja também:

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

» Os caboclos de
Oxóssi e os Baianos

» Caboclos de Xangô
e Boiadeiros

» Ogum e a linha d
´Água (marinheiros)

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

A primeira linha a trabalhar na praia foi Oxóssi

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Caboclo Sr Guiné (Pai Alexandre) abriu os trabalhos

Os demais Sacerdotes recebem os Caboclos, ao centro o Pai Bruno da Tenda Cosme e Damiao, ao lado a Mãe Pequena
Kelly do Barracão com a Cabocla Jacira

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_27_2.asp[27/04/2009 16:41:41]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

O médium Habib, o Pai Jefferson e a Mãe Maria com os Caboclos

Na primeira foto acima, o Pai Nenê e ao fundo a médium Kelli e a Mãe Silmara de penacho azul, os Caboclos de Oxóssi
deixam seu Axé nas oferendas a Iemanjá

A curimba dos dois terreiros tocaram juntas e majestosamente

Os Caboclos se despedem para a chegada dos Baianos

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_27_2.asp[27/04/2009 16:41:41]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Chega o Sr Severino Timóteo em Pai Alexandre e abre a gira mais animada do evento

Os fluidos de alegria tomam conta dos médiuns, na primeira foto destaque para o Ogã Rodrigo

Na primeira foto Mãe Silmara e Pai Jefferson, em seguida a Mãe Pequena Kelly e a Mãe Maria. Na última o Baiano Sr
Geremias já incorporado na Mãe Silmara

Todos os Baianos chegam em terra...

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_27_2.asp[27/04/2009 16:41:41]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
...contagiando a todos com suas danças e alegria singular

Salve a Bahia, saravá os Baianos e Baianas que vieram saudar Iemanjá

Na primeira foto, a querida Mãe Marlene. Os Baianos sobem para a chegada dos mensageiros de Xangô
Veja mais fotos das linhas que vieram na praia saudar Iemanjá:

» Os caboclos de Oxóssi e os
Baianos

» Caboclos de Xangô e Boiadeiros

» Ogum e a linha d´Água
(marinheiros)

Voltar
.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Praia 2005 ______________________

Barracão e Cosme Damião unem seus
filhos para saudar Iemanjá
Numa iniciativa inédita na região, os Terreiros São
Cosme e São Damião e o Barracão de Pai José de
Aruanda realizam um trabalho coletivo na Praia GrandeSP, saudando a Rainha do mar.
Veja mais de 100 fotos nesta seção.

Veja também:

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

» Os caboclos de
Oxóssi e os Baianos

» Caboclos de Xangô
e Boiadeiros

» Ogum e a linha d
´Água (marinheiros)

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Os mensageiros de Xangô também dão passagem

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Mãe Silmara e a curimba que não parou um só instante de tocar

Pai Xangô sobe para a chegada do Boiadeiro, na última foto o querido Pai Bruno Brescancini

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_27_3.asp[27/04/2009 16:41:46]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Coronel José Bento sauda a Mãe Pequena Jacira, a dedicada curimba canta para chamar os Boiadeiros

Os Sacerdotes recebem os Boiadeiros, na segunda foto Pai Jefferson e na terceira Mãe Maria já incorporados

Os Boiadeiros com as Mães Pequenas Kelly e Jacira, na terceira foto o velho Boiadeiro "Vermeio" com a dedicada
médium Ariane do Barracão

O médium Mário, Pai Jefferson e Pai Bruno, com seus Boiadeiros

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_27_3.asp[27/04/2009 16:41:46]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

O Boiadeiro habilidoso no laço com Mãe Maria, ao centro com o médium Renato, Pai Nêne com o Boiadeiro que
cumprimenta a curimba

Deixam seu Axé e se despedem para a chegada de Ogum
Veja mais fotos das linhas que vieram na praia saudar Iemanjá:

» Os caboclos de Oxóssi e os
Baianos

» Caboclos de Xangô e Boiadeiros

» Ogum e a linha d´Água
(marinheiros)

Voltar
.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Praia 2005 ______________________

Barracão e Cosme Damião unem seus
filhos para saudar Iemanjá
Numa iniciativa inédita na região, os Terreiros São
Cosme e São Damião e o Barracão de Pai José de
Aruanda realizam um trabalho coletivo na Praia GrandeSP, saudando a Rainha do mar.
Veja mais de 100 fotos nesta seção.

Veja também:

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

» Os caboclos de
Oxóssi e os Baianos

» Caboclos de Xangô
e Boiadeiros

» Ogum e a linha d
´Água (marinheiros)

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

Chegam os mensageiros de Ogum, acima com Pai Bruno e Mãe Marlene

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Pai nenê com o mensageiro de Ogum e a corrente se forma

Concentrados, os médiuns recebem Pai Ogum

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_27_4.asp[27/04/2009 16:41:50]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

É hora da linha d´Água (Mensageiras de Iemanjá) e os Marinheiros...

...que vieram abençoar as oferendas que foram levadas ao mar

Os mensageiros de Ogum, ao centro com Pai Nenê, Pai Alexandre e Pai Bruno, ao lado com Mãe Silmara, permanecem
em terra

Os mensageiros de Ogum, incorporado nos Sacerdotes, encerram os trabalhos

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_27_4.asp[27/04/2009 16:41:50]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Momento da despedida dos queridos Guias. Trabalho que vai deixar saudade.
Veja mais fotos das linhas que vieram na praia saudar Iemanjá:

» Os caboclos de Oxóssi e os
Baianos

» Caboclos de Xangô e Boiadeiros

» Ogum e a linha d´Água
(marinheiros)

Voltar
.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Mata ______________________________

TRABALHO DE MATA 2005, Linha
d'Água e Boiadeiros.
Aqui as fotos das Linhas d'Água e Boiadeiros que
também levaram seu Axé e bênçãos neste trabalho de
mata.

» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

Veja também:

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

» Voltar para Oxóssi

» Mensageiros de
Ogum

» Amací com Xangô e
Baianos

» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

A linha d'Água chega para lavar a alma dos filhos do Barracão...

» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

..Iansã, Oxum, Nanã e Iemanjá trazem suas mensageiras na mata

aqui a manifestação fortíssima das mensageiras de Iansã

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25_2.asp[27/04/2009 16:41:56]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

As mensageiras de Iemanjá vem abençoar o trabalho do Barracão

O médium Luiz com Iemanjá e a chegada do Boiadeiro Coronel José Bento, com Pai Alexandre

Todos os Boiadeiros começam a chegar em terra, ao centro Pai Jefferson com o Boiadeiro

Mãe Silmara com o Boiadeiro Mané Baiano, e ao centro manejando o laço com destreza, em seguida o médium Renato
com o Boiadeiro incorporado.

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25_2.asp[27/04/2009 16:41:56]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Coronel Zé Bento (com Pai Alexandre) conversa com Pai Jefferson na foto central e a subida do Sr Boiadeiro Mané
Baiano (Mãe Silmara)
Veja mais fotos das outras linhas que vieram na mata e do ritual de Amací

» Voltar para Oxóssi

» Mensageiros de Ogum

» Amací com Xangô e Baianos

Voltar
.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Mata ______________________________

TRABALHO DE MATA 2005, Linha dos
mensageiros de Ogum.
Aqui as fotos da linha dos Mensageiros de Ogum que
também levaram seu Axé e bênçãos neste trabalho de
mata.

» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Veja também:
» Linha d'Água e
Boiadeiros

» Voltar para Oxóssi

» Amací com Xangô e
Baianos

» Caboclos d`Ogum

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

A Chegada do Sr Ogum Sete Estradas e do Sr Ogum Serenada nos dirigentes
do Barracão Pai Alexandre e Mãe Silmara

» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Sr Ogum Beira Mar chega em terra com Mãe Maria, ao lado o Sr 7 Estradas
com a médium Taciane

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25_3.asp[27/04/2009 16:42:00]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
O médium Mário incorporado, os Mensageiros de Ogum e o Médium Renato também em transe mediúnico

Mensageiro de Ogum com o médium André, as crianças sempre presentes na família do Barracão e as Médiuns Valquiria
e Cida incorporadas

Os mensageiros de Ogum com os médiuns Luiz, Lia e Michele

As fortes mirongas dos mensageiros de Ogum, ao centro a médium Taciane e o Pai Jefferson incorporando

Pai Bruno com o mensageiro de Ogum e as bênçãos finais que encerraram esta gira antes da chegada dos mensageiros
de Xangô.
Veja mais fotos das outras linhas que vieram na mata e do ritual de Amací

» Linha d'Água e Boiadeiros

» Voltar para Oxóssi
Voltar

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25_3.asp[27/04/2009 16:42:00]

» Amací com Xangô e Baianos

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

   
SITES INDICADOS

Trabalho de Mata ______________________________

TRABALHO DE MATA 2005, Linha dos
mensageiros de Xangô, Ritual de Amací
e encerramento com os Baianos.
Aqui as fotos das linhas dos Mensageiros de Xangô, do
Ritual de Amací no belo lago e do encerramento com a
linha dos Baianos.

Veja também:
» Linha d'Água e
Boiadeiros

» Mensageiros de
Ogum

» Voltar para Oxóssi

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

A Chegada dos Caboclos de Xangô Sr Pedra de Fogo (Pai Alexandre) e Sr
Chuva de Raio (Mãe Silmara)

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

Os filhos do Barracão recebendo os Guias com pontos e danças

Sr Pedra de Fogo conduz os filhos para o local onde se realizou o Amací

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25_4.asp[27/04/2009 16:42:07]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Começa a tradicional cerimônia que abençoa cada filho de santo presente

Os filhos acompanham concentrados e ao som da Curimba do Barracão

A Mãe Pequena Jacy Campos é abençoada, e a vista bonita do lago e dos filhos do Barracão

Os filhos retornam para o local das Giras e vêm em terra os Mensageiros de Xangô, na foto central o Ogã do Barracão
Rodrigo

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25_4.asp[27/04/2009 16:42:07]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Mãe Maria, o Médium Nelson e o Pai Jefferson incorporados dos Mensageiros de Xangô

A Médium Sônia, Pai Alexandre e o Médium Vinícius ao lado de Pai Bruno, também em transe mediúnico

As bênçãos do Sr Cachoeira de Fogo (Pai Jefferson), a médium Taciane e Mãe Silmara com os Guias

A dedicada méduim Ariane incorporada, e ao som dos atabaques chegam os queridos Baianos

Para encerrar o belíssimo trabalho chegam em terra os Baianos

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_25_4.asp[27/04/2009 16:42:07]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

A médium Michele, o médium Mario e a Mãe Silmara com os Baianos

Os médiuns Vinícius, Sônia, Michele e Edwirges com as entidades

Destaque especial para a Mãe
Pequena do Barracão Jacy Campos
que conseguiu este belíssimo lugar
para realização deste trabalho.
Nosso muito obrigado a ela e a seus
pais Luiz e Neucí

Nada melhor do que encerrar este belo trabalho com a alegria dos Baianos da Umbanda.
Veja mais fotos das outras linhas que vieram na mata e do ritual de Amací

» Linha d'Água e Boiadeiros

» Mensageiros de Ogum

» Voltar para Oxóssi

Voltar
.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo

   

Festas ______________________________________________

SITES INDICADOS

Cosme, Damião e Doum são festejados em diversos
terreiros da região.

Veja as fotos de três destas belas festas clicando em cada uma delas
abaixo.
BELA FESTA NO TEMPLO PAI OXALÁ
Saudando São Cosme e São Damião, o templo de Pai Roberto
recebe crianças e distribui doces e alegria.

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

MAIS CRIANÇAS
Agora é o Barracão de Pai José de Aruanda que homenageia os
queridos Êres em uma bonita festa.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

FESTA NA TENDA SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Veja as fotos da linda festa em homenagem a Cosme,
Damião e Doum

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
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Aconteceu ______________________________

Povo Xavante traz a cultura indígena
em exposição na cidade.
por Alexandre Falasco

Acontece até 18 de maio no complexo Argos da Av Dr
Cavalcanti em Jundiaí a exposição "Povo Xavante, Cultura e
Arte" que traz uma rica programação cultural sobre as
tribos indígenas brasileiras e seus costumes.
Com o slogan "NO MUSEU, TODO DIA É DIA DE ÍNDIO", a
mostra oferece exposição de fotografias e objetos de oito
etnias diferentes, além de venda e oficina de artesanato,
apresentação de documentários em vídeo e palestras.

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
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» Boiadeiros
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» Ciganos
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SITES INDICADOS

Cacique Cipassé Xavante conversou com
Pai Alexandre sobre os objetivos do
evento.

Pai Alexandre e Mãe
Silmara
estiveram
conversando
com
o
Cacique
Cipassé
Xavante,
da
aldeia
Wederá que fica em
Mato Grosso, no município
de
Canarama.
Cipassé
com
muita
simpatia explicou que o
objetivo maior é difundir
e
manter
vivas
as
tradições
do
povo
indígena, raiz da nossa
gente brasileira.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Pai Alexandre comentou com o Cacique sobre a forte
influência ameríndia nos rituais umbandistas, sobretudo
através dos espíritos de antigos índios que se manifestam
nas nossas giras de caboclos e reafirmou o interesse em
também divulgar toda essa influência que ajudou a
constituir a primeira religião 100% brasileira, a Umbanda.
Ao saber que se tratava de umbandistas, Cipassé foi buscar
uma fita de vídeo intitulada "Rito de Passagem", uma
produção de Ângela Pappiani, apresentado por Jurandir
Siridiwe Xavante, que mostra a religiosidade de diversas
etnias indígenas, seus rituais e sobretudo suas crenças no
espírito, na vida após a morte e tudo o mais que isso pode
ajudar a quem ainda está aqui, uma mostra da semelhança
com o que nós umbandistas praticamos e cremos.
Esta é uma produção de Sonia Cavalari Oliveira, sem
dúvida um evento indispensável para os umbandistas
jundiaienses, que querem saber um pouco mais dos
mistérios que envolvem seus tão queridos Caboclos.
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foi montada uma arena, onde a tribo apresentou danças na abertura da exposição, e diversos itens podem ser
apreciados e adquiridos, excelentes presentes para nossos queridos Caboclos.

Belíssimas fotos e pinturas além da presença dos próprios Índios dando explicações, acima o Cacique Cipassé com a
Mãe Silmara

Roupas confeccionadas pelas tribos, cestaria, adornos e os belos colares que muito lembram as nossas guias de
contas, vale a pena ir até lá dar uma boa conferida.
< Voltar
.
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» A Umbanda
» Os Orixás

   
SITES INDICADOS

Aconteceu ______________________________

O Centro Espírita de Umbanda
São Cosme e São Damião
realizou sua homenagem ao
maior Orixá da Umbanda.

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística

Aconteceu domingo (18/12) uma festa
digna do mais tradicional templo
umbandista da região, o Centro Cosme e
Damião realizou sua homenagem ao Pai de
todos os Orixás, Oxalá, sincretizado com
nosso senhor Jesus Cristo.

» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
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» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Os trabalhos que perduraram o dia todo, começou as 10 horas e foi aberto ao público.
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» Tela Inicial
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» A Umbanda

   

Terreiros ______________________________

» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
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» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

SITES INDICADOS

FESTA JUNINA NO BARRACÃO, São João
Batista e São Pedro, sincretizados com
Xangô na Umbanda, são homenageados
no Barracão de Pai José de Aruanda. A
homenagem, que se dividiu em atividades
litúrgicas, com giras de Xangô e Erês, e
festivas, acabou em uma típica festa junina
realizada pelos filhos-de-santo da casa.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

As tradicionais bandeirinhas, decorando no melhor estilo São João...

Interativo
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» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
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» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
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... a festa que homenageou Xangô e mais uma vez, uniu em confraternização
os Filhos do Barracão e convidados.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Os filhos que, na véspera, ajudaram na organização, enfeites e cozinha. Abaixo, as fotos da festa no Sábado.
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Giras de Umbanda / Notícia __________________________

SITES INDICADOS

Marcos Tanuri é suspenso Ogã Alagbé de
Ogum

Em camarinha fechada no Centro O Barracão de Pai José
de Aruanda, Marcos é consagrado chefe de curimba.
por Alexandre Falasco
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Na foto o Ogão Marcos deitado em camarinha para Ogum, onde
realizou todos os fundamentos para feitura como Alagbé.

A Curimba é um dos departamentos mais importantes dentro de um
terreiro, popularmente é conhecida como a orquestra das cerimônias, o
batuque, onde ficam os filhos de santo que tocam os atabaques e
demais instrumentos sagrados (os ilús) de percussão dos centros
umbandistas. O que bem pouca gente sabe é que este setor dos
templos tem responsabilidades que vão muito além de simplesmente
enfeitar as cerimônias com seus belos cânticos e toques, pois, por ser
sagrados, estes instrumentos e cânticos movimentam as energias das
giras de Umbanda.
Marcos Tanuri é o Ogã que
comanda a curimba do Centro de
Umbanda O Barracão de Pai José
de Aruanda e teve realizada neste
evento a sua feitura e suspensão a
Alagbé, que significa Chefe de
curimba, o que toca o atabaque
principal "Rum", possuindo subpostos Otum e Osi, respectivamente
tocando os outros atabaques
"Rumpi" e Lê"

A Ogã Fernada Ferrarini, que comandou
a cerimônia nos atabaques, o Pai Bruno
Brescancini, que fez questão de ajudar
na curimba e o Ogão Rodrigo.

Existem outras categorias de Ogãs em um ilê, portanto é o Alagbé o
Ogã de Curimba, ao mesmo tempo o líder, o responsável pelo axé
durante os trabalhos, responsabilidade esta que Marcos assume com
bastante competência no Barracão.
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__________________________

Os materiais ritualísticos necessários
para a consagração de Alagbé.

“Foi muito importante para
mim esta feitura como
Alagbé, era uma coisa que eu
almejava a muito tempo e
apesar de 14 anos de
Umbanda ainda não havia
encontrado oportunidade de
realizar”
__________________________

Além dele, hoje fazem parte da curimba a Fernanda Ferrarini, que foi
aluna do renomado Mestre Sena e está nos atabaques do Barracão
desde a sua fundação, neste evento de saída de santo para Marcos foi
ela quem comandou com muita força os toques, pois o próprio não
poderia fazê-lo neste dia. Também participam os Ogãs Rodrigo e
Leandro, auxiliados por Dédora no ganzá e os ogãs mirins Giovani e
Pedro.
Marcos ficou em camarinha
fechada no templo durante dois
dias realizando os devidos
assentamentos de seu Orixá
Olorí Xangô e de sua mão de
couro suspensa a Ogum. Foi
consagrado e abençoado pelas
entidades que estiveram em terra
durante estes rituais, liderado
pelo Sr Ogum Serenada, entidade
que trabalha com Mãe Silmara, e
juntamente com Marcos, seu
atabaque "Rum" teve suas
oferendas realizadas.

Rituais que se realizam durante a
camarinha para Alagbé, ligação do Ogã e
seu Atabaque.

“Foi muito importante para mim esta feitura como Alagbé, era uma coisa
que eu almejava a muito tempo e apesar de 14 anos de Umbanda ainda
não havia encontrado oportunidade de realizar” comentou Marcos, muito
emocionado com a bela cerimônia.
O evento se encerrou com o ritual de Saída de Santo no seu último dia
de camarinha, celebrado pelo Caboclo Guiné, em festa com todos os
filhos de santo e convidados. Destaque para os queridos Pai Nenê, Mãe
Marlene, Pai Bruno e Mãe Adriana, dirigentes do Centro São Cosme e
São Damião.

O Templo foi todo enfeitado para a
cerimônia que encerrou a feitura

Pai Bruno, O Alagbé Marcos Tanuri, Pai
Alexandre e Pai Nenê
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Giras de Umbanda / Notícias __________________________

SITES INDICADOS

Mãe Silmara é
muito
homenageada pelo
seu aniversário.
Os filhos-de-santo do Centro
de Umbanda O Barracão de
Pai
José
de Aruanda,
realizaram
uma
bonita
homenagem neste último 7
de abril para a Yalorixá
Silmara de Ogum, vicepresidente do templo, que
aniversariou nesta data.

Mãe Silmara é vice-presidente
do Barracão de Pai José de Aruanda

Flores e uma bonita placa foi entregue de surpresa para a Ya,
que se emocionou muito ao ver o reconhecimento dos filhos da
casa.
A história de mudanças na vida de Mãe Silmara se confunde com
a do próprio Barracão, que nasceu em uma reunião que
comemorava seu aniversário e hoje faz história com esta grande
Mãe de Santo a sua frente. A maioria das ações sociais
promovidas pelo Barracão e tão reconhecidas pela comunidade
tem como responsável Mãe Silmara, que além disso, organiza as
atividades do templo e orienta seus filhos de Santo com a
sinceridade e força de uma verdadeira filha de Ogum.
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Umbanda. Breve.

» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
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» Tela Inicial

A placa que foi entregue a ela continha a seguinte mensagem
gravada:
"Mãe Silmara de Ogum
Sua coragem, determinação e carinho tornaram possível a
existência de uma nova e grande família.
Mais do que simplesmente cumprir sua missão individual
como médium, você nos ajuda a cumprirmos as nossas.
Somos-lhe eternamente gratos.
De seus 42 filhos de santo
07 de abril de 2005"

Apesar de simples e singela, a homenagem teve muita emoção e
sinceridade, o que a torna grandiosa e para poucos. Parabéns
Yalorixá Silmara de Ogum, pois é assim que acontece quando
respeito e liderança são conquistados ao invés de impostos.
< Voltar
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Giras de Umbanda / Notícias __________________________

SITES INDICADOS

Pai Alexandre do Barracão é convidado a
participar do Consub - Conselho Sacerdotal
Umbandista.

Mestre Yamandhara fez o convite em visita ao centro
num de seus trabalhos espirituais.
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» Caboclos d`Xangô
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» Baianos

Dr Bruno Barbosa, o Mestre Yamandhara, esteve visitando o
centro de Umbanda O Barracão de Pai José de Aruanda e
explicou um pouco sobre o funcionamento desta nova iniciativa.
O CONSEPE, Conselho Superior de Pesquisa e Extensão, em
posse de suas atribuições, decidiu criar, na F.T.U. – Faculdade de
Teologia Umbandista -, o CONSUB – Conselho Sacerdotal
Umbandista.
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» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
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» Tela Inicial

A Faculdade de Teologia Umbandista em São Paulo,
reconhecida pelo MEC, motivo de orgulho para os umbandistas

O CONSUB é um órgão de relação entre a FTU e sacerdotes de
todo o Brasil, que terão a oportunidade de participar da faculdade
através desse programa de extensão à comunidade. Todos os
sacerdotes umbandistas poderão participar.
As atividades do CONSUB serão realizadas por meio dos veículos
de informação como a Internet, na forma de fóruns, chats e
websites, teleconferências etc, mas também por meio de encontros
reais, na forma de simpósios, congressos, conferências e
encontros destinados, especificamente, aos sacerdotes de
Umbanda.
A criação do CONSUB possui as seguintes pretenções:
· disponibilizar um espaço voltado para os sacerdotes, com a
possibilidade de incrementar o diálogo intra-religioso e interreligioso;
· organizar cursos exclusivos para discussões de temas
pertinentes à prática umbandista;
· permitir aos sacerdotes que expressem suas opiniões e
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contribuam com a FTU com suas experiências práticas;
· formar um banco de dados da comunidade umbandista,
mapeando suas atividades e reconhecendo nossa coletividade e
suas características;
· consolidar um órgão para a resposta de dúvidas e sugestões;
· permitir a troca de informações que facilitem o contato entre
umbandistas nos vários estados e a prestação de auxílio mútuo
· divulgar a doutrina umbandista respeitando suas variações e
adaptações regionais
· desenvolver um sistema de informações que facilite a produção
científica de pesquisadores umbandistas ou de outras áreas das
ciências interessados nas questões sociológicas, antropológicas ou
religiosas desse movimento.
A presença de sacerdotes de todas as escolas, vertentes ou
segmentos umbandistas será também uma oportunidade de
representação de todos esses setores na FTU e também uma
forma de contribuir para as pesquisas acadêmicas que serão
desenvolvidas na instituição.
A formação do CONSUB reafirma o desejo da FTU de ser como a
Umbanda, que não exclui ninguém e respeita a todos, que se
relaciona com todos sem a necessidade de submeter ou ser
submetida e por isso tem o apoio do site Giras de Umbanda e de
Pai Alexandre que aceitou e muito agradeceu o convite.

< Voltar
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Giras de Umbanda / Notícias __________________________

Mestre Rubens
Barracão.

Saraceni

doa

livros

ao

O Centro de Umbanda O Barracão de Pai José de Aruanda,
recebeu uma doação de livros do renomado escritor umbandista
Rubens Saraceni, que servirão para arrecadar fundos com a
venda dos mesmos e também aumentarão o acervo de livros
umbandistas da biblioteca do templo.
Foram um total de 20 exemplares do
último lançamento do autor pela Editora
Madras, com o título AS SETE LINHAS
DE UMBANDA, que foi entregue pelo
próprio Rubens ao Pai Jefferson, em
visita recente no Colégio de Umbanda
Sagrada Pai Benedito de Aruanda e a
direção do templo agradeceu de
coração.
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O Livro
As Sete Linhas de Umbanda permite ao
leitor conhecer as minúcias dos mistérios dos sagrados Orixás.
Por meio das revelações dos Mestres da Luz, Rubens Saraceni
traz em uma linguagem clara e objetiva uma abordagem
inovadora a respeito das linhas que atuam no Ritual de Umbanda
Sagrada.
Este livro pode ser encontrado nas melhores livrarias e no site da
editora Madras, www.madras.com.br .

» Quem Somos

< Voltar

» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

   

Giras de Umbanda / Notícia __________________________

SITES INDICADOS

Gincana da
Solidariedade
alavanca
arrecadações.

A iniciativa do
Barracão de Pai José
de Aruanda já
arrecadou mais de
300 brinquedos novos.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

O
centro
criou
uma
campanha
entre
seus
associados
onde
a
arrecadação de brinquedos
gera pontos para as
equipes e motiva através
de uma divertida disputa,

Mãe Silmara com as filhas do Barracão organizando
os brinquedos. Iniciativa rendeu aumento nas
doações.

o angariar de mais e mais doações de brinquedos e alimentos que
serão entregues às vésperas do Natal para crianças carentes.
A idéia de transformar a campanha natalina da entidade em uma
saudável disputa, surgiu da vice-presidente do Barracão, a médium
e sacerdote de Umbanda na cidade, Silmara Falasco, que faz
questão de, ela mesma, se vestir de Papai Noel para entregar os
brinquedos juntamente com filhos de santo da casa e voluntários.
"Fiz isso pela primeira vez o ano passado e a experiência é
marcante, não consigo mais deixar de ver os olhos brilhantes das
crianças ao receberem o presente do Papai Noel, todos deveriam
sentir tal emoção, acho que o presente é mais para mim do que
para eles" afirma Silmara que completa dizendo que o sucesso da
campanha se deve principalmente a um "placar" instalado no
Centro, onde os pontos são divulgados criando uma verdadeira
gincana entre as equipes que no final receberão medalhas e
troféus.
Mais de 300 brinquedos novos
foram arrecadados até agora,
aproximadamente 200 panetones
e muitos quilos de alimentos não
perecíveis, o objetivo é distribuir
entre as famílias e crianças
carentes da região do Jardim
São Camilo e Ponte São João,
proximidades
da
sede
do
Barracão, mas para isso eles
precisam aumentar ainda mais a
quantidade de doações em
função do número de crianças, e
apelam para a ajuda voluntária
de
qualquer
pessoa
que
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simpatize com a causa.

A bonita matéria publicada no Jornal da
Cidade. Importante divulgar as ações sociais
da Umbanda

"Os brinquedinhos são simples, do tipo 1,99, mas tem que ser novo
para que tenha um padrão e não aconteça de uma criança ganhar
uma bolinha enquanto outra ganha um carrinho de controle remoto,
a idéia é confraternizar e não magoar as crianças" explica Silmara
que avisa da necessidade de aumentar a arrecadação justamente
por isso, para não faltar a ninguém e acabar decepcionando ao
invés de alegrar.
Empenho não falta para esse pessoal e estão muito confiantes que
até meados de dezembro a arrecadação aumentará o suficiente.
Quem quiser ajudar basta entrar em contato pelos telefones (11)
4816-5254, 4526-2550 ou 3446-2048.

< Voltar

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Arquivo ______________________________________________ pag2

SITES INDICADOS

Aqui você encontra matérias anteriormente publicadas em
nosso site.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo

EXPOSIÇÃO
O grupo jundiaiense Zama realizou exposição na Argos com mais de 200 obras
retratando a arte da comunidade afro-brasileira.

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

BELA ESTA NO TEMPLO PAI OXALÁ
Saudando São Cosme e São Damião, o templo de Pai Roberto
recebe crianças e distribui doces e alegria.

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

MAIS CRIANÇAS
Agora é o Barracão de Pai José de Aruanda que homenageia os
queridos Êres em uma bonita festa.

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

FESTA NA TENDA SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Veja as fotos da linda festa em homenagem a Cosme,
Damião e Doum

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

FESTA PARA ORIXÁ OMULÚ EM SP.
A Festa foi linda, uma verdadeira multidão de fieis
prestigiaram a homenagem que contou com
representação jundiaiense através de Pai Jefferson com a
comitiva do Barracão de Pai José de Aruanda. Veja as
fotos.

» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos

DESPEDIDA > O universo da cultura afro-brasileira se
despede de Mãe Cantulina, a última filha viva até então
de Mãe Aninha do Ilê Axé Opó Afonja.

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

< Voltar

.

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

mais >
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» A Umbanda

   

Aconteceu ______________________________

» Os Orixás
» As Ervas

SITES INDICADOS

Festa na Umbanda,
festa da união.

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

Mãe Silmara e Pai
Alexandre terminam suas
obrigações e são
consagrados sacerdotes
pelo querido Pai Nenê.
Continuação das fotos da
consagração, Caboclos e
encerramento.

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Alexandre e Silmara recebem o Pó de Pemba...

Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
...e Pai Joaquim concretiza a feitura por parte dos Pretos Velhos

Mãe Cambinda, que auxiliou na feitura é cumprimentada pelos novos sacerdotes bem como Mãe Engrácia
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Pai Belarmino abençoa a feitura e vem em terra o Pai José de Aruanda...

...juntamente com a Vovó Maria Conga, ao som dos afinados atabaques das duas casas tocando juntos.

Os Pais da Tenda Cosme e Damião e os Pais do Barracão se preparam para a chegada dos Caboclos

O Caboclo Urumbaiara finaliza o ritual com os banhos de Oxóssi e todos os outros Orixás

No final, uma surpresa: as Pretas Velhas recebem os filhos com pétalas de rosas, encerrando com chave de ouro e muito Axé

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu18_2.asp[27/04/2009 16:42:38]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

O Erê Adaozinho, de Pai Bruno, veio fazer as honras das crianças

Além dos sacerdotes, uma filha da casa, a Maria B. Pereira Perim, também foi iniciada como Yabassé e mais alguns batismos
foram realizados.

Pai Nenê encerra com a entrega dos certificados.

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

SITES INDICADOS

Lançamento do livro carma
Cobertura de Rodrigo da TV Japi

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Água Doce, Bulevar Beco Fino, Jundiaí
Alegria e muita descontração em
um evento muito especial

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

É necessário Windows Media Player

» Ciganos

< Voltar

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

SITES INDICADOS

Lançamento do livro carma
Cobertura de Rodrigo da TV Japi

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Água Doce, Bulevar Beco Fino, Jundiaí
Alegria e muita descontração em
um evento muito especial

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

É necessário Windows Media Player

» Ciganos

< Voltar

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

   

Aconteceu
______________________________

SITES INDICADOS

Fotos da Saida de Santo
que consagrou Mãe Maria e
Pai Jefferson como novos
sacerdotes de Umbanda.
Desde o Amací na mata, as oferendas
aos Orixás, até a camarinha fechada e
a Saida de Santo, veja abaixo todas
as fotos.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Os rituais de feitura começaram com oferendas às entidades e aos...

» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

...Orixás, que foram feitas na mata, junto com o banho de Amací.

As oferendas foram realizadas sem utilização de materiais nocivos a natureza
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As entidades vieram em terra abençoar os trabalhos de mata

Os novos Sacerdotes e Jacy Campos, que também realizou o assentamento, entraram em camarinha, onde
passaram três dias comendo as comidas dos seus Orixás regentes, ambos Xangô

as Iabassês prepararm o tradicional amalá do Orixá e no último dia se realizou a cerimonia de Saida de Santo
encerrou as obrigações de feitura.

O Caboclo da Folha de Guiné, incorporado em Pai Alexandre, celebrou a cerimônia e trouxe em terra os Caboclos
dos Chefes de Terreiro presentes.

Neste momento os novos Sacerdotes desceram as escadas, com toalhas brancas sobre suas cabeças, muitas
pétalas de rosas atiradas e finalmente o congá
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Pai Guné e a Cabocla Jupiara com Mãe Silmara, iniciaram as bençãos e foram muito auxiliados pelas entidades
dos Pais e Mães de Santo presentes, principalmente o Caboclo Urumbaiara.

Ao belíssimo toque da Curimba do Barracão, comandada pelo Ogã Marcos Tanuri, e convidados, Pai Jefferson e
Mãe Silmara foram consagrados.

Todos os Pais e Mães de Santo presentes auxiliaram na feitura.

Agradecimentos mais que especiais aos Sacerdotes presentes

Pai Roberto, do Templo Pai Oxalá e
Baiano 7 Porteiras

Pai Bruno do Cosme e Damião e
Mãe Clara do Templo Caboclo 7
Pedreiras

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_2_1.asp[27/04/2009 16:42:49]

Pai Nenê, presidente do T.E.U. São
Cosme e São Damião, aqui ao lado
da Cabocla Jupiara

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Mãe Marlene do T.E.U. São Cosme e
São Damião

.

Pai Paulo Carvalho, do templo
Caboclo Sete Estrelas de Espírito
Santo dos Pinhais

Mãe Adriana do T.E.U. São Cosme e
São Damião
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

   

Terreiros
______________________________

SITES INDICADOS

Os três primeiros terreiros de
Candomblé do Brasil, nossa
raiz.
Você vai apreciar aqui as fotos da visita de
Pai Jefferson e os filhos do Barracão de Pai
José, aos principais terreiros do País como
a Casa Branca do Engenho Velho, o Ilê
Axé Opô Afonjá de Mãe Stella de Oxóssi e
o Gantois, famoso pela saudosa Mãe
Menininha. Ao lado a placa que se
encontra na frente da casa Branca do
Engenho Velho, o primeiro terreiro do País,
que tem Xangô como Orixá patrono.
DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia

A chegada da comitiva à Casa Branca de seus belos e tradicionais portões
de ferro.

» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

A tradicional coroa de Xangô no centro do local de culto da Casa Branca. A
anfitriã D. Terezinha ao lado de Jacy Campos
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Os assentamentos dos Orixás estão
por toda a parte

Antônio, Jacy e Esmeralda, ao
fundo a bela escultura de Xangô

Pai Jefferson e Jacy ao lado da
imagem da Sereia de Iemanjá

Gantois

Famoso por Mãe Menininha, o Gantois é também um dos primeiros terreiros da Bahia, na ultima foto Pai Jefferson
ao lado do Irocô da casa.

Ilê Axé

As belíssimas esculturas na casa de
Omulú do Ilê Axé Opô Afonjá

A escola pública de ensino
fundamental que ensina Iorubá

Pai Jefferson na casa de Ogum do
Ilê Axé

A casa de Iansã

A casa do Xangô, Orixá patrono do
Opô Afonjá

A casa de Oxóssi

Voltar
.

©2002 - 2008 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved. / Design: Jundweb Produtora de Sites.
Realização: Centro de Umbanda O BARRACÃO DE PAI JOSÉ DE ARUANDA - Rua Lima, 366 Ponte São João - Jundiaí - SP - Brasil

http://www.girasdeumbanda.com.br/aconteceu2005_1_2.asp[27/04/2009 16:42:52]

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Assentamento de Xangô ______________________________

SITES INDICADOS

Edun Ará, a famosa
Pedra do Raio de Xangô.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

Um dos materiais mais difícies de se encontrar para realização de um
assentamento de Xangô, a pedra do raio, edun ará, que neste caso
(foto) foi trazida por Pai Jefferson da Bahia e confirmada por Mãe Zilda
do Ilê Axé Opô Afonjá. Dificilmente você terá outra oportunidade de
ver uma foto desta pedra, e isso pode auxilia-lo bastante para não ser
confundido.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Fava de Jatobá
veja o detalhe da mão para ter
noção do tamanho

Orobô
Neste caso a semente seca, pode
ser encontrada em conserva

Bola do Bucho do Boi

Fava de Xangô

Voltar
.
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» A Umbanda
» Os Orixás

   

Ervas Rituais ______________________________________________
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» As Ervas

ABRE CAMINHO ou
PERIQUITINHO DE OGUM:

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Sua aplicação é também de cunho litúrgico.
Nas formas de banho de defesa,
sacudimento e defumação, com o principal
objetivo de abrir os caminhos seja no
trabalho ou na vida pessoal.
Os pós feitos de suas folhas secas e
triturados servem para misturar no pó de
pemba ou pó de abre caminho.
Também se usa a folha seca no meio da carteira profissional ou da
carteira (a exemplo do acocô) e o correto é devolver a folha de onde foi
retirada.
Orixás: Ogum
Características: Folhas bem finas e de coloração roxa de um lado e
verde do outro.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

SITES INDICADOS

EGENDA:
Esta planta tem a excelente função de
auxiliar o desenvolvimento dos novos
médiuns, usado em banhos. Tem o poder
de trazer logo os guias do filho de santo.
Formas de Uso: Banho antes dos
trabalhos.
Orixás: Ogum
Características: Planta rasteira, com
folhas de coloração verde e rocha,
geralmente verde por cima e roxa por baixo, mas podendo variar.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

" Jair Bonamigo, ministrando curso
de ervas, ensinando suas aplicações
fitoterápicas, os cuidados necessários
e como identificá-las na mata"
Curso realizado na Chácara
Morada dos Pajés

ALECRIM:
Esta também é uma erva utilizada para
quase tudo nos rituais, mau olhado,
quebrante, etc. Seu uso medicinal está
voltado para o coração, como um tônico,
mas Poe ser dilatador seu efeito, deve-se
tomar cuidado com a quantidade do uso.
Não confundir com alecrim do cruzamento,
também conhecido por alfazema do Brasil,
ou alecrim do norte, como é conhecido na
Bahia, este já tem maior aplicação litúrgica no seu poder de afastar Egum.
Formas de uso: Alecrim – Chá
Alecrim do Cruzamento – Banho, defumação, pó e sacudimento
Orixás: Oxalá, Oxossi.
Características: Alecrim – Folhas opostas cruzadas, e estreitas, de
bordas voltadas para baixo de coloração verde escuras, exala cheiro
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
aromático, forte e agradável.
Alecrim de Cruzamento – Caule estirado esgalhado, com folhas bem
pequenas e verdes.

GUINÉ, PIPI ou AMANSA
SENHOR:
Uma erva muito utilizada por caboclos e
pretos velhos em suas mirongas. Excelente
para banho de descarrego e sacudimento.
Usa-se colocar uma folha sob o pé para
atrair coisas boas.
Importante, seu uso interno é altamente
restrito, apesar de ter funções medicinais,
as doses teriam que ser mínimas e muito
bem administradas para não causar efeitos nocivos que podem levar
inclusive a morte.
Externamente, o guiné tem diversas aplicações analgésicas. Emprega-se
as folhas machucadas, em compressas, para acalmar as dores de cabeça,
dores reumáticas, etc.
Forma de Uso: Banhos e compressas externas, proibido uso interno.
Orixás: Oxossi
Características: Sub-arbusto de até de um metro e meio de altura,
ramos eretos, folhas médias e verde clara.

LOURO:
Outra erva muita conhecida nas cozinhas,
como condimento e tempero e que também
tem qualidades litúrgicas e medicinais, no
ritual é muito utilizada em defumação e
banho para atrair prosperidade. Tem bons
resultados para combater a ausência da
menstruação (amenorréia) em forma de
chá, ou no combate da nevralgia e
reumatismo fazendo fricções com o azeite
extraído das folhas. Sobre as partes doloridas.
Forma de Uso: Defumação, banho e chá.
Orixás: Yasã / Oya
Características: Árvore de tronco liso.
Folhas semelhantes as da laranjeira, são mais duras que o normal, como
se estivessem secas.

*IMPORTANTE: As informações aqui apresentadas tem objetivo de divulgar
esta cultura popular, não dispensa, em hipótese alguma, orientações
médicas.

< Voltar

.
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» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: EXU

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Ze Pelintra | Publicada em: 3/13/2009 7:20:04 PM
Meu malandro,amigao meu muito alegre e festeiro
Autor: Antonio |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Cigana da estrada | Publicada em: 3/11/2009 8:13:58 AM

» Caboclos d`Ogum

Eu gostaria de saber um pouco mais dessa pombo-gira? Sua História de vida na terra entre outras coisas?
Ela e pompogira que eu carrego!

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Autor: Carolpitty21@hotmail.com |

» Boiadeiros
» Marinheiros

exu caveira | Publicada em: 3/7/2009 6:50:56 PM

» Ciganos

bom quando menina sempre gostei dos pontos, pouco tempo sentia um friu nos pes quando os ouvia, e nao
me desenvolvi + o rapaz que me disse ter ele, foi assasinado com um tiro no pescoço e um nas costas.me
afastei,mais ate hoje d vez em quando sinto um cheiro de rosas, ou perfume doce, e vem a memoria dele,
derepente um forte aroma de cachaça fica no ar ,sera que ele ta por perto?

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: edilma |
Exú(escora)Tico-tico | Publicada em: 3/6/2009 10:46:59 AM
Gostaria de saber sobre esta entidade, que sempre me socorre na horas precisas.
Autor: Renato |
RNcHHJFQg | Publicada em: 3/5/2009 1:54:26 AM
nma6Tz [a href="http://cqrjcxhiuwqc.com/"]cqrjcxhiuwqc[/a],
[url=http://xcwvehoqpwwk.com/]xcwvehoqpwwk[/url], [link=http://uroovlzvuwkl.com/]uroovlzvuwkl[/link],
http://tygezoxcjsbc.com/
Autor: jardtrpnt |
Ciganinha da Praia | Publicada em: 2/24/2009 6:40:31 PM
Ela é menina, 13 anos é faceira gosta de bebida de vinho doce, em vida era de uma tribo cigana e morreu
novinha presa na mare da praia por causa de um homem da tribo
Autor: Rosa |
exu Tranca Rua | Publicada em: 2/18/2009 9:23:01 PM
A ele devo reverencia e toda a minha gratidao por ter me acolhido e me ter me dado a sua protecao.Sarava
Exu Tranca Rua!!!!!!!!!!!!
Autor: edileuza |
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exu 7 encruzilhadas das almas | Publicada em: 2/14/2009 5:20:27 PM
Sua ultima encarnaçao foi no bairro de Sao Cristovao no Rio de Janeiro chamava Claudio foi morto com
golpe de punhal em uma festa por se envolver com a mulher do seu assassino.
Autor: moreno |
exu morcego | Publicada em: 2/14/2009 2:29:50 PM
Foi um nobre que vivia num castelo isolado das pessoas se dedicava aos estudos se isolando do mundo.
Autor: moreno |
exu kaminaloa | Publicada em: 2/14/2009 2:28:41 PM
Foi um africano guerreiro
Autor: moreno |

<< Anterior     Página: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12     Próxima >>
Atualizar Página
.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/view_reply.asp?id=-1045846313&PageIndex=2[27/04/2009 16:43:20]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda
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» Os Orixás
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» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
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Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
exu ganga | Publicada em: 2/14/2009 2:27:27 PM
exu que viveu na Africa era guerreiro.
Autor: moreno |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

exu tiriri | Publicada em: 2/14/2009 2:21:12 PM

» Caboclos d`Ogum

Viveu em Portugal seu nome era Bartolomeu Custodio era um homem casado e pai mais era libertino,viciado
em alccol,jogo e mulheres desencarnou de suicidio por causa do desespero de uma divida de carteado. Outra
historia de Tiriri e que ele viveu no Brasil era descendente de escravos e adquiriu variola que lhe cobriu todo
corpo e cara de feridas.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
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» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
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Autor: moreno |
exu marabo | Publicada em: 2/14/2009 2:15:27 PM
Viveu a muito tempo atras era um curandeiro feiticeiro morreu com uma doença que lhe cobriu de feridas
Autor: moreno |
exu veludo | Publicada em: 2/14/2009 2:13:49 PM
Esse exu em vida viveu na Alemanha foi um oficial de alta patente braço direito de Hitler era muito cruel
odiava os judeus matava os por prazer teve uma morte horrivel foi para o paredao mais nao morreu e foi
jogado numa vala cheia de corpos ainda vivo ficou dias nessa vala respirando o cheiro podre dos corpos.
Autor: moreno |
Rosa Amarela do Cemitério | Publicada em: 2/13/2009 2:37:59 AM
Eu vou fazer um ano de Umbanda, conheci essa pombo gira através de um trabalho que foi madado para
mim. Ela na época me pediu rosas amarelas, uma cidra e um maço de cigarro, eu até colocaria só se fosse
com luz. No dia marcado ela gostou de mim, e um dia ele veio e pediu para trabalhar comigo para a minha
Mãe de Santo. Desde desse dia trabalhamos juntos. Sua imagem não existe, tem mandar fazer. Sua morada
é no Cemitério.
Autor: jorge |
Exú Cavera | Publicada em: 2/10/2009 12:56:36 PM
Adoro meu exú,muito bom,trabalho com ele a 3 anos. Ele já ajudou a muitas pessoas e ajuda até hj. Saravá
Exú.
Autor: ana |
Esu Tata Caveira | Publicada em: 2/6/2009 4:28:42 PM
Em muitos momentos de nossas vidas nos deparamos com diversas dificuldades, e onde buscar ajuda, fui
em uma gira na casa de uma mãe de santo onde através de uma visão o conheci, em um transporte ele
veio até mim, longe de ser um esqueleto de ossos como muitos pensam, como um belo senhor ele se
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apresentou, disendo seu belo nome, a minha vida seu Tata Caveira consertou...amor pela humanidade , este
Esú que tras a saúde e nos livra de vicios fez com que minha fé se renova-se...Hoje já no candomble, não o
recebo como guia , mas quero deixar registrado atraves desta oportunidade minha gratidão para com este
Esú tão especial que é seu Tata, que Osun lhe ilumine a cada dia para que assim como me ajudou possas
ajudar a muitos outros que sofrem por não ter mais esperanças.
Autor: José carlos |
exu do lodo | Publicada em: 2/4/2009 6:42:23 PM
Essa entidade só trouce lus no meu caminho me ensinou a ver o mundo de outra maneira. Com uma forsa
incontrolavem e uma capacidade imensa de poder hoje agradesso tudo o que veio a min através dassa
entidade que não o vejo hoje simplismente como uma entidade mas um PAI em que sei que sempre posso
contar e sei que sempra vai estar ao meu lado. M e sinto onrrada em poder conhecer esta mundo da
Umbanda e poder sentir o esperitismo através de um PAI maravilhoso seu exu DO LODO. quero agadecer
tbm ao meu pai de santo Italo de oxóssi aqui de Curitiba BEIJOS MEUS IRMÃOS
Autor: Ingrid Paola Jenifer Carraro |
Maria bonita | Publicada em: 1/31/2009 6:24:41 PM
maria bonita o que dizer da sra grande intidade ,pena que Pai do ceu levou seu cavalo para trabalhar com
ele espero que voce continue nos protegendo SALVE A MARIA BONITA salve a BAinada toda .
Autor: SUELI |
exu caveira | Publicada em: 1/20/2009 8:40:30 PM
está entidade e maravilhosa sinto muito prazer em trabalhar com ele,a pesar de não conhecelo muito bem
estou muito feliz caveira te amo.
Autor: tatiane |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
exu pimenta | Publicada em: 1/11/2009 2:52:07 PM
exu pimenta e´ um exu brabo de pouca comversa, se vor presizo ajudar menos de48 horas o rezutado do
trabalho aparesse. mas se for para derrubar macumbeiros ele tamben fais, eu como seu aparelho tenho
medo dele. exu pimenta não e´ como as imagens vistas porai.ele e´ um homen com hidade torno de 48
ano toma cunhaque usa chapeu e capa seu ponto riscado e diferente do que se ve na internete. eu sei muito
mais coisa sobre ele mas não tenho permisão para pubricar.o que eu sei sobre a umbanda e segredos de
minhas entidades não foi pesquisando nen copiando, mas sim transmitidos por caboclos,exus etc.. a
umbanda ben praticada não e´ pesquisando mas sim seguindo gerasos com o mesmo costume . que oxala
vos ilumine. e lembresen meus filhos a umildade o amor e a caridade e´ a chave para um mundo melhor.
Autor: tiago |
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ZÉ PILINTRA DA ENCRUZILHADA. | Publicada em: 1/8/2009 8:46:17 PM
NO INICIO, FOI UM POUCO DIFICIL PARA EU ACEITAR, UM EXU MALANDRO POIS SENDO MULHER. FIQUEI
COM MUITO RECEIO MAS DEPOIS, ELE SE MOSTROU PORQUE VEIO TRABALHAR. ELE É MARAVILHOSO E
ESTÁ SEMPRE PRONTO PARA AJUDAR E APRENDER. ELE FALA QUE GOSTA DA DANÇA, DA BEBIDA MAIS QUE
VEIO SÓ PARA AJUDAR. SARÁVA SEU ZÉ PILINTRA.
Autor: FÁTIMA C, F. |

» Chat

ZÉ PILINTRA DA ENCRUZILHADA. | Publicada em: 1/8/2009 8:32:57 PM

» Entre em Contato

NO INICIO, FOI UM POUCO DIFICIL PARA EU ACEITAR, UM EXU MALANDRO POIS SENDO MULHER. FIQUEI
COM MUITO RECEIO MAS DEPOIS, ELE SE MOSTROU PORQUE VEIO TRABALHAR. ELE É MARAVILHOSO E
ESTÁ SEMPRE PRONTO PARA AJUDAR E APRENDER. ELE FALA QUE GOSTA DA DANÇA, DA BEBIDA MAIS QUE
VEIO SÓ PARA AJUDAR. SARÁVA SEU ZÉ PILINTRA.

» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Autor: FÁTIMA C, F. |

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

EXU MORCEGO | Publicada em: 1/7/2009 4:10:30 PM
Li um depoimento de Dirce sobre este Exú. Quero dizer a Dirce que não existe exú no candomblé. Entidades
são exclusivas da Umbanda. No candomblé os santos são suas exclusividades. Tudo que for "Guias ou
Entidades", para eles são Eguns "sofredores" que devem ser banidos ou afastados. A exemplo de quando vão
prestar algum ritual, eles fazem agrados (pratos) para Exús que de uma certa maneira são confinados para
não atrapalharem a suposta oferenda. Como estamos no Brasil, já a algum tempo existe o suposto
Umbandomblé que é um amontoado de rituais sem uma definição conclusiva. Há os que catulam para o
santo e raspam a cabeça. É um ritual africano que serveria para a cultura e aos folclores de seus países.
Brasil é: ìndios, caboclos, pretos-velhos inicialmente. A posterior surgem os marinheiros, boiadeiros e os
Santos da Católica. O Exú nasceu na figura do feiticeiro pagé que mais tarde se definiram. Eles os Exús não
são como as imagens encontradas no comércio de afins. Tenho 52 anos e 41 de Umbanda Branca. Terreiro
que dirijo fundado em 23/04/93 em Curitiba. Gostaria de ter mais tempo e espaço para melhor esclarecer.
Ah! respeito a todas as religiões. (contato) malvessan@yahoo.com.b
Autor: MAURO ALVES |
cabloco saracutinga | Publicada em: 1/6/2009 6:53:17 PM
queria saber sobre a vida dele quando era vivo sua origem etc
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Autor: maicon |
Caboclo Sete Montanhas | Publicada em: 1/6/2009 2:41:26 PM
Gostaria de saber a história desta entidade, gosto muito dele.
Autor: Eleni |
maria padilha da calunga | Publicada em: 1/3/2009 5:01:05 AM
trabalho com ela a 8 anos ela é maravilhosa me ajudou orreres ela é maravilho ajuda os outros sempre que
é preciso não tenho o que reclamar dela
Autor: ADRINA DA LUZ FARIAS |
Maria Quitéria da Calunga | Publicada em: 12/30/2008 11:00:46 PM
por 7 anos estive em um centro de umbanda e por uns 3 - 4 anos comecei a desenvolver-me com essa
entidade, eu sou uma pessoa cheia de duvidas e muitas amostras de verdade, gostaria de saber tudo sobre
ela. Hoje mesmo fora do terreiro muitas vezes me sinto acompanhada, será que não é coisa da minha
cabeça?????????????????????
Autor: berenice feijo |
Caboclo Pena Vermelha | Publicada em: 12/30/2008 5:29:42 PM
Caboclo muito sério , alguem conhece mais alguem que receba ele ? chucrutts@ig.com.br
Autor: Leandro |
Exú Morcego | Publicada em: 12/27/2008 10:56:57 PM
Carrego o Exú Morcego, com muito orgulho, pois gosto muito dele. Mas gostaria de saber se Seu Morcego, é
da Umbanda, pois uma vez pediram pra ele faer uma farofa pra firmeza e ele pediu coração deboi, e sangue
fresco, e qdo estava fazendo o prato, ele colocou sangue e um pedaço da carne em sua taça de vinho e
bebeu, e já me falaram q quem faz isso (bebe sangue com bebida) e eu senti que ele gostou daquilo (sou
uma médium consciente) é Exú do Cadomblé e Quimbanda. Será?, ele é um Exú muito sério poucas
palavras, e se percebe q não gostaram dele é muito mal criado, mas tbm qdo. gosta de alguém sinto q é do
coração. Ele já deu seu ponto e disse ser Chefe. trabalha na encruza, suas cores preta/vermelho, bebe vinho
e gosta muito do que é bom. Se puderem me ajudar um pouco mais sobre esse meu Exú eu agradeço, Outra
coisa, ele não tem nada haver com sua imagem, pois eu o vejo como um Homem muito bonito e cativador,
envolvente. Obrigada mais uma vez
Autor: Dirce |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: EXU

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
todos | Publicada em: 12/23/2008 1:57:39 PM
os exu sao meus guias entao eu a,o eles LA ROI EXU EXU AMOGIBA ECOMOGIBE]]]
Autor: pai diego |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

POMBA GIRA SETE SAIAS | Publicada em: 12/22/2008 5:50:39 PM

» Caboclos d`Ogum

BOM, EU TENHO 16 ANOS E AINDA ESTOU DESENVOLVENDO PARA TRABALHAR COM OS ORIXÁS, E SEI QUE
A MINHA POMBA GIRA É A SETE SAIAS, E OUÇO FALAR MUITO BEM DELA, JÁ CONVERSEI COM ELA, E ELA
UM AMOR, FICO MUITO FELIZ DE SABER QUE ELA É MINHA POMBA GIRA, E NÃO VEJO A HORA DE JÁ
ESTAR TRABALHANDO COM ELA.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Autor: GERSON |
sra do cruzeiro encantado | Publicada em: 12/18/2008 7:58:26 PM
linda e c/ uma vibraçao infinitamente sem descriçao de tao bela. essa é a pombogira que me acompanha
desde q me conheço por gente. de certo que descobri a pouco tempo quem ela realmente é e como devo
tratá-la. sinto claramente sua presença. dança, bebe e conversa telepaticamente comigo ñ incorpora , queria
conhecer alguem que trabalhasse com ela certamente conheceria assim que promunciasse uma palavra.
Autor: marculi t de souza |

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

EXU ARRANCA TOCO | Publicada em: 12/14/2008 5:13:34 PM
O EXU QUE EU TENHO O PRAZER DE TRABALHAR É O SENHOR ARRANCA TOCO ,SEGUNDO ELE MOROU NO
RIO DE JANEIRO ,DE FAMILIA PORTUGUESA DE GRANDES POSSES EM SÃO PAULO E RIO DE
JANEIRO,DESENCARNOU EM 1810 DE UMA GRANDE FEBRE SEM CURA NA ÉPOCA HOJE ELE TRABALHA NA
FALANGE DE OMULU TRABLHANDO NAS CALUNGAS A ONDE ELE TRABALHA COM VARIOS EXUS DA CALUNGA
SALVE O SR ARRANCA TOCO.QUER SABER MAIS julio7jcf@hotmail.com
Autor: JULIO FRANCISCONI |
EXU VELUDO | Publicada em: 12/13/2008 3:31:23 AM
Pensem em uma entidade que te trás! paz,paciencia,força,te guia,orienta e muitas outras coisas boas,este é
o EXU VELUDO meu guia de trabalho.Sempre quando termina os trabalhos os consulentes rasgam elogios a
este maravilhoso EXU que vem com sua capa roxa ou vermelha e preta a voz quase que baixa de tom calmo
e educado ensinando que para conseguir algo,primeiro as pessoas tem que se cuidarem fisica e
espiritualmente.Assim é meu EXU VELUDO que diz-; ninguem pode comigo eu posso com tudo na
encruzilhada ele meu EXU VELUDO!!! SALVE TODOS OS COMPADRES EXUS,CAPA PRETA,TRANCA
RUA,CAPANGA,QUEBRA GALHO,MOJIBA,MARABO..........
Autor: Moisés Ribeiro Viana |
Exu Roda De Fogo | Publicada em: 12/12/2008 9:47:29 PM
Este exu e o meu grande mentor e concelheiro que eu tenho em minhas horas de angustia problemas e
alegrias desejo que deus lhe dê luz e sabedoria para continuar nos acolhendo em sua proteção, mesmo não
sabendo quase nada de sua origem, mas sei do que ele me representa, mojuba meu amigo querido. Se
alguem tiver algum artigo sobre este exu por favor me envien.
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Autor: Cesar Ty Ossala |
exu caveira | Publicada em: 11/29/2008 12:25:06 PM
bom, adoro trabalhar com essa entidade muito protetora e amiga laroye exu caveira
Autor: warlley |
POMBA GIRA CIGANA DA GALÍCIA | Publicada em: 11/25/2008 12:09:21 AM
GOSTARIA DE SABER A HISTÓRIA COMPLETA, SUAS PREFERENCIAS, ROUPAS, CORES QUE GOSTA, ENFIM
SUA HISTÓRIA COMPLETA. OBRIGADO
Autor: MARCOS SANTIAGO |
sete saia | Publicada em: 11/23/2008 8:16:59 PM
ceios grandes,cintura fina,usa saia com sete babados, muito bela
Autor: bete |
exu | Publicada em: 11/11/2008 10:13:19 AM
sarava a todos fiquei muito doente niguem sabia o que eu tinha a familha veio mevisitar pois eu tava
moribundo minha mãe de santo tinha falecido a 4 mês ate ai que eu não sabia que des paxaram tudo até
minhas obrigações foi quando minha esposa chorado acedeu uma velinha para que aguma alma boa me
ajuda se foi quando ele apareceu de boxando e rindo . hoje eu tou muito bem sua linhagem de anjo
Autor: rony.ogum |
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» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: EXU

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
exu caveira | Publicada em: 11/7/2008 12:50:11 AM
O Sr Exu Caveira se apresentou a mim como um homem magro e pele muito escura.Parece que foi ontem:
Estava eu a caminhar pelo acostamento de uma estrada a procura de um posto de gasolina,isso por volta
das treis da manha, quando derrepente, um caminhão para ao meu lado na pista.Para minha surpresa o
motorista desceu e veio conversar comigo. depois de me contar uma historia de que estava perdido, que não
me convenceu, resolvi aceitar uma carona até um posto mais próximoO que mais me impressionou neste
homem é que ele não tinha feições no seu rosto, exemplo: nariz, boca, olhos etc, apenas um
cavanhaque.Mais tarde em um terreiro de umbanda, tive a confirmação de se tratar do Sr Exu Caveira que
veio me dar"uma forcinha", já que durante o meu trajeto a pé poderia ser assaltado por criminosos que
estavam me aguardando mais frente.Obrigado Sr Exu Caveira.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Autor: Luiz Augusto |

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Exu Veludo | Publicada em: 10/28/2008 7:43:18 PM
As vezes tenho a chance de ver a entidade seja materializada ou em sonhos. O Exu veludo é um negro
magro e alto que se apresenta com uma calça braca, sem camisa e com uma capa de veludo roxa. Este exú
já surpreendeu algumas pessoas que foram se consultar com ele. Por varias vezes, algumas pessoas vieram
também me agradecer pelas orientações do Exú Veludo. Laroiê Exú!
Autor: Marcio |
exu lucifer | Publicada em: 10/22/2008 10:35:13 AM
TRABALHO NA UMBANDA A 30ANOS AMO -A MEU EXU E SR LUCIFER E UM EXU DE MUITA E LUZ USA
ROUPAS BRANCAS C/ PRETO E HOMEN MUITO NOVO E QUASE NAO DA INCORPORAÇAO COM FREQUENCIA
EM SEUS MEDIUNS MAS ESTA SEMPRE PRESENTE NOS TRABALHOS DEAJUDANASGIRAS
Autor: FAFÁ DA OXÚN |

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

minino novo | Publicada em: 10/21/2008 12:39:10 PM
eu que saber sobre ele
Autor: joao marcos |
zé pilintra | Publicada em: 10/17/2008 9:37:52 PM
historia de sua vida
Autor: silvana |
joana gunça | Publicada em: 10/14/2008 11:52:23 AM
minha entidade é uma princesa muito bonita e adoro esta em aguas sendo uma entidade da agua ela adoro
faser amarraçoes pra casais q estao brigados ela adora beber chanpagne e so fuma cigarro derby e amda por
todos e pouco gosta de eres essa e minha cabocla
Autor: rafael de oia |
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Sr. Tranca Rua das Almas | Publicada em: 10/10/2008 11:29:52 AM
Gostaria de mais informações deste Exú guardião valoroso, o qual comanda a abertura e o fechamento das
encruzilhadas, valoroso guardião, pois sem Exú não se faz nada.
Autor: Francisco |
marabo | Publicada em: 9/29/2008 3:00:44 PM
quero saber como o enxu marabo e ,e o q vem fazer na terra
Autor: marcos |
marabÃ³ | Publicada em: 9/28/2008 2:59:03 PM
eu trabalho com esta entidade e todos com quem ele converÃ§a me diz que ele Ã© um otimo Exu.Ã© uma
entidade que sÃ© entitua sevo de xÃ£ngo e justiceiro
Autor: william de xÃ£ngo |
marabÃ³ | Publicada em: 9/28/2008 2:56:17 PM
eu trabalho com esta entidade e todos com quem ele converÃ§a me diz que ele Ã© um otimo Exu.
Autor: william de xÃ£ngo |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Sr. Tata Cavveira | Publicada em: 9/27/2008 6:18:12 PM
É meu exu de trabalho. Um amigo p/ sempre, odeia traições. Quem O conhece sabe bem como e este
Guardião.Sua proteção e gue sempre meus caminhos. Laroiê exu!
Autor: Renato C. Pastor |
Exu Pantera Negra | Publicada em: 9/26/2008 10:31:28 AM
Meu fiel guardião,amigo,companheiro de todas as horas...Direto falando sempre a verdade mas com um geito
todo especial deixando a cada assistente enxergando seus problemas de outra forma dá sempre um
APOSgeitinhoAPOS nas coisas sempre com responsabilidade .Amo essa entidade a ele ofereço sempre miha
materia pois seu trabalho è serio e como ele mesmo diz APOSNão estamos aqui a passeio!APOSfico satisfeita
qdo me agradecem por uma graça alcançada atravez dAPOSle sensação de dever cumprido mas se tem q
alguem a agradecer esse alguem sou eu, a Deus, Iansã,(meu orixa) ao Exu Pantera e a todos os guias
............
Autor: Roberta Barros |
Exu Das Matas | Publicada em: 9/18/2008 6:10:01 PM
Meu Guardião...Acima de tudo, Amigo, Irmão, Professor... Quanto mais o conheço menos o reconheço...Pra
mim ele é um mistério em si...
Autor: Alan Barbieri |
sete encruzilhadas | Publicada em: 9/17/2008 2:46:37 PM
capa chapeu
Autor: f m b |
sete chave | Publicada em: 9/16/2008 3:01:00 PM
exu de lus da umbanda
Autor: wagner |
tranca-ruas da encruzilhadas | Publicada em: 9/15/2008 10:20:53 AM
exu de lei profundo conhecedor da auta magia da umbanda trabalha e instrui aqueles que desejam seguir o
divino caminho da umbanda tambem ajuda as pessoas nessecitadas a obiterem exito emsuas comquistas...
Autor: jeferson |
exu veludo! | Publicada em: 9/10/2008 1:45:00 PM
respeito muito,pois sempre tem me ajudado a ajudar âos que nos procurâo, tenho procurado sempre,usa-lo
para o bem porisso tenho recebido tudo de vouta sou feliz com minha umbanda
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Autor: yreni m santos |
ze pilintra | Publicada em: 9/8/2008 8:30:17 PM
gostaria de saber como eu me desligo do mundo material e vai para o mundo espiritul
Autor: halan |
joao caveira | Publicada em: 9/8/2008 8:26:02 PM
senhor exu joao caveira e meu guia e gostaria de ter ajuda porque sou medio vidente e nao consigo uma
encorporacao mas simto e vejo ele trabalhar e confuso gostaria de ajuda para poder trabalhar com meu
amigo srexu joao caveira
Autor: ana paula |
seu sete encruzilhadas | Publicada em: 9/7/2008 4:25:21 PM
seu sete encruzilhadas mais conhecido como seu 7,gostaria de saber mais sobre ele,existe seu 7
encruzilhadas das almas? quais as linhagens,costumes,gostos,pontos cantados e riscados etc etc.obrigada a
todos.
Autor: rosangela |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
iemanja | Publicada em: 9/5/2008 11:16:50 PM
ola,so qeria dizer que sou um menina de 13 anos,que moro no litoral,deis dos 9 anos frequento um centro
de umbnda de vez emqunto vou no camdonble eu recebi minha primeir entidade na semana passada er uma
quarta-feira foi um dia inesquecivel........queria dizer que pra vc que tem um sonho no disita pq ele acaba se
relizando!!!!!!!!!!!!!! muito obrigada...
Autor: |

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

senhor da morte | Publicada em: 9/2/2008 3:17:09 PM
sua imagem a até pouco tempo não fazia idéia,na hora pensei que era ze pilintra mas quando olhei para o
rosto da imagem logo perguntei e tive resposta a uma curiosidade muito grande, bravos meu companheiro!
Autor: marcello |

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

ze pilintra do morro de santa teresa | Publicada em: 9/2/2008 3:09:24 PM
como um bom carioca,esse meu "compadi"já me tirou de um cado de enrascada,são 20anos de verdadeira
amizade
Autor: marcello |

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Exu Sete Cadeados | Publicada em: 8/30/2008 11:16:48 AM
Gostaria de saber mais sobre Exu Sete Cadeados...
Autor: Lucas |
Ze Pelintra do Morro | Publicada em: 8/17/2008 7:08:02 PM
Um camarada gente fina pra caramba trata todo mundo de igual adora a presença das mulheres e meio
serio nunca vi ele rindo xinga muito piranha,xereca,filho da puta etc bebe uisque e cerveja e fuma cigarro
hollywood
Autor: filho de exu e pombagira |
exu sete catatumbas | Publicada em: 8/15/2008 3:48:19 PM
gostaria de saber mais sobre essa entidade. quem foi do que gosta como se veste.
Autor: Roseli |
Exu Sete Montanha | Publicada em: 8/10/2008 5:46:29 PM
eu Gostaria de ter informações sobre esse Exu. Obrigada
Autor: Eliana Souza Evaristo |
exu sete brasa | Publicada em: 8/7/2008 3:29:57 PM
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gostaria de saber mais sobre essa entidade,pois faz pouco tempo que o encorporo e não sei nada sobre ele,
se alguém souber alguma coisa é puder me fala algo eu agradeço.Obrigado!!!!
Autor: luciana |
exu aranha | Publicada em: 8/7/2008 12:40:16 AM
Gostaria de saber mais informações deste exu que trabalho com ele , mas não achei nada sobre esta
entidade , nem a sua imagem.Obrigado
Autor: renato |
exu ventania | Publicada em: 8/3/2008 9:32:11 PM
alguem pode me ajudar a saber mais sobre o exu ventania descobri q sou cavalo dele e não acho nenhuma
materia sobre ele????
Autor: juliana |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
exu tiriri | Publicada em: 8/1/2008 6:52:28 PM
trabalho com ele a alguns anos,e esse exu me ajudou muito e ainda me ajuda na minha vida ele é um dos
mais importantes juntamente com meu filho e minha esposa mas indo a história No seculo 15 havia um
castelo com um rei,rainha e sua filha que era muito desejada por todos,e avia um exercito e um rapaz que
era do batalhão de frente era apaixinado pela filha do rei mas o seu amor era imposivel pois o rei numca
aceitaria a sua filha casar-se com um homem do pelotão por mais que ele fosse filho do conselheiro do rei e
foi parar no exercito por roubar dinheiro de seu pai e dar aos pobres de uma aldeia ao lado seu pai falou
com o rei e colocou-o no batalhão.mas como ele era dicidido no que fasia rsolveu falar com a filha do rei e
a rainha viu sua filha conversando com ele e sabia de seu interesse com ela e não era a favor contou para o
rei que por sua vez mandou jogar-lhe na masmorra e lá ele ficou doente pegou doenças de pele,infcsão nos
rins,bexiga e mais outras doenças que por fim lhe deformaram,e vendo seu sofrimento seu pai mandou
mata-lo para acabar com a dor dele ai um soldado en trou na masmorra e lhe deu sete facadas pelas
costas,e foi jogado no mar eesa é a historia do meu exu
Autor: pai jean de oxala |

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

sr. exu caveira | Publicada em: 7/28/2008 2:22:34 PM
adoro o meu exu ele e completamente caveira,usa uma capa e um chapeu,acho ele muito engraçado mais e
muio serio em seus trabalhos, protege muito seus filhos. laroye exu caveira
Autor: warlley |

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

João Caveira | Publicada em: 7/26/2008 12:53:45 AM
Quando sinto a sua presença segundos antes de incorporar, escuto bem ao longe uma gargalhada estridente
e em seguida as mãos entortarem. Quando se manifesta sinto uma grande força indescritível e ai tudo se
apaga. Um grande companheiro que me acompanha sempre quando preciso e que mesmo antes de trabalhar
me chamava a porta do cemitério para querer falar comigo.
Autor: |
Exú Caveira dos 7 Portões do Cemitério | Publicada em: 7/4/2008 11:08:58 AM
Entidade muito séria e de muita responsabilidade, atua diretamente junto a Obaluaê, de quem é uma
espécie de "braço direito". Sua área de força, como seu nome diz, são os portões do cemitério, onde prefere
que sejam colocadas suas oferendas, ou então sob uma bananeira, árvore a qual está vinculado. Usa
somente sua capa com seu ponto bordado, tendo aquela gola alta que chega até a nuca. Bebe somente
cachaça e trabalha o tempo todo com um charuto e uma vela branca acesa na mão, embora quando
desincorpore eu não sinta sensação de queimadura, seja nas mãos ou nos pés onde a cera pinga. Usa preto
e vermelho ou somente preto; sua guia tem 3 sementes de olho de boi como firmas e também 7 dentes de
cavalo. Ele protege muito seus filhos e às vezes toma suas dores, mesmo que o próprio filho não lhe peça
para fazer nada. É um exú de muita força e sua 1ª incorporação em mim ocorreu dentro do próprio
cemitério, onde estávamos fazendo um trabalho de descarrego. SALVE EXÚ CAVEIRA!!!
Autor: Heloisa |
EXU MARÉ | Publicada em: 6/28/2008 9:53:38 AM
Trabalho com essa entidade a mais de seis anos,aprendi a ama-lo a cada dia que passa,tenho verdadeira
adoração por ele,em todos esses anos só me mostrou sua imensa capacidade de me ajudar e principalmente
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de ajudar os outros,me trouxe sabedoria,fé,persistencia e muita humildade,melhor dizendo nasci de novo
quando entrei para a religião.
Autor: sandra barbosa |
Exu Tranca Ruas das Almas | Publicada em: 6/8/2008 3:09:49 PM
Foi um padre da igreja catolica que por discordar de certas regras da igreja foi expulso passando assim a
cometer todos tipos de atos insanos pela revolta que lhe consumia,foi julgado e condenado a forca no dia de
santo antonio porem no dia seguinte seu corpo nao foi encontrado passando a ser considerado um
demonio,veste preto e branco,talves por isso do seu ponto.O sino da igrejinha faz belem,belem,belom...
Autor: Antonio |
Exu Tranca ruas de Embare | Publicada em: 6/8/2008 3:04:21 PM
Em vida foi um indigena,paje curava as pessoas de sua aldeia so ao tocar as maos,veste vermelho e preto
Autor: Antonio |
Tranca Ruas das Almas de Embare | Publicada em: 6/8/2008 2:59:33 PM
Essa entidade em vida foi um padre inquisidor muito desumano e cruel matou muitos na fogueira sob
acusaçao de bruxos,veste preto e branco
Autor: Antonio |
Ze Pelintra do Morro | Publicada em: 6/8/2008 2:39:40 PM
E um verdadeiro camarada,um amigao,atencioso com os problemas dos outros muito conselheiro apesar da
figura de malandro e muito responsavel alem de equilibrado e calmo,nao e agressivo nem parece um
exu,gosta de dizer palavrao gosta de beijar as mulheres na mao e um cavalheiro,bebe cerveja e uisque fuma
cigarro hollywood,possui uma estrondosa malandragem e esperteza fala muito bem sabe o que deve falar pra
cada tipo de pessoa vem na Quimbanda pra fazer e cortar trabalho seus trabalhos usa muitos materiais e da
pesada e um malandro mais serio que os outros.
Autor: Antonio |
Aos Senhores Exus | Publicada em: 6/7/2008 10:36:13 PM
Na minha opinião, é o máximo trabalhar c/ exu, são minhas entidades preferidas, meus senhores obrigada
por tudo, pelo companheirismo, amizade sincera, conselhos as vezes duros mais sabios, eu os adimiro e os
amo muito, agradece ao orixás e principalmente ao pai maior por vcs existirem e poderem interagir conosco,
quanto mais perto de vcs eu fico mais eu quero ficar, eu vos amo muito, salve sua forças, seus poderes,
seus mistérios, laroe exu
Autor: Karina |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Tranca-ruas | Publicada em: 5/29/2008 2:53:48 PM
Tranca-ruas, meus irmãos não é apenas um exú qualquer é um exú de trono mensageiro de Ogum e que
comanda as falanges das encruzilhadas além de trabalhar em todos os campos santos... Tranca-ruas
representa um homem seguro,impaciente e muito bonito... os filhos que carregam esse grande guerreiro
vencedor de demandas tem que se orgulhar,pois carrega consigo a força,a humildade e os mistérios...
Autor: Elaine,15 anos |

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

exu cemiterio | Publicada em: 5/22/2008 8:43:48 PM
essa entidade é de muito respeito.pois traz consigo um misterio arrebatador.seus trabalhos saõ fortes e
rapidos des de que o trabalho seja em seu campo de açao predileto o cemiterio ,tenho muito respeito a essa
entidade pois é muito responsavel e trabalhador .elaroie exu cemiterio.
Autor: cleitom silvestre |

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

seu trounqueira | Publicada em: 5/22/2008 9:28:13 AM
amo esse moço bonito e poderoso k e seu tranca ruas
Autor: valdirena p o |

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

exu pimenta | Publicada em: 5/21/2008 12:11:06 PM
pessoal me descupem naum falar nada dessa entidade muito boa mais quero perguntar qual é o ponto
riscado de exu pimenta alguem pode me dizer
Autor: ber |

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Exu Barão | Publicada em: 5/16/2008 10:44:43 PM
Não há palavras para explicar o que esta Entidade significa na minha vida. Fantástica, desde quando o
conheci sempre me ajudando, me orientando. Fala pouco, mas age muuuiiiiitttooo.... Com ele, poucas
palavras significam muitas mudanças!!!!!
Autor: Taciane |
Exu Capela | Publicada em: 5/16/2008 10:32:55 PM
Esse é o cara!!! Sempre disposto a ajudar, é só gritar que ele aparece!!!!! Tem um sonho de consumo: um
balcão de bar para colocar os cotovelos, tomar suas cervejas e conversar sem pressa, orientando, e
resolvendo todos os problemas. Uma entidade apaixonante!
Autor: Taciane |
ZEPELINTRADAESTRADA | Publicada em: 5/13/2008 11:37:50 AM
ELE E UMA ENTIDADE QUE E QUERIDA NO BARRACAO ALEM DELE EU TRABALHO COM OUTRAS ENTIDADES
COMO TRANCA RUA DAS ALMAS
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Autor: ROGERIO D ogum |
exu marabo | Publicada em: 5/11/2008 9:40:02 PM
E uma entidade que se porta com elegancia e fala pausadamente com uma delicadeza extrema como um
nobre senhor prefere os melhore charutos e bebidas finas alem de ser observador gosta de estudar o
ambiente e as pessoas e reservado e serio e da linha negativa de Oxossi astralmente veste vermelho e um
dos 7 chefes de legiao exu guardiao e dono da rua e o chefe de exus da linha de Oxossy possui
semelhanças com exu mangueira sendo dois camaradas um do outro
Autor: Antonio Jose |
exu pimenta | Publicada em: 5/11/2008 9:27:28 PM
Tem esse nome pois ao incorporar exala forte cheiro de pimenta sua visao astral uma e como um mago
igual no mickey aprendiz de feitiçeiro outra e como um caboclo forte ele seria um caboclo quimbandeiro se
porta como se estivesse estudando detalhes bebe de tudo cerveja,conhaque,marafo,vinho,pinga com pimenta
trabalha com fundanga,enxofre,polvora,pimenta queima papeis e constantemente receita banhos de ervas e
defumaçoes com varias misturas de ervas costuma manter fogo aceso quando esta incorporado pois o fogo e
agente magico transmutador sua guia e na maioria das vezes verde e preta pertence a linha das almas e
vive na calunga das matas e da linha negativa de Oxossi sendo serventia do caboclo pena azul
Autor: Antonio Jose |
exu tiriri | Publicada em: 5/11/2008 9:19:20 PM
Este e o chefe de falange que trabalha nas encruzilhadas de terra ele e o senhor da videncia o que ve mais
alem onde outros exus nao veem por isso e um dos mais invocados no jogo de buzios se apresenta como
homem negro com bigode nas pontas com a cabeça raspada e pouco cabelo gosta de um bom whisky ou
bebidas fortes de boa qualidade usa chapeu grosso senhor das encruzilhadas,dono da rua e dos cruzeiros
venerado e temido e companheiro e irmao de tranca ruas sua aparencia personifica um homem com a pele
cheia de peste,se apresenta com muita habilidade e astucia e extrovertido e falador as vezes ironico
Autor: Antonio Jose |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
exu tranca ruas | Publicada em: 5/11/2008 9:10:08 PM
Seu tranca ruas se desdobra em varias passagens e caminhos sendo: tranca ruas do luar,da calunga,das
matas,da estrada,dos infernos,da capela,pequenino seu tranca ruas se apresenta como um mulato de bigode
fino e barba na pele e o primeiro exu dentro do reino das encruzilhadas e chefe de legião a ele pedimos para
proteger a porteira e abrir o reino das encruzilhadas geralmente e guardiao da porteira cuja as casas tenham
como exu veludo,7 encruzilhadas,rei das 7 encruzilhadas,tiriri ou outro cuja energia seja maior na
encruzilhada existe uma trilogia principal de tranca ruas sendo tranca ruas das encruzilhadas,das almas e dos
cruzeiros
Autor: Antonio Jose |
exu morcego | Publicada em: 5/11/2008 5:01:20 PM
Apresenta se astralmente sob a forma de um homem forte com uma grande capa preta com um morcego
desenhado nela igual o batman rss traja se de preto com capa preta por fora e vermelha por dentro bebe
vinho,absinto,conhaque,uisque e fuma de tudo trabalha com vela preta e vermelha,punhais de cabo
preto,pembas e com morcegos vive em mata,cavernas e encruzilhadas sua guia e vermelha e preta com um
morcego pendurado nela quando ele vem em trabalhos pra combater demanda ele faz uma forma de dança
como se tivesse pegando os inimigos com suas garras
Autor: Antonio Jose |
exu das 7 trevas | Publicada em: 5/11/2008 4:47:54 PM
Esse exu e um carrasco do umbral sua vestimenta astral e totalmente de couro grosso avermelhado com um
simbolo desenhado em seu peito do lado esquerdo uma cruz invertida na cor amarelo ouro e no centro dessa
cruz um cranio,carrega em seu cinto e peito armas e apetrechos de escolta de presos pois essa e uma de
suas funçoes e a de transportar espiritos sofredores de um plano para outro na incorporaçao tem como
caracteristica arrebentar o medium de dentro pra fora como se fosse um corpo maior ocupando um espaço
menor e muito grande a sua forma astral dando a impressao do medium estar mais alto bebe e come de
tudo que lhe derem
Autor: Antonio Jose |
exu 7 sombras | Publicada em: 5/11/2008 4:39:23 PM
Pertence a falange do Sr 7 trevas e um chefe de grupo vive nos cantos das encruzas,nas sombras das
catacumbas,ao lado das arvores,atras das cachoeiras,cruzes de cemiterio efim todo lugar com sombra mesmo
que seja de dia ou a noite pertence a linha das almas e das encruzilhadas mas seu ponto de força e na
encruza sua visao astral e de um homem comum sombreado como se vissemos so um vulto e da linha
negativa de Oxossy serventia do caboclo 7 sol na incorporaçao tem a caracteristica de girar em volta de si
mesmo fuma charuto bebe marafo,conhaque,uisque gosta de usar uma capa toda preta assim como Seu 7
trevas trabalha com velas pretas e vermelhas sua guia e toda preta(na maioria das vezes)
Autor: Antonio Jose |
exu tata caveira | Publicada em: 5/11/2008 4:29:53 PM
Esse e o chefão do cemiterio o manda chuva abaixo so de Sr Omulu ele que comanda a falange dos exus
caveiras em vida viveu no Egito antigo
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Autor: Antonio Jose |
exu capa preta da encruzilhada | Publicada em: 5/11/2008 4:26:09 PM
Sua visao astral e de um homem trajando roupa fina,capa negra,cartola e bengala um nobre dizem que foi
um lorde se apresenta em uma forma elegante bebe pinga com mel,licor,conhaque bebidas finas fuma
charutos e cigarrilhas de qualidade e da linha de Oxossy gosta muito de conversar com seus consulentes
explicar tudo sem deixar duvidas e da linha das encruzilhadas sua guia e vermelha e preta assim trabalha
com velas pretas,vermelhas e vermelha e preta sua companheira e a pomba gira dama das 7 capas
Autor: Antonio Jose |
exu capa preta do cemiterio | Publicada em: 5/11/2008 4:19:09 PM
Sua principal finalidade de trabalho e a de fiscalizar o trabalho dos demais exus do cemiteiro sua
apresentaçao que inclusive lhe deu esse nome e de estar com uma capa toda preta bebe
marafo,vinho,absinto,pinga com mel e fuma charuto apresenta se imponente porem muito serio e taciturno
quase nao pisca os olhos e da linha negativa de Oxossy
Autor: Antonio Jose |
Tranca Ruas das Almas | Publicada em: 5/11/2008 4:09:48 PM
Foi um padre da igreja catolica que por discordar das regras a serem seguidas foi excomungado e expulso
passou a praticar atrocidades pela revolta que lhe consumia foi julgado e condenado a morte no dia de santo
antonio seu corpo nunca foi encontrado passou a ser considerado o demonio dos catolicos.veste preto e
branco
Autor: Antonio Jose |
Exu meia noite | Publicada em: 5/11/2008 3:59:20 PM
Essa entidade viveu no Brasil em Santos era um barão vivia do transporte da produçao de alimentos,do
planalto ate o porto de Santos tinha muitas terras,escravos mais era um homem extremamente ruim se
aproveitava do seu titulo de nobreza para tirar vantagem dos outros em vida fez muitas coisas erradas seu
espirito ficou preso no corpo dentro do caixao e acompanhou todo proçesso de putrefaçao que refletiu no seu
perispirito o transformando em uma caveira sofreu muito rogava,implorava,rezava a Deus para tiralo daquela
situaçao mais nada entao disse APOSAPOSse Deus nao me ajuda entao que o demonio venha em meu
auxilioAPOSAPOS nisso apareceu um ser das trevas esqueletico igual e o escravizou durante muitos anos
sofreu por demais ate subir na hierarquia infernal depois de um tempo conquistou escravos e foi formando
sua propria falange a falange de exus da meia noite que com o tempo foram encaminhados por seres de luz
para vigilia do cemiterio.trabalha com vela preta e branca sua guia tambem nessa cor bebe
licor,marafo,conhaque,uisque sua visão astral e de um homem revestido com uma capa negra e da linha de
Xango sendo serventia de Xango da pedra preta chefe de falange
Autor: Antonio Jose |
Ze pelintra do Morro | Publicada em: 5/11/2008 3:24:53 PM
E uma entidade que me conquistou desde o inicio e um verdadeiro camarada gosta de dizer alguns palavroes
mais nada que espante gosta muito da presença das mulheres gosta de elogialas,apezar da figura de
malandro e muito responsavel e amigo seus conselhos valem ouro sua personaliade e dupla as vezes serio e
as vezes escrachado bebe cerveja e uisque e fuma cigarro hollywood
Autor: Antonio Jose |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Exu da Capela | Publicada em: 4/3/2008 7:52:56 PM

» Caboclos d`Oxóssi

Despojado, intrigante, ora enérgico, ora complacente, mas sempre atencioso aos problemas alheios, os quais
resolve num piscar de olhos com seu bastão em punho e o bonezinho simplório que em nada combina com
seu gigantesco poder. Sim o Sr Exu da Capela que trabalha com Mãe Silmara do Barracão de Pai José se
apresenta diferente quando comparado ao estilo imponente de seus companheiros de Gira, mas não deixa
trabalho atrasado como gosta de comentar, e nunca vi Gira em que viesse mesmo com alguma pendência
por resolver na vida dos que o buscam. Eu sou um destes e posso afirmar, o Sr da Capela, que trabalha
sentado com uma tábua a sua frente, leva os espíritos perdidos para seu devido lugar e nos livra das
armadilhas que não se pode enxergar.
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Autor: Alexandre Falasco |
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Entidades da Gira de: POMBA-GIRA

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
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» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
pombo gira DAMA DA NOITE | Publicada em: 2/12/2009 2:12:10 PM
GOSTARIA Q VCS PODESSE ME AJUDAR POIS TENHO ESSE POMBO GIRA E GOSTARIA DE SABER MAIS
SOBRE ELA POIS PROCUREI E ACHEI HISTORIA DIFERENTES SOBRE ELA .SE POSSIVEL A HISTORIA DELA
ONDE NASCEU COMO MORREU E O Q FOI EM SUA VIDA.DESDE JA ESTOU AGRADECIDA PELA
OPORTUNIDADE.CONTATO tavares_grazi@hotmail.com
Autor: graziela |

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

maria padilha rainha do cabaré | Publicada em: 2/3/2009 1:56:43 PM
gostaria de convidar a todos para sua festa que sera dia 21/02/2009 na minha casa de santo quem quiser
saber mais imformações entre em contato comigo meu tel (022)9909-6238 ela ficara muito honrrada com a
presença de vc no nosso humilde barracão o nosso barracão fica no rio de janeiro baixada fluminense conto
com a presença de todos vc lá e muito axé para vcs todos
Autor: suellen senna |
baianos | Publicada em: 1/26/2009 12:03:39 PM
axei otimos seus pontos cantados mas qeria tambem q isso fosse para as paginas dos orkuts seriam muito
bom adorei ver suas historias parabens
Autor: dayana monteiro |
maria padilha do cruzeiro das almas | Publicada em: 1/25/2009 6:41:44 PM
gostaria de saber a estoria dessa pomba gira e seu ponto cantado.
Autor: natinha |

» Tela Inicial
MARIA PADILHA | Publicada em: 1/16/2009 2:15:29 PM
ME CHAMO OSCAR FABIANO SOU ZELADOR DE UMBANDA E OMOLOKO SOU DO RIO DE JANEIRO NOVA
IGUAÇU TRABALHO COM MARIA PADILHA DA ENCRUZA DA CALUNGA ESSA ENTIDADE TRABALHA NA MINHA
CABEÇA Á 15 ANOS É UMA BOA ENTIDADE E ME PROVOU MUITO QUE TEM AXÉ A MAIORIA DOS MEUS
CLIENTES SÃO DESSA POMBA GIRA MEU ORKUT E OGUNMEGE@HOTMAIL.COM
Autor: PAI FABIANO D OGUN |
MARIAZINHA DA PRAIA | Publicada em: 1/8/2009 6:22:14 PM
GOSTAEIA DE VER IMAGENS DESTA ENTIDADE
Autor: MEIRE |
SETE SAIAS | Publicada em: 12/28/2008 11:19:49 PM
EU.TRABALHO COM ESSA POMBA-GIRA A ALGUM TEMPO E ELA ME PASSA SER DE UM GENIO FORTE MINHA
QUERIDA SETE-SAIAS TRABALHA NAS DUAS LINHAS O INTERESANTE E QUE ELA É BAIANA E POMBA-GIRA
EU AGRADEÇO AO NOSSO PAI OXALÁ POR TE ME DADO ESSA MISSAO DE SER DE UMBANDA
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Autor: ELIZABETE |
Pomba Gira Cigana Sandra Rosa Madalena | Publicada em: 12/27/2008 10:48:56 PM
A primeira vez que minha Moça deu seu nome, me mostrou que se chamava Madalena e era cigana, com o
passar do tempo ela pediu uma rosa e disse que tbm carregava Rosa em seu nome, por fim uma vez um
irmão da casa disse q a chamaria de Sanra Rosa ou Rosa Sandra, ela imediatemente disse q não. Ela disse
você vai me chamar pelo meu nome.....Sandra Rosa Madalena! Achei estranho, pois conheço esse nome
através da música do Magal, será q tem alguma relação? desde já agradeço, pois não é a 1ª dúvida que
posto aqui.
Autor: Dirce |
Maria Padilha | Publicada em: 12/27/2008 1:32:06 AM
Tenho contato com ela desde meus 13 anos de idade e a incorporei a primeira vez quando tinha 22 anos,
fazem 20 anos. Esta entidade me ajudou nos momentos mais dificeis, quando tinha 13 anos ela se
manifestou na minha mãe e me disse quando tiver em dificuldade chame pelo meu nome, daria um livro se
fosse detalhar todas as estórias em que ela me auxiliou. Agradeço muito a esta entidade linda, elegante,
inteligente e que sabe respeitar as pessoas e se faz respeitar.
Autor: Babá Estela |
cobra coral | Publicada em: 12/15/2008 11:32:09 PM
eu queria saber sobre a dona sete das sete gargalhadas a historia toda dela
Autor: valdete araujo |
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   Voltar para o Início deste tópico
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
cigana do egito | Publicada em: 12/3/2008 11:54:33 AM
muito boa tudo que peço vejo
Autor: elivania |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

pomba giria sete saias | Publicada em: 11/28/2008 2:56:23 PM

» Caboclos d`Ogum

gostaria de saber cul sua origem

» Baianos
» Crianças (Erês)

Autor: bruno dias |

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

POMBA GIRA CIGANA DA GALÍCIA | Publicada em: 11/25/2008 12:10:57 AM
GOSTARIA DE SABER A HISTÓRIA DA CIGANA DA GALÍCIA, SUAS ROUPAS, CORES QUE GOSTA ETC.
OBRIGADO.
Autor: MARCOS SANTIAGO |

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

maria mulambo do cruzeiro das almas | Publicada em: 11/23/2008 8:18:26 PM
trabalho com ela a pouco tempo, mais nesse pequeno periodo percebi que e uma mulher muito engraçada,
adora dançar, mais no mesmo tempo muito seria\ com seu trabalho. devido sua historia ter me comovido
muito e sempre uma mulher muito amiga, sorridente, engraçada e companheira... TE AMO Laroye moça
Autor: warlley h |

» Quem Somos
» Como Ajudar

Sete Facadas | Publicada em: 11/3/2008 12:51:16 AM

» Adic. a Favoritos

Pombagira porreta! ponto: " Juraram de lhe matar na porta do cabar,(bis) ela anda dia e anda de noite no
mata por que no quer (bis)"

» Tela Inicial

Autor: Rosa |
EXU DULODO | Publicada em: 11/1/2008 5:12:26 PM
Ola gostariia de saber se alguém ai pode mi ajudar a saber mais sobre o EXU DULODO seii poucas coisas
tipo coisinhas basicas se alguém souber pode mandar pro meu email vou ficar muito agradecida meu email é
FRANCYNNE_DS@YAHOO.COM.BR
Autor: francynne doico |
Pomba Gira Rosinha | Publicada em: 10/26/2008 8:50:07 PM
Eu gostaria muito de saber sobre ela, pois procurei em vários sites e não encontrei...Se vcs puderem me
ajudar, pois tenho ela comigo e tenho a curiosidade de saber tudo e mais um pouco sobre ela. Desde jah
obrigado!!
Autor: Pryssa |
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POMBA-GIRIA | Publicada em: 10/16/2008 6:04:10 PM
GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE ELA
Autor: AGNES |
janaina | Publicada em: 10/14/2008 8:43:03 PM
sou filha de iemanja e tenho janaina de frente,acho ela linda e maravilhosa,gostaria de ver fotos dela.
Autor: elisangela |
Pomba gira cigana narcisa | Publicada em: 10/7/2008 10:47:57 AM
alguem ja escutou falar dessa pomba gira cigana?
Autor: wellington petropolis rj |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Maria padilha da Calunga | Publicada em: 9/28/2008 12:15:18 AM
Na verdade tenho mesmo é muito curiosidade de saber tudo sobre ela, porque sinto ela sempre tão presente
mas desconheço tuas características e vivências, ações e até como cuidar dela, o que mais gosta...pq ela
sempre abre meus caminhos...se alguém puder me auxiliar com esta informação serei grata. att: A.F
Autor: Alessandra F |
maria salome | Publicada em: 9/17/2008 7:56:25 PM
gostaria de saber mais sobre ela se ela e cigana saber sobre tudo dela por que ela mim ajuda demais por
favor mim responda esta email obrigado tchau
Autor: ya |
MARIA PADILHA | Publicada em: 9/15/2008 10:40:35 AM
GOSTARIA DE SABER TUDO SOBRE ELA POIS TENHO UMA CASINHA DELA NO MEU QUINTAO OND E
COLOCO MINHAS OFERENDAS E DEIXO MINHAS AMIGAS A PRESENTEAR SUA PRESENÇA NA MINHA VIDA
TEM SIDO MUITO BOA MAS GOSTARIA DE APRENDER TUDO SOBRE ELA POIS GOSTARIA DE FAZER TUDO
CORETO SE POSIVEL QUERO APRENDER TUDO DA UMBANDA PELA INTERNETE
Autor: ELIZANGELA PEREIRA |

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

maria quitèria | Publicada em: 9/10/2008 7:50:29 PM
nâo poderia deixar de falar dela muito brava,na minha cabeça! justiceira cuida muito bem daqueles que a
respeita e aceita sempre fui protegida por èla:
Autor: yreni m santos |

» Tela Inicial
maria padilha da encruza | Publicada em: 9/10/2008 7:45:57 PM
trabalho com essa entidade a 16 anos nunca me falhou ,sempre me socorreu nas horas mais dificil da minha
vida,tambem è um exu mulher;nâo permito que ninquem a uze para prejudicar alquem,para que assim
alcance luz
Autor: yreni m santos |
maria mulanbo | Publicada em: 9/10/2008 7:39:46 PM
elà è um exu mulher;mulambo,sò no nome:è rainha da encruza se comporta como o medio á vè se o medio
a tratar como rainha terà de vouta muitas coizas boa,se a tratar como uma mulanbo,corre o risco de se
tornar um ,pedindo sò caridade receberà sò vt
Autor: yreni m santos |
atende por moça bonita | Publicada em: 9/10/2008 1:50:53 PM
arisca,sempre bela,gosta muitooo,de se maquiar,foi ensinada atrabalhar na gira sò pro bem,quem
adoutrinou?maria padilha da encruzilhada.
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Autor: yreni m santos |
rosa negra | Publicada em: 9/7/2008 4:20:47 PM
gostaria de saber mais sobre essa entidade,seu ponto cantado e riscado,sua história seus gostos,sua linha de
atuação,como é seu trabalho,como gosta de trabalhar,seus apetrechos,roupas,enfim tudo que puderem me
informar,preciso muito saber,ela não e muito conhecida,não é muito comum,pelo menos por onde já
frequentei..desde já agradeço a todos um grande abraço,até mais.me desculpem postei em lugar errado
Autor: rosangela |
rainha do cemiterio | Publicada em: 9/7/2008 1:53:31 PM
adoro essa entidade, bom a imagem dela e!ela sentada numa cadeira com duas caveiras uma no lado direito
e outra no seu lado esquerdo, nos seus pes tem dois tridente fica com os seus seios de fora cabelos pretos e
usa uma saia. Afinal essa pomba gira e uma protetota e tanto adoro trabalhar com ela laroye lebara
Autor: bruna |
maria mulambo | Publicada em: 9/6/2008 3:42:11 PM
gostari de saber sobre essa pompogira sei que ela e ema entidade muito proucura e dona do ouro eda prata
Autor: joelma |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
pomba gira boca da mata | Publicada em: 9/3/2008 8:07:28 AM
gostaria de saber mais sobre está entidade.
Autor: carla maria |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

maria padilha da estrada | Publicada em: 8/26/2008 12:50:46 AM

» Caboclos d`Ogum

pontos riscados comportamento da entidade cor preferida de sua roupa qual e a sua forma de trabalhar

» Baianos
» Crianças (Erês)

Autor: niki |

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

pomba gira do cabare | Publicada em: 8/19/2008 7:51:47 PM
saber sua historia
Autor: marcelo |
Maria Padilha a Rainha do Cabaré | Publicada em: 8/8/2008 11:51:40 AM
É uma pombo gira formosa e também uma flor perfeita que vem dentro dessa seita para aqueles que tem
fé. Ela gosta de rosas vermelhas e amarelas,gosta de se enfeitar com pulseiras,colares e brincos.É escrava
de Omolu. Faz caridade a qualquer um ser humano que chegar no barracão. É minha maior amiga.
Autor: Cassia de Xangô |

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Pomba Gira Cigana | Publicada em: 8/8/2008 11:51:04 AM
minha ponba gira é poreta tem feito muita caridade em nosso centro.divertida mas responsável e muito
sensual tambem.
Autor: Katia Aparecida |
Sete Saia | Publicada em: 8/8/2008 11:50:31 AM
amo minha entidade,pois sinto um poder muito forte dela,é poderosa,nao tem trava na lingua ou seja igual
ela mesma diz se va procura-la é porque quer ouvir algo seja lá ou que for pois ela diz a verdade e é
muitissíma poderosa..adoro ela.bjos.....
Autor: Barbara Cristine |
Madalena | Publicada em: 8/3/2008 9:42:11 AM
Ainda sei pouco sobre ela , mas sei que é muito graciosa, amiga, caridosa sempre pronta a ajudar e adora
dançar. Em suas danças ela demostra ter sido uma mulher livre , forte , destemida , corajosa e audaciosa e
sei que ela esta sempre ao meu lado. Ela é linda!!!
Autor: Andreia |
rosa baiana | Publicada em: 7/31/2008 6:16:55 PM
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gostaria de saber alguma coisa sobre esta minha amiga por favor se alguem sober sobre do rosa baiana me
informe
Autor: adriana |
pomba da mata | Publicada em: 7/29/2008 12:22:19 PM
desde conheci essa entidade me apaixonei levo ela em todos os lugares que vou.....boa conselheira e resolve
dasua maneira os problemas amorosos!adoro vc minha amiga.
Autor: lilian |
pomba-gira rosa de maio | Publicada em: 7/24/2008 11:18:42 PM
eu aprendi a gostar demais desta entidade, quando eu soube quem era ela uma pombagira muito formosa e
de muita responsabilidade
Autor: marla cris |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
maria padilha menina da calunga | Publicada em: 7/24/2008 2:28:53 PM
rosa vermelha saia com babado
Autor: marly moita |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

SETE SAIAS | Publicada em: 7/24/2008 2:27:54 PM

» Caboclos d`Ogum

FALAR SOBRE ELA, NÃO TENHO PALAVRAS, TANTO NA DIREITA COMO NA ESQUERDA SOU POR ELA E ELA
POR MIM. É INEXPLICAVEL , É UMA MÃE , É PROTETORA , UMA PSICOLOGA, CORRIGE MEUS ERROS, SÓ
QUER MEU BEM. TE AMO AMO SETE SAIAS DO FUNDO DO MEU CORAÇÃO , VAMOS JUNTOS ATÉ O FINAL
DA MINHA VIDA.

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: LUCIANO |
Maria Mulambo | Publicada em: 7/24/2008 2:27:17 PM
e uma pomba giraque me da tudo que eu tenho eu devo muito a esta pomba gira. ela eo mue chao eo meu
ar ela que medar criente na minha casa se hoje eu tenho uma casa aberta foi porque ela que me deu
Autor: Eraldo |
minha rainha | Publicada em: 7/23/2008 11:48:27 AM
nao tenho palavras para descreve-la,minha vida ,meu tudo ela me mostrou as sete maravilhas do mundo eu
a amo muito..............
Autor: Paula w. |
maria padilha das almas | Publicada em: 7/19/2008 5:46:17 AM
sempre se apresenta de uma forma elegante. trabalha no cemiterio sempre firme nos em seu ensinamentos
e nos recado que tem para dar nao enrola em nada e sempre vai aponto certo.
Autor: ana laura |
Maria Padilha da Estrada | Publicada em: 7/4/2008 11:18:06 AM
Trabalho com esta linda e formosa pombagira. Suas cores são o vermelho e o dourado, não gosta e não usa
preto, pois diz não carregar almas com ela; não gosta da calunga, porém se for chamada para algum
trabalho dentro dela irá sem problemas e trabalhará com toda força e luz de que é capaz. Gosta de
ambientes abertos, a rua e as estradas; nos terreiros e nas festas está sempre ao lado dos malandros, de
quem é grande companheira, e também do Exú Tranca Rua ou de Seu 7 Capas, segundo ela 2 de seus 7
maridos! Só bebe champagne, não gosta de cidra, fuma somente cigarros de filtro amarelo e trabalha com
rosas vermelhas abertas, que geralmente oferta a quem procura por sua ajuda e conselhos e também com
grandes pimentas malaguetas bem vermelhas, quando a situação assim exige. Adora jóias e bijouterias
grandes e que tenham pedras vermelhas e também bastante ouro ou dourado. É risonha, brincalhona, mas
na hora da "bronca" sabe se impor como ninguém. Gosta de dançar e de rir e é sempre muito procurada
para consultas, principalmente se o problema forem os males do amor...
Autor: Heloisa |
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MENINA DA PRAIA | Publicada em: 6/28/2008 9:48:03 AM
Nunca digo que minha mãe é linda ou coisa paresida, mas o importante é que trabalhe,me guie pelo
caminho certo,mê de bastante sabedoria para ajudar os nessecitados,e que sempre me mantenha nesse
jardim de roas que se chama KIMBANDA.............
Autor: SANDRA BARBOSA |
Pérola Negra | Publicada em: 6/23/2008 4:07:23 AM
Eu tenho ela em minha linhagem, uma pombogira brincalhona e fala muita besteira mas é super fina e de
classe ajuda as pessoas mas não ajuda pela segunda vez quando o mesmo erro é cometido ela é uma
mulher negra de olhos verdes por encrivel que pareça e cabelos pretos longos.Uma pombogira não muito
conhecida mas seus poderes são enormes , adora xampanhe rose e cigarro na pitera e adora dançar, mas é
mas conhecida como rosa negra sua falange. Cataratá minha senhora.....
Autor: Paulo |
maria mulanbo | Publicada em: 6/19/2008 6:23:53 PM
trabalho com essa entidade que traz com sigo mtas historias mtas coisas em sua historia ,maria mulanbo é
uma dama que ama o luxo ama a boemia,gosta de roupas que balança com seus guizos gosta de aconçehar
moças enfim uma pomba gira e tanto....abomina a traiçao e a falçidade!!!!!
Autor: joao paulo |
maria padilha do cabaré | Publicada em: 5/23/2008 9:53:50 PM
tralho com essa entidade a muitos anos mais depois de ser raspada na nação jejé ela não passa mais na
minha cabeça mesmo assim cuido dela ela ajuda muitas pessoas estou sempre agradando ela axé.
Autor: sonia de ossae |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: POMBA-GIRA

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

Maria Padilha das Almas | Publicada em: 5/17/2008 10:08:36 AM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Tem uma história (para mim) ainda incompleta. Neste caso: a única filha em meio a sete irmãos e que um
dia abandonou sua casa. Não é de falar muito, prefere observar as coisas e as pessoas à sua volta. Gosta
muito de dançar, de objetos de prata, cigarros.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

Autor: Taís Gramorelli |

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

MARIA | Publicada em: 5/13/2008 5:59:06 PM

» Baianos

ELA E UM,A POMBA GIRA MUITO VAIDOSA GOSTA DE DE COISAS BONITAS MAIS E MUITO GENIOSA FALA O
QUE TEM PARA FALAR SEM RESTRITO NENHUM E MUITO BRAVA.GOSTA DAS COISAS CERTAS. E NAUM
ADMITE SER CONTRARIADA.GOSTA MUITO DE CIGARRO E CERVEJA.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Autor: ELISA CRISTINA BISCARO |

» Ciganos
» Exus

Pomba Gira Dama da Noite | Publicada em: 5/11/2008 5:24:17 PM

» Histórias dos Guias

Em vida viveu no Brasil foi uma das amantes de D.Pedro na corte foi uma mulher muito bonita e rica pois
era uma das mais requisitadas cafetinas da epoca devido a sua beleza e misterio causava verdadeiro
alvoroço com os homens que ofertavam quantias enormes para levala para cama se chamava Helena recebe
oferendas nas encruzas em t ou nas encruzas de t dentro do cemiterio sua visao astral e de uma mulher
branca olhos claros,bela,traços delicados,loura traz em uma das maos uma rosa vermelhas e outras seis
rosas aos seus pes usa um vestido todo negro apresenta se muito delicada,meiga,doce parecendo as vezes
timida contudo possui uma força enorme tem disciplina e gosta de ensinala

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Autor: Antonio Jose |

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Maria Padilha | Publicada em: 5/11/2008 3:34:00 PM

» Adic. a Favoritos

Eu tive a oportunidade de conhecer essa entidade belissima ela tem um porte aristocratico,nobre e belo
gosta de dar risadas nao enrola muito vai direito ao assunto e uma pomba gira da estrada por isso uma das
mais alegres se movimenta muito pra la e pra ca gosta de fazer os outros rirem me lembro dela ter dado um
baita dum arroto e disseAPOSAPOSas coisa ruim a gente tem que po pra foraAPOSAPOS muito divertida
bebe sidra e fuma cigarro

» Tela Inicial

Autor: Antonio Jose |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: CABOCLOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
caboclo potiguá | Publicada em: 2/22/2009 7:34:23 PM
queria saber mais sobre meu guia de luz poiz naum sei quase nada sobre ele se vcs puderem me ajudar eu
agradeço desde já.
Autor: francieli novais alecio |
Ìndia Braba | Publicada em: 2/18/2009 9:33:36 PM
gostou da índia vem ver quem é,é uma cabocla que so veste pena vem ver a forca que tem a Jurema.
Autor: edi |

» Boiadeiros
» Marinheiros

Ogum Rompe Mato | Publicada em: 2/18/2009 9:29:31 PM

» Ciganos

índio guerreiro ele e orixá seu Rompe Mato com seu capacete na aruanda quem manda na Umbanda e Ele.

» Exus
» Histórias dos Guias

Autor: leuza |

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Cabocla Jurema | Publicada em: 2/10/2009 12:58:55 PM
Linda cabocla Jurema,sempre seria e forte demais. trabalho com ela á 3 anos. O que cabocla, com sua força
ajuda a todos.
Autor: ana |

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

umbanda | Publicada em: 2/7/2009 3:14:55 PM
sou o marcos tenho 22anos e descobri agora que eu sou medium e tenho como guia o cabloco das mata
como que eu faço pra receber ele logo por que me falarao so com 30ano que podereis recebe ele
Autor: marcos gome barrero |
caboclo guine | Publicada em: 2/6/2009 2:01:56 AM
nao consigo encontrar a historia deste guia maravilhoso que sempre me ajuda
Autor: michelle |
CABOCLO SULTÃO DAS MATAS | Publicada em: 2/5/2009 3:10:35 PM
AGRADEÇO A ESSA ENTIDADE POR ME AJUDAR NO CAMINHO ESPIRITUAL DE MINHA VIDA ,ATÉ CHEGAR AO
DESENVOLVIMENTO E CONHECER ESSA ENTIDADE SOFRI MUITO COM PRECONCEITOS E HUMILHAÇAO DE
MUITAS PESSOAS HOJE AJUDO E TRABALHO AJUDANDO ALGUMAS PESSOAS ELE AJUDOU NO CAMINHO DE
MINHA VIDA .SOU POLICIAL E QUERIA SABER UM POUCO SOBRE OUTRA ENTIDADE MINHA OGUM
XOROQUE.
Autor: MAURO GONÇALVES DE OLÇIVEIRA |
ogum sete ondas | Publicada em: 2/3/2009 4:47:32 PM
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olá, meu nome é Angela, estou na corrente a 1 ano e gostaria de saber mais sobre meu pai ogum sete
ondas, obrigada.
Autor: Angela mcm |
Caboclo Ubirajara | Publicada em: 1/31/2009 5:16:22 PM
O texto que tenho a diser é muito grande para pouco espaço, serei o mais breve possivel...A 3 anos atraz
tive um acidente no qual tive uma morte celebral de 8horas, tive uma experiencia jamais imaginada, passei
por um lugar de luz e escuridão "o intermediario " tive contato com conhecidos etc, o que me troxe de volta
foi uma LUZ muito irradiante que conversamos muitas coisas que ainda depois de 3 anos me vem flashs de
algo que me foi dito....etc..etc...me vi jogado no chão, devido um acidente de onibus numa curva fui jogado
pra fora com a quebra da porta automatica cai de nuca numa calçada perdi muito sangue e não tive
nenhuma lesão. Aquela luz irradiante chegou prox de mim e pos as mãos no meu ombro e disse, "filho não
é para vc estar aqui tão cedo, voce tem muito para fazer por muitos q irão te procurar, olhe....eu vi aos
meus mes abrir como uma escotilha numa nuvem e me mostrou, meu corpo caido, frio sem
vida.....mergulhado numa possa enorme de sangue..." enfim, depois de um empurrão que ele me deu,
acordei dentro do hospital vendo meu pai aos prantos achando q vinha a perder um filho qdo abri meus
olhos para todos a surpresa...eu estava vivo. Devo mto ao Cacique Ubirajara P.A
Autor: helio_fx@hotmail.com |
CABOCLO 7 ESTRELAS | Publicada em: 1/30/2009 1:24:02 PM
OLÁ MEU NOME É DANILO SANTINHO SOU MÉDIUM DESDE DE 1 ANO IDADE MAIS COMECEI A ME
DESENVOLVER COM 18 ANOS,TENHO ESSE CABOCLO MARAVILHOSO QUE É O CABOCLO 7 ESTRELAS,QUE
VEM NA LINHA DE OXOSSI Q É MEU ORIXÁ DE CABEÇA. SARAVÁ MEU CABOCLO E TODOS OS CABOCLOS!
DANILO,20 ANOS
Autor: DANILO LIMA SANTINHO |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: CABOCLOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
CABOCLO 7 FLECHAS | Publicada em: 1/16/2009 2:10:32 PM
ME CHAMO OSCAR FABIANO SOU ZELADOR DE SANTO DE UMBANDA COM OMOLOKO SOU DE NOVA
IGUAÇU RIO DE JANEIRO ADORO ESSA ENTIDADE GRANDE 7 FLECHAS ELE E O GUIA CHEFE DO MEU
BARRACÃO SEU NOME E CABOCLO 7 FLECHAS DE ARUANDA DA JUREMA ELE E UM CABOCLO TRAÇADO COM
EXÚ SUA BEBIDA E VINHO MOSCATEL COM CAÇHAÇA E UM GUIA MARAVILHOSO MANDE CONTATOS MEU
ORKUT E OGUNMEGE@HOTMAIL.COM
Autor: PAI FABIANO D OGUN |

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

pna branca | Publicada em: 1/2/2009 9:12:41 PM
se pena branca pra fazer assentamento de santo tem que fazer dos dois lados poderia fazer so os da direita
e tem que ser na sexta feira santa estou com medo pois e a minha filha que esta nessa me ajude por favor
marida
Autor: marilda |
Caboclo da Mata | Publicada em: 12/27/2008 1:19:44 AM
Quando esta entidade se manifestou e deu o nome de Caboclo da Mata, eu pensei nossa tem tanto nome
conhecido, mas hoje após 20 anos de trabalho, tenho o maior respeito e orgulho deste guia maravilhoso que
tanto me ajudou e tem ajudado a todos que o procuram.
Autor: Babá Estela |
Jurema flecheira | Publicada em: 12/26/2008 11:37:46 AM
Na verdade,estou a pouco tempo na umbanda,mas já aprendi a ama-la,então estou desenvolvendo a jurema
flecheira e gostaria de saber mais sobre essa entidade e como se da o desenvolvimento de uma
entidade.Muito Grata.
Autor: Carla,RS |
UBIRAJARA FLECHEIRO | Publicada em: 12/16/2008 11:47:34 PM
POCOS CONHECE !!!CONHECEM MAIS O UBIRAJARA PEITO DE AÇO!!!!! MAIS ESSA ENTITADE É MUITO
LINDA!!TRABALHO COM A POCO TEMPO MAIS PARACE UM TEMPÃO QUE TRABALHO COM ELA!!!ELE CHEGA
NO TERREIRO COM UMA FORÇA ADORA DANÇA E CANTA ,CHAMAR SEUS COMPANHEIROS DE GUERRA É UM
CABOCLO MUITO SÉRIO !!!MAIS MUITO SABIO !!!!!!
Autor: GUSTAVO C.E.C.MATA VIRGEM |
CABOCLO UBIRAJARA | Publicada em: 11/28/2008 9:43:29 PM
É um caboclo de Xangô trassado com Oxossi qeu tem sua historia uma grande traição e para não entregar
seu povo teve a lingua cortada.É um caboclo muito rude de principio mas o medio que recebe se seguir sua
doutrina e os seus ensinamentos de justiça trazendo-os para sua vida alcança grandes graças por ser um
caboclo que não tem lingua não gosta muito de falar mas nas suas poucas palavras vem grandes
ensinamentos...
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Autor: Thiago |
uiratupã | Publicada em: 11/22/2008 12:25:20 AM
jovem trabalha com energias usa penas.Trabalho com ele no centro mensageiro da luz em salvador a pouco
tempo ;mais ele vem se pronunciando na incorporação fazendo até que eu perdesse a memória por 24hrs
para me obrigar a trabalhar foi aí que eu comecei pois tive grandes problemas de saúde
Autor: maria auxiliadora mariani |
Caboclo Cobra-Coral | Publicada em: 10/28/2008 7:52:58 PM
Ele é um caboclo alto e robusto, se veste com um cocá de cacique (aquele bem grande), é bem carrancudo e
trabalha segurando uma cobra na mão direita. Também tem um arco grande. Toma vinho tinto no coite e
fuma charuto. Vive caçando pela mata, sempre correndo atrás de sua presa.Também trabalha na linha das
águas. Esta é a entidade que recebo e trabalho já à 5 anos.
Autor: Marcio |
Cabocla Guaracy | Publicada em: 10/27/2008 4:09:36 PM
Ola! Gostaria de saber informações sobre esta linda cabocla,se alguém puder me ajudar agradeço.
Autor: Gislayne |
oxóssí | Publicada em: 10/19/2008 5:37:00 PM
sou filho de oxóssí tenho 12 anos e frequento uma casa de umbanda, a umbanda faz bem para todos na
minha opinião. meu e-mail é: marcell-n@hotmail.com obs:meu protetor é um caboclo indio.
Autor: marcelo |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: CABOCLOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Caboclo Urupeje ou Urupege | Publicada em: 10/18/2008 2:57:32 AM
Ola gostaria de saber se vocês ja escutaram falar deste caboclo.Pois gostaria de saber ponto cantado e
outras coisas
Autor: Mariane |
joana gunça | Publicada em: 10/14/2008 11:59:04 AM
oi essa cabocla joana gunça euma linda princesa q adora esta nas aguas sende da linha das aguas ela adora
trabalhar com umas amarraçoes de casais amançando os macho adora coisas vermelhas rosas e nunca aceita
erros nao e braba mas nao aceita desaforo adora beber somente chanpgne e so fuma cigarro free essa é
uma historia q sei dessa linda cabocla
Autor: pai rafael de oia |

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Caboclo Capitão da Aldeia | Publicada em: 10/7/2008 10:44:41 AM
alguem da escutou o nome desse caboclo ou sabe algo sobre essa entidade. aguardo
santos05well@gmail.com aguardo contato por e-mail
Autor: wellington petropolis rj |

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

tupinanba | Publicada em: 9/17/2008 11:04:48 PM
cabloco maravilhoso,serio,salve cabloco tupinanba
Autor: marcia rodrigues |
seu pirai | Publicada em: 9/10/2008 1:54:29 PM
caboclo flexeiro das matas virgens sò bèbe àgua,nâo fuma.da linha de oxòsse
Autor: yreni m santos |
cabocla Moragina | Publicada em: 9/6/2008 12:28:04 AM
Gostaria muito de saber um pouco mais dessa fantastica cabocla e qual a sua ligação com caboclo Ubirajara
desde já agradeço.
Autor: Laura alencar |
caboclo da mata | Publicada em: 9/3/2008 11:17:59 PM
vi que alguem gostaria de saber sobre este caboclo entao ai vai: ele e muito seriu e justo.O meu caboclo da
mata e da linha de xango , por sso tem um comportamento mais serio, mas nao se assuste, ele e uma
entidade muito carinhosa e que quem o conheçe melhor o vai considerar como um pai.
Autor: Ellen |
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oxosi | Publicada em: 9/3/2008 12:26:50 PM
sei no mei íntimo, que sou filha de oxosi, mas nao frequento terreiro de umbanda, mas sim espiritismo
(kardec) alguem pode me orientar por favor. meu e- mail e mizabel2413@terra.com.br. obrigada.
Autor: maria izabel |
Oxossi | Publicada em: 8/29/2008 1:46:04 PM
Sou filho de Ogum Beira-mar e Iansã,mas fui desenvolvido pelo Oxossi,iniciei na mediunidade por gratidão,
póis curei-me de uma enfermidade, depois de usar recursos médicos e em outras religiões,inclusíve na linha
de Kardec. E em 28/11/1979, fundei o Centro de Umbanda, São Sebastião, que funcionou por muitos anos.
Atualmente moro no litoral e muitas pessoas nos procuram, apesar de trabalharmos, praticamente em
casa.Em uma peça anexa a casa.Sempre tive dificuldade de adaptar-me as casas de religião.Meus guias,
praticam a Umbanda, praticamente desmaterelizada, dando mais atenção a doutrina, baseado nos
ensinamentos de Jesus, póis segundo os memos, sem esclarecimento doutrinário, equilíbrio
mental,pensamentos positivos, sentimentos de gratidão por tudo, alegria de viver e a vontade de melhorar,a
pessoa não progredirá. E a fé seria o impulso, para a realização de tudo.Eles pregam, que a coisa mais
importante que termos é o livre arbitrío.Só realizam trabalhos, usando materiais, se for necessário.Muitos
frequentaram os trabalhos, receberam passes, orientações e tiveram uma descarga com o comprade Trancaruas,uso de faldanga e cachaça e na maior parte, foi suficiente.saudações.
Autor: carlos g.n.dias |
Cacique Cobra Coral | Publicada em: 8/27/2008 4:41:06 PM
Mario, NA NOITE DE 26 FEV 07 E TRANSCRITO NA MANHÃ SEGUINTE, TERÇA FEIRA, Alto Paraiso - Go Das
veredas, dos riachos, ele vem pra lhe ajudar, É um cabloco destemido, isso ninguem vai negar. Seu tacape,
sua borduna, Ele usa pra amansar, Coisas leves ou pesadas Dá um jeito de acalmar... Se sou bravo ou
companheiro, é você quem vai dizer Sou cabloco de alta estima, e tenho muito o que fazê ... Sou cacique,
minha gente Ninguém deve duvidá Venho lá dos cafundó Trabalhar nos arraiá... Comandei muitos guerreiros,
todas as lutas eu venci Corro as matas e o cerrado , me chamou, aparecí !!! Tô chegando nessa casa Pra
botar minha moral, Quem precisar de minha ajuda É só chamar : COBRA CORAL !
Autor: mario de paula - itatiba - sp |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
rosa legua | Publicada em: 8/21/2008 2:46:38 PM
disen que ela e neta de seu legua bogi eu nao tenho sertesa gostari de saber.
Autor: bruno eduardo. |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

caboclo ubirajara | Publicada em: 8/16/2008 2:45:20 PM

» Caboclos d`Ogum

gostaria de saber sobre esta entidade

» Baianos
» Crianças (Erês)

Autor: celia |

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

caboclo da mata | Publicada em: 8/10/2008 4:03:03 PM
uns dizem que existe outros dizem que não sabe podem me ajudar eu sou da linha de umbanda estou com
dúvida podem me ajudar um abraço agradeso desde já
Autor: renata |
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» Chat
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O Barracão
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» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

cacique 7 Flechas da Mata Virgem | Publicada em: 8/7/2008 1:14:39 AM
continuando a historia que nao deu espaço..rsrs.entao todos os caçadores da aldeia voltavam apavorados
com o tal home-cobra.e o tempo se passou e o velho pajé tupinambá desencarnou. Seu 7 FLECHAS assume
o posto da aldeia...e o povo da tribo estava começando a passar necessidades pois os caçadores da aldeia
não retornavam mais....pelo menos com vida! Sr 7 flechas resolve fazer uma caçada organizando todos os
caçadores de sua aldeia....dona jurema, sua mãe iria ficar com a cabocla ciposeira e as outras tomando
conta da aldeia, os caboclos se embrenham em toda a floresta, como ele mesmo diz até nos dias de hj, de
NORTE A SUL e de LESTE a OESTE.eis que sr. 7 flechas na sua caçada noturna atras do homem - cobra, sob
a luz da lua que clareia a mata, escuta um barulho de rastejo e ve um vulto gigantesco, quando ele se
prepara para a captura da fera, eis que a fera lança 7 flechadas de encontro a ele. E SR 7 FLECHAS cai
estirado, quando a fera foi fazer reconhecimento eis que ve uma marca como se fosse uma tatuagem do
clã-tupinambá de sua família legítima em sr. 7 flechas e ve q acabou de matar seu sobrinhoneto.Inconformado c/ o feito ele sobe no alto de uma cachoeira e se suicida.ABÇ.!
Autor: dudu_elizinho@hotmail.com |
cacique 7 Flechas da Mata Virgem | Publicada em: 8/7/2008 12:58:05 AM
de acordo com o que aprendi com o próprio e com meus mais velhos...um dos segredos do sr. 7 flechas que
trabalha comigo, foi encontrado pela cabocla jurema na mata com 7 dias de nascido, ele o pegou e levou
pra sua aldeia na qual quem era o cacique/pajé era o velho caboclo tupinambá que era o pai de dona
jurema.sr. tupinambá ensinou tudo que sabia pra ele, o educou como seu neto e para ser cacique como seu
sucessor....sr. 7 flechas cresceu e casou com a cabocla ciposeira e com ela teve 3 filhos, sendo duas
caboclas e um caboclo cujo nome de acordo com ele é a cabocla jandiara, a cabocla jupiara e o caboclo
girassol. sr 7 flechas tb tinha um irmão de pacto , muito comum na sua aldeia, mas ele ainda não
revelou...na aldeia havia tb o caboclo arariboia que era irmão de sr. tupinambá e seu tio-avô. seu arariboia
nessa fase estava sofrendo como se fosse uma mutaçao, uma metamorfose, e todos da aldeia o chamava de
fera da mata ou algo parecido e estava assustando todos na aldeia...diante disse sr. tupinambá ainda em
vida o expulsou da aldeia e ele foi viver dentro da mata virgem e todos que se embrenhavam corriam risco
de serem morto pelo homem - cobra , essa era a metamorfose dele.
Autor: dudu_elizinho@hotmail.com |
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cacloco Erú e cacloco meia lua | Publicada em: 8/4/2008 5:19:28 PM
gostaria de saber quem são eles
Autor: margareth |
herondina | Publicada em: 7/12/2008 11:56:59 PM
cabocla herondina,guerreira,vira de linha em três fases bomba gira, moça,menina.
Autor: Dina |
ogum beira mar | Publicada em: 7/9/2008 12:41:48 PM
ogum adoro farras ,andar engrupado . gosatar de dancar .usar azul marinho, vermelho e branco.uns de seus
agrados charuto,velas brancas ou vermelhas,é o feijao com acara. ou o acara so com algumas moedas, sua
bebida é a cxerveja ou o proprio sumo da sua ervas. come na mata estrada, come com exu, e
principalmente na praia toda oferenda que for colocada tem que pedir licenca a yemanjar .e´chefe do exu,
nao desixter da guerra facil. carrega com si uma espada e um escudo.
Autor: eliana |
jurema da cachoeira | Publicada em: 7/6/2008 9:45:33 AM
saiote de penas azuis
Autor: marly moita |
Caboclo Mata Virgem de Oxóssi | Publicada em: 7/4/2008 10:57:07 AM
Trabalho com esta entidade muito querida e de muita luz. É um caboclo ainda jovem na aparência, mas já
possui muita sabedoria, pois em sua vida terrena foi gurerreiro em sua tribo. Conta ele que morreu jovem,
após os primeiros contatos com o homem branco, e diz que morreu de "doença de branco", pois ficou muito
doente e cuspia sangue (imagino que tuberculose). Em trabalhos na mata prefere usar um saiote feito com
folhas grandes, de forma a cobrir seus quadris, mas no terreiro usa um bonito capacete feito somente de
plumas verdes bem grandes e altas. Fuma charuto e bebe vinho tinto suave. É sério, mas quando está no
terreiro gosta de dançar com os outros caboclos etambém de conversar com os outros filhos de santo e com
a assistência. SALVE SEU MATA VIRGEM!!! OKÊ CABOCLO!!!
Autor: Heloisa |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Caboclo Jurema | Publicada em: 6/23/2008 4:13:30 AM
Um caboclo sério que fala o que ve e não esconde nada um caboclo que se vc ter fé vc alcança de um
coração imenso mas muito bravo viu.gosta que seus filhos de santo bem de cabeça firme e um conselheiro
de forças enorme salve os Caboclos
Autor: Paulo |
Caboclo "Sete Estrelas" | Publicada em: 6/21/2008 5:03:52 PM
É um Caboclo de Oxóssi, pois ele trabalha com guias em 100% sementes, usando-as todas crusadas, solicita
em seus trabalhos, ervas de vários tipos, medicinais conhecidas e desconhecidas e algumas do serrado que
nunca ví, pois, para encontrá-las, eu preciso acordar cêdo e ir ao mato durante o por do sol. O que admiro,
é que ele faz curas que nem acreditamos, tanto que algumas pessoas relatam soluções de cura. Atualmente
não tenho condições , ou tempo, para trabalhar mais vezes durante o mês, ou disponibilidade de tempo para
frequentar um bom Terreiro, devido aos meus estudos. Porém todos os domingos em minha própria casa,
algumas pessoas do meu convívio ou até parentes, me procuram com problemas de todos os típos, físicos
ou espirituais e agradeço sempre pela oportunidade de poder cumprir minha missão com esta maravilhosa
entidade que é o meu "Caboclo Sete Estrelas" com quem trabalho a vinte anos. Agradeço pela oportunidade
de falar do meu trabalho nesta maravilhosa Religião que é a "Umbanda". É importante dizer que nunca
recebí qualquer dividendo em troca dos trabalhos realizados. E isso é obrigação nossa. E parabéns pelo site!!
Autor: Leomar |
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» Adic. a Favoritos
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Caboclo Ventania | Publicada em: 6/17/2008 12:08:53 AM
Caboclo de pouca fala,mas sábio.
Autor: Denise |
Cabocla Inaíra | Publicada em: 5/29/2008 3:00:26 PM
Cabocla Inaíra representa a inoscência de uma criança,ela uma cabocla muito quieta e fala pouco,porém
muito ligeira e adora brincar com as folhas que ficam jogadas no terreiro...Quando tem a oportunidade de
conversar com alguém passa seu ensinamento de maneira simples e bem compreensiva...Adoro carregar esta
grande cabocla comigo...
Autor: Elaine,15 anos |
Cabocla Jussara | Publicada em: 5/17/2008 9:58:06 AM
Uma Cabocla inquieta que conhece muito bem o cultivo e uso de muitas ervas que eu nem consigo imaginar
quantas. Tenho um defeito muito sério: acreditar apenas nas coisas que vejo e que vivo. Quando comecei a
conhecê-la, logo aprendi o significado do que ela diz: "JAMAIS questione uma Entidade". De alguma forma,
ela consegue encontrar soluções para algumas coisas em pequenos detalhes. Detalhes esses que a princípio
não surgiriam de uma pessoa comum como nós. Gosta muito de trabalhar com questões de saúde e
trabalho, gosta também de soluções rápidas para problemas.
Autor: Taís Gramorelli |
Pai Guiné | Publicada em: 5/16/2008 10:36:43 PM
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Lindo, lindo, lindo!!!!!! Um caboclo com jeito de bravo, mas é calmo, tranquilo.... Foi a primeira entidade que
tive o privilégio de cambonar no Barracão.... Estava tão nervosa, trêmula, com muito medo, quando Sr.
Guiné começou a conversar comigo, tudo passou.... Extremamente atencioso e atento a tudo que acontece à
volta.
Autor: Taciane |
Capitão da Mata | Publicada em: 5/13/2008 11:30:12 PM
lindo guardião das matas, procuro a imagem dele.
Autor: Eliane- RJ |
Cabocla Jupiara | Publicada em: 4/3/2008 7:40:15 PM
Apesar de hoje se apresentar como uma bela e jovem índia, sabe-se que a Cabocla Sra Jupiara viveu até a
sua velhice nas matas brasileiras, chegando a perder boa parte da visão, caçando e galopando em seus
cavalos. Tanto que domina com maestria a arte da pajelança que era reservada aos mais experientes da
tribo. Nós do Barracão de Pai José já pudemos testemunhar seus feitos de cura, até mesmo em casos que se
considerava irreversível a doença. Dona Jupiara, que trabalha incorporada em Mãe Silmara, usa um belo
penacho, lida com flechas e maracá, dança ritualmente e sempre fala que gostaria de possuir um cavalo
branco, pois seria mais fácil de localiza-lo quando quisesse fazer seus passeios pelos campos abertos dos
domínios de seu Pai Ogum.
Autor: Alexandre Falasco |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
VOVÓ MARIA DO ROSÁRIO DE ARUANDA DA CALUNGA | Publicada em: 1/16/2009 2:19:45 PM
SOU ZELADOR DE UMBANDA COM OMOLOKO TRABALHO COM ESSA ENTIDADE A 15 ANOS TEM MUITO AXÉ
E MUITA LUZ TRAZ COM ELE UM GRANDE CONHECIMENTO DE ERVAS PÓ E FEITIÇARIA SALVE VOVÓ MARIA
DO ROZARIO MEU ORKUT OGUNMEGE@HOTMAIL.COM
Autor: PAI FABIANO D OGUN |
juninho | Publicada em: 12/30/2008 11:06:08 PM
qdo comecei a rebeber ele, não estava preparada, já fiquei roxa, o osso do meu braço se afastou em uma
queda, confeço que temia, muitas vezes algumacoisa me sofocava que não conseguia prender a tosse
sufocante e a coceira a toda hora, isso é normal? eu gostaria de saber tudo sobre esse cosme? alguém pode
me esclarecer?
Autor: berenice feijo |
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Vovó Naná | Publicada em: 12/27/2008 1:23:11 AM
Preta Velha que tem ajudado muita gente, tem um grande poder de cura, é muito carinhosa, é a minha
entidade mais procurada por aqueles que necessitam de ajuda, sempre tem uma palavra de conforto, ela
adora conversar com os filhos segurando nas mãos, sem se importar com nada. Muito obrigado por tudo.
Autor: Babá Estela |
Pai Florentino de Cristo | Publicada em: 12/23/2008 2:39:55 PM
O Pai Florentino é um espírito de muita luz que trabalha na linha de Pretos Velhos. É um excelente
conselheiro, amável, carinhoso, calmo, sincero, tem uma compaixão sobrenatural. Treme muito as pernas e o
braço direito, acredito que por causa da idade. Gosta de usar bengala e um terço na mão. Adorei as almas,
saravá aos Pretos Velhos.
Autor: Thiago |
vovó cambinda africana da bahia | Publicada em: 12/6/2008 2:39:58 AM
alguem conhece a historia desta exelente preta velha
Autor: jose |
vo maria | Publicada em: 11/1/2008 5:17:43 PM
saber mas pra mim ter certeza do que sinto qdo estou com ela
Autor: rose |
pai fugensio | Publicada em: 10/24/2008 11:18:49 AM
quero saber sobre ele
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Autor: claudiu d,ogum |
pai jose garcia | Publicada em: 10/23/2008 9:06:58 PM
Gostaria de saber se alguem conhece a historia ou algo sobre esse preto velho
Autor: tais |
vovo filicio | Publicada em: 9/10/2008 1:58:56 PM
vovo filicio,um vovo muito triste ,tem dificuidade de caminhar sozinho;âo caminhar presiza de uma bengala,
gosta de cafè forte e amargo
Autor: yreni m santos |
exutrancaruasdaencruzilhadase | Publicada em: 9/9/2008 5:05:36 PM
exu,este que esta´´entre os sete maiorais e que trabalha com muito dominio na alta magia da umbanda
ajudando as pessoas aobiterem exito em suas coquistas
Autor: dief |
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Pai Joaaquim | Publicada em: 8/30/2008 7:53:29 PM
Gostaria de saber mais sobre meu querido protetor e amigo e sempre agradeço sua proteção.
Autor: Andreia |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Vovó Maria Conga | Publicada em: 8/27/2008 4:42:44 PM

» Caboclos d`Ogum

Tributo a Maria Conga Para Noranei / dia 08 de março de2007 , as 16:45 / alto paraiso – Go Que vossa
bondade e sabedoria possa permear os corações dos filhos da Nova Era.... Que sua augusta luz alcance os
pensamentos mais desavisados, lembrando ao povo daqui qual a missão que cada um está a desempenhar...
Sabemos dos desígnios divinos e qual nossa parte a cumprir no trabalho de reconstrução que as Forças do
Bem vem promovendo aqui na Terra ! Vózinha, eu vos peço que nos abençoe e que em sua infinita gratidão
possa nos perdoar, dos erros e desmandos que consciente ou inconscientemente praticamos contra nossos
semelhantes e contra todas as formas de vida, aqui desse planeta. QUE ASSIM SEJA!!!

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: mario de paula |
Pai João da Goméia | Publicada em: 8/27/2008 4:37:25 PM
A estória de Pai João da Goméia recebida por mario , as 2130 hs , 02 março 2007, em Alto Paraiso - Go
Tenho muito que aprendê, e um pouco pra ensiná.... Tem que agarrá na Fé, prá podê se sustentar! Sou pai
joão da goméia, e vou me apresentá: Vim num navio negreiro , pará nos cantos de cá... É triste, foi
doideira, a vida no cafetá Num terreiro de macumba , é verdade, eu fui pará ... Dava força, dava fé, prá
poder sobrevivê! A casa dos patrão era estilo coloniá, Mas bondade tinha não, praquelas bandas de lá... Era
tanto sofrimento, dia a dia , animaleza, sem poder se confortá. Puzero nois tudo num barraco, montoado,
vou falá ( um momento , meu cachimbo, vo acendê...) , era muita confunsão, de verdade, vou contá : os
cachorro do patrão, mais de vez , foi buscá indio , negro, preto , escravo, la pros lados do arraiá .casas
poca, vida simples, povo bão, desse lugar... via nois no sofrimento, dava agua e mugunzá! Patrão deixava
não. Dizia : voceis tem que trabaiá !!! Trazia tudo no grito, a força, que erá só pra mostrá... Tiro de
carabina e chicote, era prá amedontrá. Os fios e as muié se puzero a reza, Pruquê tanto sofrimento,??? Nois
num feiz pra merecê... Uma noite tava quente, e nois no canaviá Facãozada corria solta, cortando cana ao
luá... eu já véio, meio sem força, tropecei, caiu tudo as cana capataz mando botá, tudo , tudo no lugá o
moleque vinha correndo, creio que era pra ajudá num deu tempo, que tristeza, pois um tiro de escopeta,
acabou de lhe acertá... corre, corre ,confusão e ventania, queria ir embora de lá pois o inferno que virou, eu
num quero nem contá. Os negro se rebelaro, e na força do desespero, a cabarô cu marvado, que atirô, sem
pensar... isso tudo é do passado, e agora eu vo falá Venho dos tempos antigos, pra ficar nesse congá ! Isso
é só pra mostrá um poquinho do que se passô Pois queria, minha gente, que pudesse colaborá : Na
cantoria, cambonando, feliz da vida, arrumá esse lugá... Uma bença pros devoto , e agora, trabaiá !!!
Autor: mario de paula - itatiba - sp |
vó maria de angola | Publicada em: 8/7/2008 3:31:32 PM
gostaria de saber a história dessa vozinha tão linda que recebo com muito carinho.
Autor: luciana |
Pai José | Publicada em: 8/3/2008 9:58:15 AM
Nos primeiros contatos ele se apresentou apenas como nego Zé pela sua simplicidade, mas até pelo seu
jeitinho arcado com muita idade eu achava dificil de tratá-lo apenas como nego Zé , foi quando ele disse

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/view_reply.asp?id=262517184&PageIndex=3[27/04/2009 16:44:40]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa
que eu poderia lhe chamar de Pai José. Um velhinho muito fofo! Um Paizinho de muita sabedoria e calma e
com seu jeitinho faceito dá seu recado , é só prestar atenção que ele está sempre nos passando algum
conselho ou indicando o melhor caminho.Sempre que preciso dele,ele esta lá pra ajudar, mesmo quando
acho que não! Ele adora rir de mim quando isto acontece , depois que tudo passa ele aparece rindo e diz
que já estava trabalhando , obrigada meu Pai.
Autor: Andreia |
PAI PEDRO DE ARUANDA | Publicada em: 7/21/2008 5:01:33 PM
NUNCA VI MAIS CARIDOSO E COMPANHEIRO NO SEU TOCO ELE PASSA MENSAGENS Q SERVEM PARA
TODOS ,QUANDO PRECISA FICA BRAVO GOSTA DAS COISAS CERTAS!!SALVE PAI PEDRO
Autor: SIDNEI |
pai antonio | Publicada em: 7/21/2008 10:00:36 AM
historia da sua vida
Autor: geraldo |
vo cambina | Publicada em: 7/14/2008 5:29:47 PM
esta preta velha e a minha vida todas as pessoa que conhece minha preta velha se apaixona por ela .ela e
um enconto de velha
Autor: eraldo |
Vovó Catarina de Aruanda do Rosário das Almas | Publicada em: 7/4/2008 11:31:07 AM
Não é porque é minha velha não, mas tenho um carinho enorme e muito especial por ela. Trabalha da
seguinte forma: tudo dela, sejam suas roupas ou objetos são brancos, sem misturar cinza, preto ou xadrez,
até seu cachimbo é branco. Sua guia é feita com contas de rosário de Nossa Senhora e um crucifixo na
ponta. Usa também enrolado na mão um terço todo branco. Fuma cachimbo e bebe café amargo ou vinho
moscatel. Gosta de comer feijão com farinha nas festas de preto velho. Trabalha com um copo dAPOSágua
ao seu lado, uma vela branca acesa dentro e um galho de arruda, guiné, saião ou manjericão branco para
cruzar e benzer seus consulentes. Usa também uma pemba branca para cruzar a si mesma e aos
consulentes. Quem tem o dom da vidência, diz que a vê sempre "gordinha", cabelos de algodão branco e
toda vestida de branco. Ela conta que não teve uma vida tão sofrida quanto a de seus irmãos, pois a
senhora da fazenda onde vivia a levou para ser escrava de dentro de casa, para trablhar na cozinha. Diz
também que todos os seus filhos são bons cozinheiros e bons de garfo por isso!!! Amo você de todo coração
Vovó Catarina, e peço sua benção diariamente. ADOREI AS ALMAS!!!
Autor: Heloisa |
preta mandinga | Publicada em: 6/24/2008 7:21:43 PM
preta velha que trabalha na alta magia ,ou seja uma bruxa
Autor: ronaldo |
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» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
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» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
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» Exus
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Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Pai Joaquim de Angola | Publicada em: 5/28/2008 12:15:45 PM
Sabe aquelas palavras que você precisa ouvir? Aquele colo? Eu encontro todas as segundas-feiras com meu
Pai Joaquim de Angola ou Vozinho como eu o chamo. Quem nunca teve oportunidade de conversar com esse
exemplo de humildade o faça pois ele é coisa mais linda, mais caridosa, mais fofa que existe! Obrigada Vô!
Autor: Alinne |
Vô Benedito | Publicada em: 5/19/2008 12:47:33 AM
Bom, pra mim é muito fácil falar do Vô Benedito assim como é muito complicado tb... ele tem a fala calma,
uma voz fina que traz uma infinita paz com ela. A gente senta na frente dele e num quer nunca mais sair,
só ouvindo tudo que ele tem pra te dizer e nunca é pouca coisa. É daqueles que num tem um gesto de
repreensão, as vezes ele tá dando um baita puxão de orelha e a gente num se toca, tamanho é o cuidado
que ele tem em escolher como vai ser dito algo. Esse é o Vô, como eu custumo chamar, lindo, carinhoso,
amoroso... enfim tudo de bom
Autor: Renata Noronha |
Vó Maria Conga | Publicada em: 5/16/2008 10:55:18 PM
Comer, mirongar e chamar o Pai José de rabugento é com ela mesma!!!! Cativante, linda, calma, sempre
disposta a ouvir todos os problemas sem pressa. Adora dançar, nem parece uma vózinha senão fosse as
costas curvadas.... Dona de palavras belas e certeiras. Tem uma alegria contagiante, cuidar de crianças e
erês é com ela mesma!

» Links Úteis
O Barracão

Autor: Taciane |

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Vó Maria Curandeira | Publicada em: 5/16/2008 10:50:01 PM
Está precisando de um colo para chorar??? Uma mãozinha leve, suave passando na sua cabeça??? Junto
com uma conversinha que vc só vai dizer sim sim sim????? E depois de poucos momentos não têm mais
lágrimas, não tem mais sofrimento, só tem acalento e paz?? Então, é com essa vózinha que se tem que
conversar.... Vózinha alegre, contente sempre disposta a ajudar, a conversar e principalmente a mirongar!!!!
Linda, linda....
Autor: Taciane |
vovo Rita | Publicada em: 5/11/2008 3:43:04 PM
Uma entidade muito bondosa sempre solidaria com os problemas alheios calma e amorosa com as pessoas
no olhar de sua medium deixa transparecer a bondade que tem me parece que e da linha de yemanja a ela
minha pequena homenagem
Autor: Antonio Jose |
PAI JOSÉ DE ARRUDA | Publicada em: 4/9/2008 7:19:17 PM
Um escravo vindo da nação nagô,negro forte, chamado de nego josé pelos companheiros da senzala,lutava
dia a dia pela libertação e contra o sofrimento imposto aos negros e negras da senzala,praticante do
candomblé de nago,toruxe sua religão pro brasil, tornou-se lider de uma revolução,mais sua luta não foi
justa,fugiu muitas vezes,matou muito capitão do mato,era capturado,ia pro cativeiro,chorava de ódio,pois pra
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ele era aquela luta a certa,a luta pela dignidade do seu povo,sofreu durante anos,foi ao tronco varias
vezes,um dia, numa de suas horas de folga,foi pras matas,matava coelhos no dente pra ver se conseguia
acalmar sua furia contra o homem branco,foi ai que conheçeu no meio da mata um pajé,ele naum falava a
lingua do pajé nem o pajé a dele,mais seus espiritos parecem que se conheciam a anos,e tudo que o pajé
falava ele começou a entder,então o pajé ensinou todos os segredos das ervas para nego josé,principalmente
da arruda e desapareceu,josé não tinha entidido pq esse pajé me ensinou os segredos da ervas? foi andando
até a senzala de volta,pensou pensou e pensou,,e depois entende...era a chance que zambi tinha dado pra
ele começar novamente sua luta,mais de uma outra maneira,começou a curar os negros feridos no trabalho
com sua arruda,sua fama se espanhou pela fazenda,curou senhores de engenho e impos respeito a todo seu
povo perante os homens brancos,nego josé então tornou-se pai josé,que infelizmente desencarnou no
tronco,por causa de uma fuga de negros,onde o capatz queria saber quem facilitou a fuga dos
negros,ninguem se pronunciou,o capataz pegou uma crianaça negra e colocou no tronco e falo que se
ninguem falsse a criança iria apanhar no lugar de quem tivesse facilitado,então pai josé mesmo inocente
leantou a mao e disse que tinha sido ele ,mesmo sqabendo que naum era ele,ele naum podia deixar a
criança pagar pelo que naum fez,e sucumbiu no tronco aos 83 anos..hj esse espirito de luz é minha estrela
guia, meu porto seguro,quem me gua nessa tão bonita e ao mesmo tempo dificl missão !!! Ouví o grito de
um Velho agonizar, Debaixo do chicote do feitor, Dizendo um dia vou voltar,juro por Zambe Eu vou voltar
pra lhe mostrar a minha dor. Aquele Velho morreu chorando, Mas hoje em dia ele voltou. E aquela dor que
ele sentia Se transformou em puro amor. Sua vingança é a caridade Pois aprendeu com o Pai Oxalá. E
aquela jura que um dia fez Morreu com ele em outra vida. SARAVÁ NAGO,CONGO,ANGOLA E BAHIA!!!
OBRIGADO POR EXISTIR EM MINHA VIDA PAI JOSÉ !!! CACARUCAIA MEU VELHO! ADOREI AS ALMAS! É
PRAS ALMAS!
Autor: FÁBIO FELICIANO (FABINHO) |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: CIGANOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
cigana do cruzeiro | Publicada em: 9/10/2008 2:03:30 PM
caridosa ,gosta de uma cervejinha,trabalha na frente da gira depois dos caboclos,dando desenvolvimento,e
doutrina as entidades que estaô chegando .
Autor: yreni m santos |
melani | Publicada em: 9/6/2008 3:43:47 PM
axo que essa cigana e a minha gostaria de saber mas sopre ela
Autor: joelma |

» Boiadeiros
» Marinheiros

CIGANA PAOLA | Publicada em: 9/4/2008 8:53:56 AM

» Ciganos

Gostaria muito de saber masi sobre esta cigana, pois eu a recebi, mais fiquei confusa com o nome italiano,
e ela é cigana.....gostaria de saber sua história, seus hábitos, em fim tudo que me puderem dizer será de
grande ajuda. muito obrigada.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: Maria |
CIGANA PAOLA | Publicada em: 9/4/2008 8:48:04 AM
TAMBÉM INCORPOREI A CIGANA PAOLA, REALMENTE COM ELA NÃO TEM RODEIOS, ELA É LINDA
INTELIGENTE, EDUCADA, FACINANTE....ELEGANTE...
Autor: RENATA |
cigana do baralho | Publicada em: 8/23/2008 10:05:02 PM
cigana bonita que gosta de dançar em volta da fogueira e jogar baralho.
Autor: andrea |
Dayane sousa | Publicada em: 8/23/2008 2:26:22 PM
cigana dolores trabalho com ela e queria uma explicação melhor sobre ela
Autor: Dayane sousa |
cigana carmencita | Publicada em: 8/20/2008 5:02:40 PM
trabalho com ela leio cartas mais ainda nao recebi ela por completo gostaria de saber mais sobre ela
Autor: alice |
Esmeralda | Publicada em: 7/21/2008 11:02:16 PM
sua forma de trabalhar é com baralhos e ao contrario do que as pessoas pensam sua roupa sao saia azul e
blusa branca em sua dança ela costuma tirar o que a de ruim perto
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Autor: ana laura |
aqndaluza | Publicada em: 7/6/2008 9:53:18 AM
veste azul usa baralhoe rosas amarelas
Autor: marly moita |
Cigano Alejandro | Publicada em: 6/3/2008 9:39:08 PM
Alejandro Conta que esse cigano era um conhecedor de remédios, ervas e magias, sendo procurado por
tribos amigas às quais saía em socorro. Tinha uma linda filha, pelos quais seu amor e zelo eram destinados,
divididos apenas por sua companheira e guardiã da menina e, como todo cigano tinha uma verdadeira
adoração por sua familia e tribo. Conta que, em uma de suas viajens, sua filha veio a falecer por amor a
outro cigano, já comprometido pelo casamento . Depois disso, por não conseguir chegar e ajudar sua filha,
ficou com sua companheira até o dia em que foi morto por um golpe de espada onde ocorreu um ataque a
tribo, sendo toda sua tribo assassinada. Há um tempo ja trabalhamos juntos e tenho um grande carinho por
esta entidade. Salve o povo cigano! Salve Alejandro! Oribaba!
Autor: Eddie |
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» A Umbanda
» Os Orixás

   Voltar para o Início deste tópico

» As Ervas
» Pontos Cantados

Entidades da Gira de: CIGANOS

» Pontos Riscados

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro

Alejandro | Publicada em: 5/19/2008 12:54:00 AM

» TV Giras

Paizão, é isso que esse cigano representa pra mim. É duro, ciumento, lindo, charmoso... Fica lá, a distância,
mas é só a gente lenvantar o olhar ele vem, com um sorriso maravilhoso, fazer o que for necessário pra nos
ajudar. Carinhoso como só ele, é capaz de cruzar o mundo pra fazer o bem. Bom, num dá pra não me
emcionar ao falar desse cigano... ele me deu dois presentes lindos, unidos por uma amizade eterna, um laço
de amor idestrutível e sou grata por isso. E retribuo dando a ele a oportunidade de ver a bela Sabrina
bailar...

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Autor: Renata Noronha |

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Paola | Publicada em: 5/16/2008 10:46:42 PM

» Boiadeiros

Quer ouvir todas as verdades, inclusive aquelas que vc não quer ouvir???? Achou a cigana Paola. De uma
sinceridade incrível e sem rodeios. Se quiser um chacoalhão para acordar para a vida é com ela que vc deve
falar. Porém depois do susto, ela se torna completamente apaixonante, encantadora.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Autor: Taciane |

Interativo
» Grupo de Estudos
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BOIADEIROS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Baiano | Publicada em: 1/30/2009 1:28:58 PM
Trabalho com o Baiano Curisco, guia de muita força, alegre e ao mesmo tempo severo, tenho muito respeito
e admiração por esse baiano. Eu gostaria muito de conhecer outras pessoas que trabalham com ele. Grande
abraço a todos
Autor: Sara |
Jacinto e Seu Tres Penas | Publicada em: 1/7/2009 4:39:03 PM
Estes são os nomes do boiadeiro e do caboclo que, desde os meus 13 anos de idade, trabalham comigo (hj
tenho 40 anos). São entidades de luz e de grande responsabilidade pra com seus filhos. Muito me auxiliam
nesta caminhada rumo ao progesso espiritual. Sei que tenho muito que aprender, mas me sinto confortada
por te-los como meus Guias espirituais. Gostaria de saber se alguém já ouviu falar deste Boiadeiro e deste
Caboclo. Muito axé para todos.
Autor: Fatima |
pena branca | Publicada em: 1/2/2009 9:00:08 PM
licença para que eu possa tirar uma duvida tenho uma fihla dde 16 anos e que esta trabahando com esta
entidade quero saber se nao tera poblema no futuro frequento um centro a pouco tempo mas acho muita
responsabilidade para ela e uma menina boa quase nao sai de casa e calma tem jeito de parar sem
atrapallhar a minha filha me oriente pois estou desesperada marilda q
Autor: marilda |

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

ze pelintra | Publicada em: 12/17/2008 10:42:16 AM
para mim seu ze foi munto legal tudo que eu pedii para ele ele me deu resposta seu ze pelintra sempre foi
meu amigao.
Autor: .pedro miguel de andrade |
joao boiadeiro | Publicada em: 11/18/2008 2:08:13 AM
trabalho com este boiadeiro na umbanda mais gostaria de saber se ele pode vir nas linha de baiano pork ele
fala arrastado igual. eu sou muito grata porke deus me deu esse dom principalmente, este boiadeiro e
brincalhao mais trabalha p valer nessas hrs nao tem brincadeira nao ,ja consegui muitas coisas com ele se
deixar toma 1 garrafa de pinga trankilo, mais e um otimo guia . obgdo meu deus
Autor: eliana de ogum |
lacadordegado | Publicada em: 11/14/2008 2:23:07 PM
trabalha na linha de cura
Autor: DIEGO |
Exu Caveira | Publicada em: 11/3/2008 11:44:54 AM
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trafegava por uma estrada com meu carro,quando, derrepente,reparei que fiquei sem combustivel. Desci do
automovel e me pus a caminhar pelo acostamento em busca do posto mais proximo.Para minha surpresa um
caminhão parou ao meu lado na pista,e, surpresa maior foi quando o motorista desceu do caminhão e veio
conversar comigo.Contou-me que estva perdido e queria saber o caminho para a cidade deVarginha-MG.A
principio achei a historia meio estranha, mas resolvi aceitar a carona até o posto mais proximo, que ficava
mais ao menos a um klm.Durante este pequeno percurso, já na boleia do caminhão,pude conversar um
pouco com este motorista.Ele me disse que foi contrato para um frete até a cidade de guaxupé, mas na
realidade o seu destino era Varginha.Uma uma coisa me intrigou neste pequeno percurso:Um motorista
profissional jamais desceria do caminhão para conversar com um estrano. Outra, foi o rosto dele,não vi
detalhes,só um cavanhaque.Era o Exú Caveira.
Autor: Luiz Augusto |
BOIADEIROS | Publicada em: 10/22/2008 10:43:17 AM
SOU DA UMBANDA MAS TENHO UM BOIADEIRO QUE É DE NAÇAO GOSTARIA DE INFORMAÇOES POIS O
MESMO DA INCORPORAÇAO DE FORMA DIFERENTE DOS DEMAIS DA CASA AONDA EU FREQUENTO OS SEUS
BRADOS SÃO DIFERENTES,E DANÇA TODO O TEMPO QUERO SABER DA SUA HISTORIA
Autor: FAFÁ DA OXÚN |
João Boiadeiro das Sete Luas | Publicada em: 9/24/2008 11:21:08 PM
Eu agradeço muito a Oxala por me dar a dádiva de ser cavalo desse boiadeiro. Ele é muito forte tem muita
energia e nunca me deixa sozinho qdo preciso de um braço forte nas minhas decisões.
Autor: Reginaldo Junior |
SEU ZE DO LAÇO | Publicada em: 9/10/2008 2:53:50 PM
EU QUERO AGRDECER A CASA AO TEMPLO DE UMBANDA PAI SEBASTIAO DO CONGO. EM ESPECIAL A
TODOS OS MEDIUNS QUE TRABALHAM MAIS TENHO QUE GRADECER AO MEU GRANDE PADRINHO POR ME
DAR A OPORTUNIDADE DE SER AFILHADA DELE. SEU ZE DO LAÇO/MEDIM FABIO MUITO OBRIGADO POR
TUDO.
Autor: A.C.C.L |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BOIADEIROS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

seu joâo boiadeiro | Publicada em: 9/10/2008 2:09:24 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

ele nâo gosta de ser chamado de boiadeiro,mas sim tocador de gado ,trabalha na gira mas para controlar a
bebida,

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Autor: yreni m santos |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

boiadeiro menino | Publicada em: 8/16/2008 4:19:06 PM

» Caboclos d`Ogum
» Baianos

a entidade mais bric que eu tenho

» Crianças (Erês)

Autor: marcelo piru |

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

boiadeideiro seu zé do laço | Publicada em: 7/11/2008 11:31:58 PM

» Ciganos

te agradeço pela sua proteçao

» Exus
» Histórias dos Guias

Autor: antonia |

Interativo
» Grupo de Estudos

Caboclo Boiadeiro da Lua Branca | Publicada em: 7/4/2008 11:46:52 AM

» Mural de Recados

Boiadeiro de grande força, usa um chapéu de vaqueiro onde está bordada uma lua branca feita com búzios.
Gosta de dançar côco e xaxado, de um bom papo regado a vinho tinto e seu cigarro de palha. É um
Boiadeiro da linha de Yansã, trabalha afastando eguns com seu berro de Boiadeiro característico e suas
laçadas no ar. CHETO, MARRUMBÁ CHETO!!!

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão

Autor: Heloisa |

» Quem Somos
» Como Ajudar

chico boiadeiro | Publicada em: 7/3/2008 1:03:53 PM

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

serio!!!bravo!!!!!nao bondoso e caridoso sempre com santa catarina com ele ele ajuda todos sempre falando
coisas boas!!salve a linha dos boiadeiros
Autor: sideni |
Coronel José Bento | Publicada em: 5/16/2008 10:30:47 PM
Dar broncas é com ele mesmo!!!! Bravo, sério, sisudo, mas simplesmente fantástico!!!! De uma sinceridade
excepcional, fala tudo o que precisamos ouvir sem rodeios. É extremamente elegante e vem "lá das Minas
Gerais"....
Autor: Taciane |

<< Anterior     Página: 1 | 2 | 3
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com você nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Você está na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

CABOCLOS DE XANGÔ | 4/3/2008 7:15:53 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de XANGÔ. Você também pode postar
textos sobre o CABOCLO DE XANGÔ que trabalha com você.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

PREENCHA ESTE FORMULÁRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que você
está ná área correta desta Gira/Linha.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulário abaixo, em
seguida digite o texto contendo as características da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possível uma história deste querido Guia. Não esqueça de assinar seu texto digitando seu nome no
último campo do formulário.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no máximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística

   Voltar para o Início deste tópico

» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro

Entidades da Gira de: CABOCLOS DE XANGÔ

» TV Giras
Giras de Umbanda

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

xangô | Publicada em: 7/18/2008 5:29:15 PM

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

deus do trovão,estou iniciando é um deus muito pesado pra quem encorpora,o medium deve se ter muita
firmeza, ele ja me salvou varias vezes, com ele é curto e certo pois acima de tudo ele é justo é um espirito
grande que exige de mim muitas obrigações . trabalho com xangô, oxalá , pai benedito,pai joaquim,
iemanja,cabolcla jurema, preta veia e seu ze pelintra

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

Autor: edson |

» Marinheiros
» Ciganos
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» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com você nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Você está na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

MENSAGEIROS DE OGUM | 4/3/2008 7:15:11 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de OGUM. Você também pode postar
textos sobre o CABOCLO DE OGUM que trabalha com você.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

PREENCHA ESTE FORMULÁRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que você
está ná área correta desta Gira/Linha.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulário abaixo, em
seguida digite o texto contendo as características da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possível uma história deste querido Guia. Não esqueça de assinar seu texto digitando seu nome no
último campo do formulário.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no máximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: MENSAGEIROS DE OGUM

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

Caboclo Pena Vermelha | Publicada em: 4/22/2009 6:16:25 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Trabalho c/ o Caboclo e gostaria de mais informações, sei apenas q. é muito sério e bravo, ñ mede as
palavras. Fala pouco e cuida da parte profissional e dinheiro. No entanto, às vezes sinto-me abandonada.
Quem souber algo mais sobre ele, me escreva. Obrigado.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi

Autor: Renata |

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Ogum Onira | Publicada em: 6/9/2008 8:11:41 PM

» Baianos

Por ser iniciante na religião,gostaria de saber mais sobre este ogum maravilhoso o qual eu recebo,desde que
recebi pela primeira vez meus caminhos se abriram e minha vida melhorou muito,muito mesmo. Ele tem sua
representação catolica (Santo Expedito),acho que por isso tbm ele tem feito coisas impossíveis por mim.Um
Abraço pra todos.Ogunhiê!!

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Autor: Pedro Amorim |

» Ciganos
» Exus

Rompe Mato | Publicada em: 6/4/2008 11:46:05 PM

» Histórias dos Guias
Interativo

O Sr. Rompe Mato trabalha cruzado na linha de Ogum e Oxossi, o que pra mim é ótimo, pois eu tenho mais
oportunidades de falar com ele.... Alias devo muito a esse caboclo tão especial, ele tem vindo em meu
socorro sem ao menos eu pedir que venha, e estou adorando essa ajuda maravilhosa. Dependendo de como
vem me ajuda a abrir caminhos e ter força para a luta diária da vida, ou então vem para alguma cura fisica
ou espiritual, sendo que segundo o proprio a segunda num é muito o seu forte.... mesmo assim tem
representado um papel indispensável nos últimos tempos de minha vida, me fazendo um bem imenso e me
dando o praser de sua presença constantemente. Humilde como só ele, quando vou agradecer por tudo ele
diz que, além de não precisar, num faz mais que sua obrigação.... Isso tudo sem eu nunca ter pedido nada
a ele. m diz, como não amar uma entidade assim?

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar

Autor: Renata Noronha |

» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Sr 7 Estradas | Publicada em: 4/4/2008 3:15:28 PM
Sobre o Sr 7 Estradas falo com propriedade. Sou filha de Ogum, e desde que meu marido (Pai Alexandre)
incorporou pela primeira vez essa entidade maravilhosa, me identifiquei, me apaixonei e sempre chamo por
ele. Ele é sisudo, tem um porte imponente. Nunca consegui arrancar um sorriso dele, em compensação ele
sempre me socorre. Sempre sabe o que fala, e digo mais, quem não quiser e não estiver preparado para
ouvir verdades, não procure por ele. Porque ele fala o que temos que ouvir doa a quem doer. E nem
sempre estamos preparados para ouvir o que precisamos.
Autor: Silmara |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com você nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Você está na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

ERÊS (Crianças) | 4/3/2008 7:14:14 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de ERÊS. Você também pode postar
textos sobre o ERÊ que trabalha com você.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

PREENCHA ESTE FORMULÁRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que você
está ná área correta desta Gira/Linha.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulário abaixo, em
seguida digite o texto contendo as características da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possível uma história deste querido Guia. Não esqueça de assinar seu texto digitando seu nome no
último campo do formulário.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no máximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: ERÊS (Crianças)

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Julinha | Publicada em: 2/10/2009 12:52:54 PM
Trabalho com a Julinha á 3 anos,adoro a minha erezinha tao lindinha,boazinha,carinhosa um shou de ere.
Julinha amo vc.
Autor: ana |
ERÊ AZULÃO | Publicada em: 11/25/2008 12:12:56 AM
GOSTARIA DE SABER A HISTÓRIA DELE. OBRIGADO.
Autor: MARCOS SANTIAGO |

» Boiadeiros
» Marinheiros

ritinha | Publicada em: 10/1/2008 6:15:19 PM

» Ciganos

ela tem 4aninhos é alegre brincalhona bagunceira adora cantar pular dançar não para sentadA FALA O
TEMPO INTEIRO ADORA CHUPETA TODO ANO GANHA MAIS DE 10 FICA MUITO ALEGRE TRABALHA COM AS
CHUPETAS MAS É SERIA PRA TRABALHAR,SE ELA NÃO ESTÁ A FESTA FICA SEM GRAÇA ELA É UM DOCE
AMO ELA DE PAIXÃO GRAÇAS A DEUS QUE MANDOU ELA PRA MIM.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: ELAINE |
Yemanjá / Erê | Publicada em: 9/26/2008 12:47:40 PM
Tenho 8 anos de idade.Saí da camarinha a 2 meses,estou feliz poismeu orixa me faz muito feliz.Sou de
IEMANJÁ com OBALUAE moro em B.H e pertenço ao terreiro de Pai Joviano de Oxosse.Me orgulho da mha
religiao e tambem dos orixas q tenho sou criança tnho mto q aprender cada vez mais me sinto em um
eterno aprendizado! Iemanja é a luz do meu caminho,segurança,mãe,amiga de infancia,tnho
responsabilidade e tambem tenho uma infancia saudavel minha religiao nao me atrapalha pelo contrario!
quero deixar bem claro o meu carinho pelo meu orixa e pela minha ere estrelinha do mar
Autor: Maria Clara |
Luiza | Publicada em: 9/22/2008 9:05:19 PM
Bom, nem preciso dizer que ela é linda, arteira e tagarela rs... ela diz que tem 4 anos e ADORA a Girafa
dela, que um certo dia foi enforcada pela Ritinha rs... foi uma experiencia nova... a Luzia chorou de soluçar
por conta da Girafa e depois disso ela não desgruda do bicho por nada... Foi uma das entidades que mais
rapido se "apresentou" já chegou dizendo nome, o que gosta e por aí vai... Cada trabalho de Erê é uma
festa e a Luiza com sua alegria me faz cada dia mais apaixonada pela nossa querida e linda Umbanda.
Autor: Milena Souza |
renatinho do mar | Publicada em: 9/15/2008 3:34:08 PM
ele morreu afogado em um barco com a marcia e o ze do caz(sao dois mestres de umbanda)
Autor: cyda |
Dito (Benedito) | Publicada em: 9/11/2008 3:53:11 PM
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O que posso falar desse neguinho !!! Maravilhoso... sempre perto de mim.. por mais que não possa ve-lo, eu
sei que ele está sempre por perto e ajudando nas coisas da vida. Era um escravo que moia cana de açucar
para fabricação de bebidas (pinga) logo para não morrer de fome tomava pinga e era maltratado pelo seu
senhor. morreu de tanto apanhar de seu senhor e foi acolhido por Nossa senhora, que ele chama de
madrinha! Sempre brincalhão, gosta de bebidas doces como martini, menta, amarula. Junto ao võ miguel,
Sete demandas, pai ditinho, Bolacha (sebastião) fazem parte da corrente dos anjos e dos indios. Minha vó
Anadir recebe todas essas maravilhosas entidades, mas em especial tenho um carinho muito grande pelo
dito. Êêêêê neguinho!!!!
Autor: Tiago Pereira Ramos |
Zétinha | Publicada em: 9/6/2008 12:20:01 AM
Trabalho com a menina Norizete mas ela prefere ser chamada de Zétinha, ela tem 3anos é esperta,
engracadinha,e muito carinhosa quando vem a terra adora usar em sua cabeça uma coroa de flores e não
abre mão de sua mamadeira gosta muito de ajudar as pessoas sempre trazendo uma palavra de conforto e
alivio para suas dores é otima em fazer mandingas para evolução geral Salve São Cosme eDamião Tem
estrelas no céu tem peixinhos no mar a estrelinha do céu rolou a Zétinha chegou a estrelinha do céu rolou
mamãe Iemanja coroou.
Autor: Mel Inaê |
Bebel | Publicada em: 5/22/2008 1:52:20 PM
Essa erêzinha trabalha comigo, é uma gracinha quando está de bom humor, mas quando está brava quer
sempre aprontar. Ela tem um tipo de tacape que ela gosta de bater na cabeça dos outros erês e dos Tios tb,
e depois finge que não foi ela.... Da última vez que esteve em terra queria porque queria sujar as costas do
Julinho com seu brigadeiro, mas não fez porque o "tio" Felipe podia ficar bravo. rs... É uma figurinha, até
prometeu presente a outra erê que pediu um brinquedo seu emprestado pra num tem mais que dividir o que
é dela....
Autor: Renata Noronha |
Ritinha | Publicada em: 5/15/2008 10:53:52 AM
Algumas coisas que ela faz, a forma que ela trabalha, sua alegria, me fazem lembrar partes boas da minha
infância, talvez seja por isso que sempre que termina um trabalho, choro muito. Me traz alegria e saudade.
Foi uma das primeiras Entidades que trabalham comigo que eu conheci. É uma típica criança de seus 4
aninhos, brincalhona, bagunceira (ela sempre pergunta "quanta coisa" ela quebrou) e que gosta de tudo
MUITO "coloLido". Mas ela tem também um lado sério digamos assim. Com algumas de suas brincadeiras ela
consegue fazer que algumas pessoas parem de enxergar acontecimentos de forma tão dura e passem a
enxergá-las de um jeito mais simples e mais alegre.
Autor: Taís Gramorelli |

Página: 1 | 2     Próxima >>
Atualizar Página
.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/view_reply.asp?id=-2146370474[27/04/2009 16:45:26]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Publique um texto sobre a Entidade que trabalha com você nesta Gira de
Umbanda

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Você está na Gira de:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
BAIANOS | 4/3/2008 7:13:06 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de BAIANOS. Você também pode
postar textos sobre o BAIANO(A) que trabalha com você.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Participe!

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

PREENCHA ESTE FORMULÁRIO PARA POSTAR O TEXTO SOBRE A ENTIDADE. Certifique-se de que você
está ná área correta desta Gira/Linha.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros

DICAS: Digite em primeiro lugar o nome da Entidade no campo inicial do formulário abaixo, em
seguida digite o texto contendo as características da Entidade, o que usa, no que trabalha, e se
possível uma história deste querido Guia. Não esqueça de assinar seu texto digitando seu nome no
último campo do formulário.

» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias

Nome da Entidade:

Interativo
» Grupo de Estudos
Seu texto sobre esta Entidade:

» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

1200 caracteres no máximo

» Tela Inicial

Seu Nome:

Publicar!

.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/news_reply.asp?id=-2122174519[27/04/2009 16:45:28]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BAIANOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
pomba gira maria mulambo | Publicada em: 4/23/2009 4:51:49 PM
gostaria de saber tudo sobre essa intidade ki segunda e minha escora
Autor: maiarosilda@hotmail.com |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

joao baino | Publicada em: 3/31/2009 10:13:33 AM

» Caboclos d`Ogum

falar sobre esse o orixa e o maior orgulho nos seus trabahlos ele costuma dizer a gente tem que sempre
ouvir os que estao precisando so elas que sabe realmente o que estao precisando e junto com elas mostrar
o melhor caminho e sonhos respeito fe humildade sao fundamental para que nos fortaleça eu tenho varias
provas que esta entidade ja tirou muitas pessoas das coisas ruim se quizer tirar as provas meu
telefone;24765359.ou.92787787

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Autor: pai luiz de ogum |

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

mane baiano | Publicada em: 3/9/2009 11:59:20 PM
gostaria de saber um pouco sobre esse baiano
Autor: flavio |
maria do balaio | Publicada em: 2/12/2009 2:19:31 PM
NÃO TENHO CERTEZA SE ESSE É O SEU NOME MAIS POIS ELA Ñ FALOU AINDA MAIS TENHO MINHA
INTUIÇÕES .CASO SOUBE ALGO SOBRE ELA FICAREI MUITO AGRADECIDA.tavares_grazi@hotmail.com
Autor: graziela |
Maria 7 Coco | Publicada em: 2/10/2009 1:06:56 PM
essa baiana é fogo,chega rodopia dança e traz alegria p todos que estao por perto . sarava baiana
Autor: ana |
Baino Severino | Publicada em: 1/31/2009 1:14:12 AM
Quem gosta de ouvir as coisas sem mentira e diretamente, precisa conversar com esta entidade,
simplismente formidvel.
Autor: Marcos |
Corisco | Publicada em: 1/30/2009 1:35:01 PM
Trabalho com o Baiano Corisco, guia de muita força, severo, tenho muito respeito e admiração por esse
baiano. Eu gostaria muito de conhecer outras pessoas que trabalham com ele. Grande abraço a todos
Autor: Sara Bony |
mae oxumqual sua personlidade e seu modo de agir | Publicada em: 11/12/2008 3:44:51 PM
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qual sua personalidade e seu modo de agir em seus filhos
Autor: soraia |
ze vicente | Publicada em: 11/5/2008 11:07:44 AM
gostaria de saber mais sobre essa entidade que recebo e seu ponto de chão como seria gostaria de saber
obrigado. sem mais aguardo resposta.
Autor: leandro benassi |
João Baiano | Publicada em: 10/28/2008 8:02:32 PM
Sr João Baiano é uma entidade debochada, perece até um malandro, mas na hora de trabalhar é sério e não
deixa ninguém se meter. Adora brigas , principalmente quando tem que usar seus dois punhais. Baiano
vingativo, pra quem faz maldade para outros. Eta Baiano Porreta!!!
Autor: Marcio |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

Histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades, descritas e publicadas
pelos próprios usuários do Portal Giras de Umbanda

» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

EXU
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de EXU. Você também pode postar
textos sobre o EXU que trabalha com você.
Participe! | 110 textos -

|

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

POMBA-GIRA
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de POMBA-GIRA. Você também pode
postar textos sobre a POMBA-GIRA que trabalha com você.

» Baianos
» Crianças (Erês)

Participe! | 64 textos -

|

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos

CABOCLOS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de CABOCLOS DE OXÓSSI. Você
também pode postar textos sobre o CABOCLO(A) que trabalha com você.

» Exus
» Histórias dos Guias

Participe! | 58 textos -

|

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis

PRETOS VELHOS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de Pretos e Pretas Velhas. Você
também pode postar textos sobre o Preto(a) Velho(a) que trabalha com você.
Participe! | 36 textos -

|

O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

CIGANOS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de CIGANOS. Você também pode
postar textos sobre o CIGANO(A) que trabalha com você.
Participe! | 22 textos -

|

MARINHEIROS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de MARINHEIROS. Você também pode
postar textos sobre o MARINHEIRO que trabalha com você.
Participe! | 7 textos -

|

BOIADEIROS
Leia textos, histórias, detalhes e depoimentos sobre Entidades da Gira de BOIADEIROS. Você também pode
postar textos sobre o BOIADEIRO que trabalha com você.
Participe! | 26 textos -

|
Página: 1 | 2     Próxima >>
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Jundiaí,

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   

No final desta página você encontra o sistema para colocar
aqui sua mensagem !
ESTE ESPAÇO NÃO SERVE PARA FAZER PERGUNTAS, É APENAS
PARA DEIXAR SUA MENSAGEM. PERGUNTAS DEVEM SER FEITAS
CLICANDO EM "CONTATO" ACIMA.

NOSSO APOIO

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda

Tenho um mediunidade e n sei como desenvolver o o que fazer
pra isto n atrapalhar a minha vida moro em caxias do sul rs

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat

Olá pai alexandre a sua bençã,que nosso pai maior continue te
iluminandi e te dando forças e conhecimento para que assim o
sr. continue sua missão que é muito linda de ensinar o proximo
com humildade como vem fazendo não tive a oportunidade de
poder ir em sua casa mas estou sempre entrando em sua
pagina para ler e tenha certeza que mesmo sem nos conhecer
estou aprendendo bastante com os conhecimento
passados,espero que nun futuro proximo eu tenha a
oportunidade de poder falar com o sr. pessoalmente,sou filho de
oxossi e estou sempre embusca do conhecimento,e por mais
eum dia eu te agradeço agradeço agradeço.moro em são paulo
jaguaré perto da lapaa sua bença meu pai,e parabenlizo por
levantar nossa bandeira e honra-la com tanta diginidade como o
sr.vem fazendo.deste que mesmo sem conhece-lo pessoalmente
já o admira e respeita.ED CARLOS

Carma, aquilo que
deixamos de fazer.
Este livro de Pai
Alexandre nos mostra
como conhecer melhor
as pessoas e a nós
mesmos através dos
Orixás.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos

ola me chamo vanessa! gostaria de saber quais sao meus guias,
meu pai e minha mae de cabeça. nasci dia 31 de maio de 1989
as 00:10. obrigada
Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

» Tela Inicial

ola tenho algumas duvidas comecando como que poderei ver o
meu oixa de cabeça nasci em 20/04/1987 gabriel vieira

"O caminho do reto é o torto; O caminho do certo é o errado; O
caminho do risco é o acaso; O caminho do amor é a sorte; O
caminho da vida é a morte!".

amo esse barracao~maravilhoso do pai jose´de aruanda, onde
trabalho e sou filha desse, me trouxeram minha vida de volta,
parabens por vcs existirem, eu os amo,
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Adoro este site navego sempre nele e me ajudou muito a
conhecer esta religião maravilhosa

Meu nome e Jorge Luiz Vieira da Silva Filho,queria saber quem
sao meus pais de cabeça na Umbanda,pois tenho
duvidas.28/01/1975.obrigado fiquem com DEUS

Gostaria de saber sobre Pai Jacob do Oriente, pois meu pai de
sangue trabalha com esse Preto-Velho e suas liçoes são muito
lindas e proveitosas

Vcs estão de parabéns por esse site nossa li historias
incriveis.obrigada

Com o horário do meu nascimento e data, consigo saber, qual
orixás de frente e de costa? muito obrigado 06/10/1959 - 9:00
RJ/Brasil

Adorei site de vcs,q Oxala ilumine cada vez mais vcs.

olá sou medium já algum tenpo gostei muitoooooooooooooo de
vc que oxalá os proteja.

EU FUI EM UMA GIRIA CIGANA QUANDO OS CIGANOS
COMESARAM A DESCER EU TAVA DE COSTAS COMO
TODO MUNDO E COMESEI A ME SENTIR MAL MEU
CORAÇÃO ACELEROU E NAO TINHA PODER SOBRE MEU
CORPO APENAS SENTI UMA ENORME VONTADE DE DANÇA
E MEUS OMMBROS COMESARAM A BALANÇA PRA FRENTE
E PRA TRAZ EU TAVA APENAS QUERENDO DANÇA E ME
MISTURA COM AS INTIDADES COMO SE ALGO ME CHAMA
SE EU QUERIA MUITO UMA SAIA PRA DANÇA NO MOMENTO
DA GIRIA OBRIGADA PELA ATENÇÃO CRIS RJ

Nasci no dia 13/08/80 gostaria de saber quem é meu guia de
cabeça?

Pq Jesus veio salvar o que se havia perdido! Há caminhos que
para o homem parecem ser perfeitos. Mas tais caminhos levam
a morte! Jesus tem um plano importante na viida de voocs! Não
é exu que via lhe salvar!
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parabens,pelos textos escr,sao
muito,interessantes,p/bom,aprendizado,sob,umbanda,ok,...meu
nome e sandro,sou umbandista,a po tempo e sempre bom ler e
a prender,e,praticar,p/evolucao.ok

boa noite imaos de fe,E DO TEU MUNDO Q FAÇO PARTE HA
UNS 16 ANOS,NO MOMENTO ME SINTO VASIA , ME
PREOCUPO MUITO COM OS OUTROS,ENQUANTO QUE A
MIN SO A PROTEÇAO DIVINA GOSTO DA CARIDADE DE
SEM PENSAREM RECEBER.BUSCO O DIALOGO,A AMIZADE
CINCERA E PURA MESMO Q DE LONGE ACHE P/ TODOS.

ola, sou de guarulhos, gostaria muito de conhecer a umbanda,
gostaria de saber se ha algum lugar por aqui, onde eu poça
acabar com as minhas duvidas e que eu poça conhecer
tdo....muito obrigado.... EDUARDO

Olá,gostaria de tornar publico minha satisfação e mter conhecido
o site e tambem o Barracão, de fato sao todos maravilhosos
como já haviam me dito. Agradeço imensamente o que os
mediuus e guias tem feito por mim, voces estao me fortalecendo
e me ajudando a recuperar muitas coisas que eu tinha perdido.
obrigada de coração á todos do BArracão Pai Jose de Aruanda.
bjos Sheila.
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de 93.
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Para postar sua mensagem basta descrevê-la
abaixo e adicionar.

IMPORTANTE: ESTE ESPAÇO NÃO PERMITE RESPOSTAS, NÃO SERVE
PORTANTO PARA ESCLARECER DÚVIDAS OU SABER ORIXÁ, É APENAS UM
LOCAL PARA VOCÊ POSTAR SUA MENSAGEM UMBANDISTA E/OU NOS
DIZER SUAS IMPRESSÕES DESTE NOSSO PORTAL.
Reservamos o direito de excluir mensagens ofensivas ou que atrapalhem a
navegação.
E-mail: *
*

Campo obrigatório para o envio
(Não aparecerá seu e-mail no site.)
Descreva sua mensagem:

Escreva o código da imagem acima:
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Adicionar
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás

   

Aconteceu

SITES INDICADOS

» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

______________________________

Festa do Templo Pai Oxalá em homenagem a Cosme,
Damião e Doum foi um sucesso mais uma vêz.
O Templo de Umbanda Pai Oxalá e Baiano 7 Porteiras, sob o comando de
nosso querido Pai Roberto, realizou sua já tradicional homenagem aos
queridos santos São Cosme, São Damião e Doum, com muita alegria e,
claro, muitas crianças atendidas.

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

   

Aconteceu ______________________________

SITES INDICADOS

Festa em homenagem a Cosme,
Damião e Doum do Barracão de
Pai José de Aruanda.
O Centro de Umbanda O BARRACÃO realizou
sua homenagem a Cosme Damião e Doum,
com muitos enfeites, doces, refrigerantes e o
tradicional bolo de aniversário, os Êres vieram
em terra e deram atendimento as pessoas
presentes, que também ganharam as
tradicionais balinhas bentas.
Confira abaixo as fotos da festa.

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

No BARRACÃO tudo preparado com belos enfeites...

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial
... e os convidados que compareceram a homenagem.

Os Êres vieram dar seu axé com muita alegria
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Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
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A festa foi comandada por Vovó Maria Conga

As crianças prestaram atendimentos e distribuiram doces

A festa contou com a ilustre visita dos dirigentes da Tenda São Cosme e São Damião, Pai Nenê, Mãe Adriana e Pai Bruno.

Parabéns a todos os filhos do Barracão pela bonita homenagem.

.
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Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda

   

Aconteceu
______________________________

SITES INDICADOS

Festa em homenagem a
Cosme, Damião e Doum.
A Tenda Espírita de Umbanda São
Cosme e São Damião realizou sua
tradicional festa em homenagem aos
seus Santos Padroeiros. Destaque para
a enorme quantidade de pessoas que
receberam doces e muito Axé.

» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

A festa muito enfeitada foi comandada pelos queridos Pretos Velhos.

» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

A curimba como sempre muito afinada e um belíssimo ritual com presença
de diversos visitantes. Confira as fotos abaixo.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados

   

Grupo jundiaiense ZAMA, promove exposição
no Complexo Argos.

» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

SITES INDICADOS

Aconteceu ______________________________

Alexandre Falasco
É impossível mostrar a cultura de um povo sem expressar suas formas
de crença e religiosidade, seja na exposição de objetos dos próprios
cultos ou através de manifestações artísticas que remetam aos mesmos.
Uma exposição da cultura oriental, por exemplo, com certeza trará um
pouco da religiosidade do povo oriental, assim como uma exposição que
retrata a cultura afro-descendente no Brasil nos ensinará muito de nossa
religiosidade.
Por isso mesmo acredito que a exposição “Tributo a Brasilidade” que
está acontecendo no Complexo Argos em Jundiaí é indispensável para
qualquer adepto de religiões afro-descendentes, pois retrata essa cultura
através de peças e obras muito familiares aos nossos cultos como a
Umbanda e o Candomblé por exemplo.
Quem está realizando esta extraordinária
exposição é o Grupo jundiaiense ZAMA
(Zumbi Associação do Movimento AfroBrasileiro) que vai até o dia 18/11 e conta
com o apoio da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes. A abertura
contou com a presença do tataraneto de
Zumbi dos Palmares, José Mendes Ferreira,
que é advogado, sociólogo, antropólogo e
professor de história na USP.
“Jundiaí tem um papel importante na
cultura negra brasileira” conta Jorge Reis
Tarcisio, Presidente do Grupo ZAMA, e
explica isso dizendo que muito antes da
abolição de 1888, já existiam famílias
negras livres em Jundiaí graças a força das
ferrovias na região, onde os ingleses, que
faziam
parte
das
obras ferroviárias,
exigiam que todos os trabalhadores fossem
livres e remunerados pelos seus préstimos.

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Jorge Reis Tarcisio,
Presidente do Grupo ZAMA

Exemplo disso é o tradicional clube 28 de Setembro que foi fundado por
negros jundiaienses apenas 9 anos depois da abolição da escravatura e
com certeza isso não teria sido possível se não existissem negros livres
por aqui muito antes dessa data histórica.
A exposição do grupo ZAMA conta com mais de 200 obras de pintura,
escultura e artesanato, com destaque para instrumentos de percussão,
bastante conhecidos dos filhos-de-santo e alguns nem tanto como o
batacotô, bata e gagam, além de assentamentos de Orixás, entre outras
maravilhas. Informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4587-5151
r.227

Um assentamento do Sr Exu Caveira, uma das primeiras esculturas da exposição.
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Belos quadros e esculturas retratando a cultura negra, ao centro Iemanjá

Mãe Silmara ao lado do assentamento de Ogum para dar noção do tamanho desta magnífica escultura em aço,
conhecida por nós como assentamento do Orixá.

Entalhes em madeira e belas pinturas representando os Orixás em cascas de arvores

Os instrumentos de percussão podem ser adquiridos na exposição.

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras

   
SITES INDICADOS

Aconteceu
______________________________

Omulú é homenageado em São
Paulo.
Cerca de 300 pessoas estiveram presentes à
festa em homenagem ao Orixá Omulú no
Templo de Mãe Elza em SP. O evento foi rico
em beleza e fundamento e ao seu final todos
os presentes foram servidos da já tradicional
feijoada.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus

Pai Toninho entre Jacy Campos e Pai
Jefferson do Barracão de Pai José.

Foi preparado um local especial para o
Orixá, todo enfeitado.

A devoção das Filhas de Santo

Ariane (Barracão), Mãe Elza e Pai Jefferson

» Histórias dos Guias
Interativo

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

As vestimentas impecáveis dos filhos da casa e a calorosa recepção mereceram destaque
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O Templo e sua curimba que esteve impecável.

Muita pipoca e muitos pedidos para que Obaluaiê leve as doenças embora.

.
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas

   

Raízes / Mãe Cantulina Garcia Pacheco (Airá Tolá) __________________

SITES INDICADOS

Candomblé Brasileiro se Despede de Tia Cantu.

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato
O Barracão
» Quem Somos
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

No dia 27 de junho de 2004 apagou a
chama da vida de uma das mais respeitadas
mãe-de-santo do candomblé brasileiro a
Mãe Cantulina Garcia Pacheco (Airá Tolá).
Nascida em 16 de março de 1900 na cidade
do Salvador – BA, era descendente dos
primeiros africanos que trouxeram o saber
dos Orixás para o Brasil.
Mãe Stella de Oxossi conta que foi o avô de
Cantulina, Joaquim Vieira da Silva que deu
condições a Mãe Aninha, para fundar o Ilê
Axé Opô Afonjá, em 1910, a partir de uma
dissidência da Casa Branca do Engenho
Velho. Por isso, desde novinha, Cantu
recebeu daquela Ialorixá o título de
Iyáegbe, que Mãe Stella explica significar
algo como mãe social, uma conselheira do
Axé”.
Devido Mãe Cantulina ter sido criada por
uma prima da mãe e pelo militar José
Garcia Pacheco sua consagração ao santo só
se deu em 1936 pela própria Mãe Aninha sendo feita ao Orixá Xangô Airá.
Após dois anos de sua iniciação Mãe Aninha veio a falecer e era para Mãe
Cantulina assumir o Axé, com medo das obrigações foi para o Rio de
Janeiro, mas 3 anos depois voltou para completar suas obrigações.
Em 1968 Mãe Cantulina assumiu o Ilê Axé Opô Afonjá no Rio de Janeiro
permanecendo a frente deste terreiro até 1988, quando então obedecendo
a Xangô voltou para a Bahia.
No ano de 2000 em comemoração aos seus 100 anos foi feita uma grande
festa no terreiro de São Gonçalo digna da homenageada.
A última filha de santo de Mãe Aninha estava internada no hospital militar
onde veio a falecer, para os médicos, Cantulina foi vítima de um câncer no
pâncreas, mas os amigos mais próximos tem outra versão. "Ela morreu
mesmo foi de velhice, viveu 104 anos", comenta Francisco Codes,
presidente da Sociedade Cruz Santa do Ilê Axé Opô Afonjá. Codes contou
que Cantulina morreu lúcida, lembrou seus predicativos e, inclusive, revelou
que seu pai, José Garcia Pacheco, foi 1º tenente das Forças Armadas na
Guerra do Paraguai.
Seu enterro foi no dia 28 de junho ás 16 horas no cemitério Bosque da Paz,
na Estrada Velha do Aeroporto, com todos os amigos e familiares vestidos
de branco , seguindo os rituais do candomblé. Seu filho de santo Ubirajara
Gomes da Silva, o Bira de Xangô, disse algumas palavras para exaltar as
qualidades da mulher que o iniciou em sua vida religiosa.
Obedecendo as coincidências da vida, Mãe Cantulina morreu no dia em que
iria começar os preparativos para os festejos de Xangô no Ilê Axé Opô
Afonjá, seu orixá quis e ordenou que ela fosse ver esta festa junto dele.
E demais dados conforme matérias abaixo:
Para saber mais:
http://www.correiodabahia.com.br/hist/000315/foba/int66513.asp
http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI333449-EI306,00.html
http://www.casadocompadre.blogger.com.br/2004_07_01_archive.html
http://robertocamarajr.zip.net/
< Voltar
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Jundiaí, segunda, 27/4/109

» A Umbanda
» Os Orixás

   

Ervas Rituais ______________________________________________
pag4

SITES INDICADOS

» As Ervas
» Pontos Cantados
Erva

» Pontos Riscados

Foto

Orixá

» O Candomblé
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Fala Pai de Santo
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Boldo do Brasil ou
Tapete de Oxalá

Todos, exceto
Exú.

Abre Caminho ou
Piriquitinho de
Ogum

Ogum

Cipó Insulina

Combate a diabete

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Anador (Periquito)

» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)

Novalgina

» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Fale sobre seu Guia
» Com. no Orkut
» Entre em Contato

Terramicina

Xangô e Iansã

Tetrex
Cauda de cavalo,
Cavalinha ou
Bambuzinho
Peregum, Pau
D`água verde e
amarelo

» Adic. a Favoritos

Iansã

Camomila
Brasileira

» Tela Inicial
Bálsamo do Brasil
Bálsamo do Perú

Baianos e
Boiadeiros

Boldo Chileno/
Índio
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Tônico do coração, Defumação
dores musculares
Laxante forte

Mentrasto, Erva
de São João

Babosa / Aloes

Prestigie este grande
trabalho de Marques
Rebelo em prol de nossa
religião.

Amací e
sacudimento

Ogum
Todos

Obaluaiê

DVD
Rito
Exu.
Um
vídeo
que
mostra
toda a
magia
destes guardiões da
Umbanda. Breve.

Defumações para
o Orixá e banhos
de amací.
Anti-inflamatório,
menstruação difícil,
calmante.
Dores e cólicas
estomacais
Males do
estomago,
menstroação difícil,
colesterol,
triglicerides
Gastrite, úçceras e
feridas
Dores musculares,
contusões, uso
externo.

Atroveram

Coqueiro Geriva

Banhos e
defumações para
o trabalho do
Orixá

Remineralizante,
Anti hemorrágica,
cálculos renais

Logunedé e
Oxóssi

Cipó Abútua ou
Jarrinha

Peregum verde
inteiro
Incenso Ibora,
Incenso Ripália
Espelina Carijó,
Cipó Abútua Púrga

Calmante das
dores, diurético,
depurativo do
sangue.
Hemorragias,
regras abundantes,
mucosidade nos
intestinos.
Anti-infeccioso,
depurativo do
sangue, picadas
venenosas.
Anti-infeccioso

O Barracão
» Quem Somos

Aplicações
Aplicações
Fitoterápicas
Litúrgicas
Males do fígado,
diurético, dores de Banho de amací.
cabeça. (uso
moderado)
Sacudimento e
banhos para
abertura de
caminhos.

Anti depressivo,
gazes, cólicas
uterinas.
Anemia (Fruta),
Diurético (Casca),
Fortificante do
Sangue (Raiz)
Cálculos do fígado,
gazes intestinais,
digestão difícil
Anti-cancerígina
(com mel),
hemorróidas

Sacudimento e
defumações para
linhas de
Boiadeiros

Defumação

Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira

(supositório)
estômago, fígado.

*IMPORTANTE: As informações aqui apresentadas tem objetivo de divulgar
esta cultura popular, não dispensa, em hipótese alguma, orientações
médicas.

< Voltar

.

mais >
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: EXU

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Exu Tranca rua | Publicada em: 4/22/2009 6:20:40 PM
É verdade q., p/ termos os caminhos abertos, devemos oferendar primeiro a entidade de esquerda? Pq
trabalho c/ este exu, ele ñ pediu nada e, no entanto, sinto q. esta fechado...alguém poderia explicar? Posso
fazer uma oferenda s/ o pedido da entidade e o conhecimento da mãe da casa em q. trabalho?
Autor: Renata |
Ze Pilintra | Publicada em: 4/21/2009 7:48:28 PM
Eu gostaria se saber lidar com esta entidade, ele gostaria que eu desenvolve-se mais tenho muitas duvidas
Autor: Patrick |
Exu Sete Coroas | Publicada em: 4/18/2009 11:01:50 AM
Alguem ja ouviu alguma coisa cobre ele pois eu trabalho com ele a algum tempo
Autor: Rodrigo |

» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Marabô | Publicada em: 4/6/2009 4:44:47 PM

» Chat

Trata-se de um chefe. Um guia forte e muito respeitoso. Reverencia à todos os elementos da natureza e
através dela obtém todos os ingredientes para poder trabalhar. Procura mostrar a verdade para os
consulentes, com poucas palavras; mas com a perícia de um bruxo satisfaz suas expectativas. Com as
orientações de seus orixás esclarece o modo como as pessoas devem se orientar. Trabalha com curas de
doenças e psicológicas, demonstrando os meios para chegarem aos seus objetivos. Ensina-me muitas vezes
através da consciência durante os trabalhos. Mas com a sua educação e elegância consegue atrair a atenção
de todos. Espero que, tendo a difícil missão de médium de transporte, ele me proteja em troca de suas
intenções.

» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: Akira |
exu destranca rua | Publicada em: 3/28/2009 3:21:13 PM
nao sei nada sobre esse exu,e se ele existe na umbanda,gostaria q vc me falasse sobre ele. obrigado.
Autor: fabiano |
Maria Cigana | Publicada em: 3/24/2009 9:15:34 AM
Não sei nada sobre sua história gostaria de saber. Obrgada.
Autor: Paula paula.inaia@gmail.com |
Maria Cigana | Publicada em: 3/24/2009 9:13:19 AM
Não sei nada sobre sua história gostaria de saber. Obrgada.
Autor: Paula |
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guerreiro | Publicada em: 3/20/2009 10:00:21 AM
comecei a trabalhar em centro de umbanda, essa noite sonhei que eu me transformei em um guerreiro, eu
modifiquei completamente o meu eu, me sentí outra pessoa muito mais forte com poderes muito fortes, foi
uma sensação muito boa, o que é isso ?
Autor: Renato |
exu mirim | Publicada em: 3/19/2009 1:13:40 PM
gostaria de saber umpouco mais sobre essa entidade que ja me segue desde que tinha 5 anos de idade
deixei de cuidar das coisas dele mas agora sinto a nesseicidade de cuidar para poder desenrolar ele mesmo
veio e me orientou do que faser mas gostaria de saber mais sobre essa entidade frabiors@bol.com.br
Autor: fabio rodrigo dos santos |
Exu Meia Noite das Almas | Publicada em: 3/18/2009 7:28:50 AM
Esse e meu poderoso exu sou ate meio envaidecido ele gira em todas bandas
calunga,cruzeiro,encruzilhada,mata etc. O meu e da calunga trabalha no cemiterio controlando a açao das
almas malditas,exu muito serio,nao ri,nao gosta de dançar,nao brinca.Dizem que Sao Cipriano aprendeu os
segredos da alta magia com o poderoso exu meia noite,exu meia noite e especialista no esoterismo e na alta
magia seja ela negra ou branca e da linha negativa de Xango sendo serventia do Xango da Pedra Preta
quando e do cemiterio trabalha tambem para Omolu sua guia e preta e branca ou vermelha e preta.
Autor: Antonio Jose |

Página: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12     Próxima >>
Atualizar Página
.
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Entidades da Gira de: POMBA-GIRA

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Pomba-Gira Rainha | Publicada em: 4/24/2009 11:55:52 AM
Quando se Manisfestou em mim pela primeira vez, disse-me que se chamava Rainha. Em meu contato
mental com essa irmã, amiga, mãe; questionei-a dizendo: mas querida Rainha do que? Rainha de onde?
Obtive a seguinte resposta: dizem que sou umas das 7 Rainhas, mas lembre-se que não importa o nome
que eu der; afinal quantos espírito encarnados tem o seu nome? Eu como eterno aprendiz, entendi
perfeitamente que o importante acima de tudo é aceitarmos uns aos outros com cada um com suas
diferenças. Quando fui questioná-la novamente, me deu a segunda resposta: meu querido, o que tu vês eu
não sou e o que tú não vês eu sou. Para bom aprendizado, deixou claro que não devemos julgar pelas
aparências. Então caros amigos, lembramos sempre que todos temos do nosso lado uma Rainha não importa
quem seja. Que Oxalá abençoe todos.

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Autor: Eduardo-SP |

» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

maria padilha do cemiterio | Publicada em: 4/6/2009 10:42:25 AM
gostaria de saber sobre ela e como cuidar,pois em uma seção ela encorporou no cavalo da mulambo e falou
comigo.mais ainda não sei bem o que fazer para cuidar e se posso trabalahar ,pois é isso que ela que de
mim.Obrigada!
Autor: Aline |

» Chat

JACQUELINE | Publicada em: 3/31/2009 12:21:31 PM

» Entre em Contato

GOSTARIA D EINFOR. SOBRE TODAS AS POMPAS GIRIAS CONHECIDAS

» Links Úteis
O Barracão

Autor: JACQUELINE |

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

maria padilha | Publicada em: 3/28/2009 3:24:52 PM
gostaria de saber sobre essa bomba gira,pois dizem q tenho 1 exu q se chama seu destranca rua,+ tambem
me dizem q a bomba gira maria padilha esta sempre ao meu lado. obrigado.
Autor: fabiano |
Pombogira Rosa Negra | Publicada em: 3/20/2009 12:52:29 AM
oi, meu nome é maicon, e trabalho com essa senhora a pouco tenpo, gostaria muito que me fosse passado
alguma informação complementar sobre a minha senhora rosa negra, a qual respeito muito,e a qual tenho
um enorme carinho, desde ja abradeço as imformaçoes. obrigado!!!
Autor: Maicon |
Cigana da estrada | Publicada em: 3/11/2009 8:23:47 AM
Gostaria de saber sua história aqui na terra?
Autor: Carolpitty21@hotmail.com |
pombo gira sete saias | Publicada em: 3/4/2009 6:15:12 PM
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gostaria que vcs divulgassem a historia dela verdadeira um beijo espero resposta !!!
Autor: patricia |
Enaína | Publicada em: 2/27/2009 12:55:36 PM
Oii sou medium de um terreiro de umbanda e gostaria de saber o nome da minha pomba gira . Ela se
manisfetou como Enaína (Inaína), e eu gostaria de saber se é um nome de uma pomba gira ou uma
saudação? Ou uma linhagem onde ela se enquadra? Desde ja agradeço !
Autor: Giselle |
pomba-gira 7 navalha | Publicada em: 2/22/2009 7:47:18 PM
gostaria de saber mas sobre essa guia.Ela que é tão boa pra mim eu a amo muito
Autor: francieli novais alecio |
maria padilha | Publicada em: 2/14/2009 2:24:50 PM
A historia da verdadeira maria padilha chefa de falange e que ela viveu na Espanha no seculo 14 era
feiticeira e amante do rei Dom Pedro que ela o amarrou com um feitiço.
Autor: moreno |

Página: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7     Próxima >>
Atualizar Página
.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/view_reply.asp?id=-1330844178&PageIndex=1[27/04/2009 16:48:00]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1228316073[27/04/2009 16:48:01]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1227894983[27/04/2009 16:48:02]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-750701810[27/04/2009 16:48:03]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-1017820976[27/04/2009 16:48:04]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1225684276[27/04/2009 16:48:05]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1225570346[27/04/2009 16:48:06]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1225065007[27/04/2009 16:48:07]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1224191049[27/04/2009 16:48:07]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1224027783[27/04/2009 16:48:08]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1231964969[27/04/2009 16:48:09]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1222571718[27/04/2009 16:48:10]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1221692185[27/04/2009 16:48:11]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1221486035[27/04/2009 16:48:12]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-1405580752[27/04/2009 16:48:13]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-224565429[27/04/2009 16:48:14]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1221086386[27/04/2009 16:48:15]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1629077360[27/04/2009 16:48:16]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=394969153[27/04/2009 16:48:16]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220806411[27/04/2009 16:48:17]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220726531[27/04/2009 16:48:18]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220440048[27/04/2009 16:48:19]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1219722646[27/04/2009 16:48:20]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1219186307[27/04/2009 16:48:21]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-1171946947[27/04/2009 16:48:22]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-1174680404[27/04/2009 16:48:23]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1218207031[27/04/2009 16:48:24]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1217767331[27/04/2009 16:48:25]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1080610863[27/04/2009 16:48:26]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1217344939[27/04/2009 16:48:26]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1667522799[27/04/2009 16:48:27]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1844462251[27/04/2009 16:48:28]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-323743342[27/04/2009 16:48:29]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1216920437[27/04/2009 16:48:30]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1216824507[27/04/2009 16:48:31]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1216457177[27/04/2009 16:48:32]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1682775407[27/04/2009 16:48:33]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1214657283[27/04/2009 16:48:34]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1214204843[27/04/2009 16:48:35]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1213910633[27/04/2009 16:48:36]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1211590430[27/04/2009 16:48:37]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1211029716[27/04/2009 16:48:38]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1210712346[27/04/2009 16:48:39]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1210537457[27/04/2009 16:48:39]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1631014418[27/04/2009 16:48:40]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1235342063[27/04/2009 16:48:41]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1461970715[27/04/2009 16:48:42]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=239599042[27/04/2009 16:48:43]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-550904588[27/04/2009 16:48:44]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1268945174[27/04/2009 16:48:45]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1233896516[27/04/2009 16:48:46]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1233857434[27/04/2009 16:48:47]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1233690452[27/04/2009 16:48:48]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1233432982[27/04/2009 16:48:49]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1233332642[27/04/2009 16:48:50]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: CABOCLOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
ident. espirito das aguas | Publicada em: 4/23/2009 8:17:50 PM
Ola, sei muito pouco sobre esta entidade, pois eu trabalhei com ela por pouco mais de 2 anos, no centro Paz
Amor e Caridade, Irma Canabibi, e nunca perguntaram qual era o nome, nem mesmo eu descobri, sei
apenas que e da gira de Ogum, seu ponto se caracteriza por um arco invertido, com duas flexas, uma em
cada ponta do arco, e uma estrela grande no meio, e uma pequena em cima a direita, e uma entidade
muito prestativa e no decorrer dos trabalhos da a passagem os demais guias do meu corpo mediunico,
gostaria de saber mais sobre este espirito, mas infelismente, nao estou mais la, pois moro longe agora, e
um lugar onde me sentia muito bem, pois sabia que ali, com o tempo teria resposta para minhas duvidas,
nao por acaso encontrei o caminho para minha mediunidade, e muito grato em ajudar meu proximo de
maneira tao sublime, como a Umbanda pode oferecer, sarava Umbanda de LUZ. Vitoria - ES

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Autor: Charles |
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seteflechas | Publicada em: 4/20/2009 7:06:02 PM
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caboclo | Publicada em: 4/6/2009 9:28:09 PM
gostaria de pedir orientaçao
Autor: carlosgomesdossantos |
Caboclos Folha Seca e Serra Negra | Publicada em: 4/6/2009 9:26:27 AM
Oii sou médium de terrero à pouco tempo, e gostaria de saber se voces tem as histórias dos caboclos Serra
Negra e Folha Seca. Desde já agradeço! Saravá a todos os irmãos.
Autor: Gabrielle |
cacique cobra coral | Publicada em: 3/30/2009 9:59:56 PM
Este caboclo faz parte da minha vida a 17 anos, ele é o chefe do meu terreiro já ajudou milhares de pessoas
no lado espiritual, e na saúde, em 2002 eu sofri um mini derrame facial e os médicos diziam que meu rosto
não voltaria mais ao normal o cobra coral encorporou e falou para minha esposa: - fala para o cavalo que o
rosto dele vai voltar ao normal em 15 dias, meu rosto voltou ao normal e também outras pessoas que
vieram até meu terreiro foram ajudadas, eu tenho provas, uma coisa que me deixou mais feliz foram 3
mulheres que não podião ter filho, e o cobra coral garantiu que elas iriam dar a luz , e hoje são mães, e ate
hoje para muitas pessoas é Deus no céu e cobra coral na vida espiritual, hoje eu atendo no meu apto e
estimo que cobra coral continua ajudando muitas pessoas, só tenho que agradecer a meu Pai Oxalá qualquer
duvidas e só me ligar 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
cacique cobra coral | Publicada em: 3/30/2009 9:45:13 PM
este caboclo faiz 17 anos que faiz parte da minha vida ele e o chefe do meu terreiro ja ajudou millares de
pessoas no lado espiritual tanto na saude em 2002 eu tive mine derrame facial e os medicos falavao que
meu rosto nao voutaria mais normal o cobra coral me emcorporou e falou para minha esposa fala pro cavalo
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que o rosto dele vai voutar normal em 15 dias meu rosto voutou normal e tambem entre outras pessoas que
veio ate meu terreiro e foi ajudado eu tenho provas de tudo isso uma coisa que me deixou mais feliz foi 3
mulleres que nao podia ter fillos bom o cobra coral garantiu que elas ia dar a luz e ate hoje para muitas
pessoas e deus no cel e cobra coral na vida espiritual tanto hoje eu atendo no meu apto e assimo cobra
coral quantinua ajudando muitas pessoas so tenho que agradecer a meu pai oxala qualquer duvidas e so me
ligar 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
cigano igor | Publicada em: 3/15/2009 7:04:53 PM
trabalho com cigano igor a muito tempo,e e um cigano de força e de cura,faz feitiço para o amor e joga
cartas como ninguem...salve meu cigano igor salve o povo cigano do oriente...meu
imail.luizsouza_39@hotmail.com
Autor: luiz carlos |
Pai Ogum Beira-Mar (ensina a humildade) | Publicada em: 3/11/2009 1:50:25 AM
Parece engraçado o nosso Grande Pai Ogum Beira-mar ensinar a sermos humildes, uma vez que, a firmeza
de um capitão de batalha é a marca registrada do Pai Ogum...Não pude deixar de observar alguns dos
textos publicados, dentre as minhas observações vi muitos irmãos falando de suas medinidades, a lição que
nosso Pai vem trazer para nós, é que, sejamos humildes e que se somos médius nessa passagem terrena, é
porque estamos resgatando algo que deixamos de fazer em vidas passadas, ser médium não é nehum
previlégio é sim uma missão daquele contrato que fizemos ao voltarmos encarnados nessa matéria que nosso
espirito ocupa nesse momento...É preciso que entendamos isso, pois, não devemos deixar em nenhum
momento a soberba tomar conta de nosso ser, a fim de que pensamos que somos diferente de nossos
irmãozinhos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristinho, na figura de Deus Menino, louvado seja todos os
nossos orixás...Ogunhê meu Pai. Deixo aos meus irmãozinhos meu msn para
contato..gomes_bage@hotmail.com...Acredito na nossa união para fazermos uma UMBANDA FORTE, ou seja,
uma única banda.
Autor: Daniel |
rosa malandra | Publicada em: 3/7/2009 4:53:44 PM
a ela é de rua mulher de zé pilintra gstaria de saber mais um pouco sobre minha caboca
Autor: brenda sarges |
Cabloco setê flexa | Publicada em: 3/4/2009 9:06:10 PM
minha primeira intidade foi o cabloco setê flexas eu começei a rodar meus pés parecião que estavao no ceu
e eu me arrepiei e na hora eu rodei muito eu amei issu depois.. e eu digo que receber santo e uma caridade
qe vc fais pra vc e pro santo e eu tenhu 13 anos e amu receber santo
Autor: Filipe |

Página: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     Próxima >>
Atualizar Página
.

©2002 - 2004 Giras de Umbanda - e a cultura afro-brasileira
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Uma produção da Jundweb Produtora de Sites.

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/view_reply.asp?id=1305657025&PageIndex=1[27/04/2009 16:48:52]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1232125832[27/04/2009 16:48:54]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1230941561[27/04/2009 16:48:55]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1230351584[27/04/2009 16:48:56]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1230302266[27/04/2009 16:48:57]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1229482054[27/04/2009 16:48:58]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1227919409[27/04/2009 16:48:59]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1227324320[27/04/2009 16:48:59]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-9056476[27/04/2009 16:49:00]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1225134575[27/04/2009 16:49:01]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1224448620[27/04/2009 16:49:02]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1224309452[27/04/2009 16:49:03]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1223996344[27/04/2009 16:49:04]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=300374216[27/04/2009 16:49:05]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1221703488[27/04/2009 16:49:06]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-544913743[27/04/2009 16:49:07]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220671684[27/04/2009 16:49:08]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220494679[27/04/2009 16:49:09]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220455610[27/04/2009 16:49:10]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220028364[27/04/2009 16:49:11]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=898860306[27/04/2009 16:49:12]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1219340798[27/04/2009 16:49:13]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1218908720[27/04/2009 16:49:14]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1218394983[27/04/2009 16:49:15]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-1066961458[27/04/2009 16:49:15]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=176763425[27/04/2009 16:49:16]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1217881168[27/04/2009 16:49:17]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1215917819[27/04/2009 16:49:18]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1215618108[27/04/2009 16:49:19]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1215348333[27/04/2009 16:49:20]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1215179827[27/04/2009 16:49:21]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1150379473[27/04/2009 16:49:22]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1214078632[27/04/2009 16:49:23]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1068770659[27/04/2009 16:49:24]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1268272957[27/04/2009 16:49:25]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1211029086[27/04/2009 16:49:26]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-1078372147[27/04/2009 16:49:27]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1210732212[27/04/2009 16:49:28]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-335125283[27/04/2009 16:49:29]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-296431370[27/04/2009 16:49:30]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=191433655[27/04/2009 16:49:31]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-1251957919[27/04/2009 16:49:32]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1230053995[27/04/2009 16:49:32]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1228541998[27/04/2009 16:49:33]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-47047837[27/04/2009 16:49:34]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1224857929[27/04/2009 16:49:35]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1224806818[27/04/2009 16:49:36]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=-13602018[27/04/2009 16:49:37]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Log In
Authorised Administrator? Please log in using the form below:
Username:

Password:

Log In!

http://www.girasdeumbanda.com.br/historias/Admin.asp?Action=DeleteExec&t=Reply&ID=1220990736[27/04/2009 16:49:38]

Portal Giras de Umbanda - Área Interativa

Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: PRETOS VELHOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
vo canbina de arruanda | Publicada em: 4/8/2009 4:22:12 PM
senhora muito sa bia quem vem de arruanda pra ajudar filho de unbanda
Autor: hyago cassio |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

preta velha Tonha | Publicada em: 3/27/2009 11:42:18 PM

» Caboclos d`Ogum

bom eu sou nova no desenvolvimento tenho um ano q estou no desenvolvimento.eu ainda ñ encoporo o
meu caboclo ñ e o meu lindo pai xangô ele so faz o pé de dança ainda. mais eu ja cosegui encorpora a
preta velha . gostaria de saber ,se a preta velha Tonha existe ñ sei pq eu acho q e o nome dela mais amo
muito minha mãezinha e tbm acho q ela e de Angola vcs poderia me esclarer mais essas duvida , tenho
medo de esta enventando mais eu senti q minha nega velha estava mesmo ,sabe pq onde eu vou a gente
somos conciêntes mais quero mais enformação e saber se era eu ou a minha mãe mesmo oq. há e ontra
coisa ñ vejo a hora de me encorpora o meu caboclo eu acho q esta demorando muito os pesssoal lá diz q e
a sim mesmo mais eu q ñ tenho paciência quero encorpora logo oq eu faço...

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: rosemeire |
Pai Jacó de Aruanda | Publicada em: 3/27/2009 2:40:23 PM
Graças à DEUS! Esse nosso amigo me acompanha há certo tempo e sempre que a misericordia de DEUS
permite Ele trabalha na Caridade Bendita com JESUS.Agradêço à DEUS e SARAVÁ!!!
Autor: RICARDO CARRIJO DE VILHENA |
Pai Belarmino | Publicada em: 3/25/2009 11:56:12 PM
Gostaria de saber a história desse querido preto velho que estou tendo a gratidão de comerçar a trabalhar.
Gracias pelas explicações
Autor: Claudinei |
Dona Maria Redonda | Publicada em: 3/11/2009 1:36:53 AM
Fato interessante dessa Vovó é que enquanto vivia na terra, em sua jornada, outros negros escravos
cuidavam para que ela não fosse para os trabalhos forçados, porém sua missão no cativeiro era dar alento
as crianças, principalmente AS CRIANÇAS ÓRFÃOS, reunia as crianças do cativeiro em circulos, e a elas
falava sobre as coisas redondas do mundo, dizia ela: - meus neguinhos não chorem pois os negos já vão
vorta da roça, oia ocês tudo vorta, vejam como tudo é redondo, até o jolhe de ocês é redondo, inté capaz
do céu se redondo...Com essas palavras e brincadeiras vó Maria acalmava as crianças do cativeiro, daí seu
apelido Dona Maria Redonda, que por sinal, era magra e alta...Essas são as palavras que chegaram até eu...
Que Vó Maria Redonda interseda por nós junto ao grande Pai Oxalá, para que nossos caminhos sejam
sempre iluminados pela luz divina...
Autor: Daniel |
Pai Joaquim | Publicada em: 3/11/2009 1:24:02 AM
Preto velho, muito caridoso, que traz consigo as lembranças do cativero, e fala aos consulentes, sobre aquela
época, e mostra as marcas deixadas pelos ferros, é claro que, a entidade quer demonstrar com isso, em
linguagem figurativa, que o homem continua sendo escravo do próprio homem e das coisas terrenas, Pai
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Joaquim faz uma chaado a reflexão, convidando a todos a deixar o cativeiro imposto a cada um e tornar-se
livres, para a pratica da caridade, da bondade e da fé.
Autor: DANIEL |
junior de dona jeovina e dona maria légua | Publicada em: 3/7/2009 5:40:01 PM
bom carego uma cruz muito grande eu e minha irmar nos dançamos a 12 anos dentro da umbanda e
pretendo seguir em frente ate o fim da minha vida ja fiz minha banlhação de cabeça e minha cabocla ja esta
bem sentada em mim
Autor: junior |
Cabloco | Publicada em: 3/4/2009 9:03:44 PM
minha primeira intidade foi o cabloco setê flexas eu começei a rodar meus pés parecião que estavao no ceu
e eu me arrepiei e na hora eu rodei muito eu amei issu depois.. e eu digo que receber santo e uma caridade
qe vc fais pra vc e pro santo e eu tenhu 13 anos e amu receber santo
Autor: Filipe barros maia |
vovó juventina | Publicada em: 3/4/2009 6:17:44 PM
Gostaria de saber sobre essa entidade que amo de paixão pois trabalho com ela ha um ano falem sobre a
vida dela aqui na terra. bjs
Autor: patricia - |
Vovó Maria Conga | Publicada em: 2/10/2009 1:02:45 PM
O que dizer dessa Entidade. muito simples,humilde de bom coração. Pronta p ajudar a todos com a sua
força. Trabalho com ela a 3 anos. Saravá Vovó Conga.
Autor: ana |
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   Voltar para o Início deste tópico
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Entidades da Gira de: CIGANOS
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Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
cigano pablo | Publicada em: 4/13/2009 11:34:57 AM
eu quero q vcs publiquem a historia dele na terra
Autor: pompeu |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Cigana do Egito | Publicada em: 4/12/2009 3:47:50 PM

» Caboclos d`Ogum

Eu trabalho com esta entidade já a mais de 20 anos. Ela é uma bela cigana oriental, seu nome é Salomé.
Gosta de saia colorida com véus nas cores do por do sol e das areias do deserto e do ouro. Tem olhos
castanhos e cabelos escuros. Trabalha com cartas e gosta de licor de aniz. Com cabelos longos e ondulados,
e olhos profundamente negros e amendoados, Salomé traz em sua cabeça um adorno de ouro que ganhou
de seu pai e no pescoço um cordão de ouro herança de sua mãe. Sua voz é doce, mas sua palavra é de
ferro, pois sabe mandar, mas ao mesmo tempo acolhe seus protegidos com amor e carinho, e os livra de
muitas perseguições, pois esta cigana é justiceira, e luta por quem nela tem fé. Esta cigana é maravilhosa,a
beleza de Salomé era marcante e exótica. Excelente vidente, e tiradora de cartas era sempre procurada
também por suas magias fortíssimas para união de casais que se amavam,. mas que estavam separados,
para devolver a saúde à pessoas doentes, etc, e Salomé sempre ganhou muitas jóias de moedas de ouro
que foram guardadas em um baú que era só dela...

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Autor: Ana Monteiro |

» Chat

cigano igor | Publicada em: 3/9/2009 11:57:19 PM

» Entre em Contato

gostaria de saber algumas coisas sobre ele poque eu recebi ele so uma vez

» Links Úteis
O Barracão

Autor: flavio |

» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Joana Madalena | Publicada em: 3/8/2009 7:57:25 PM
Essa cigana é minha companheira do dia-a-dia. Me ajuda e me da conselhos sempre que preciso, fomos
irmãs em encarnações passadas, por isso nos damos tão bem. Ela é espanhola, morena clara e de cabelos
muito negros, mui bela a minha amiga. adora uma roupa vermelha!!!!
Autor: Graziele Scremim |
ciganadara | Publicada em: 3/3/2009 1:09:12 PM
saber tudo sobre ela
Autor: monica |
umbanda | Publicada em: 2/7/2009 3:18:54 PM
olha gostaria de sabe por que minha mae recebe o guia cigano mais conhecido come jose por que eu nao
acho e historia dele porque ele e um guia maravilhoso
Autor: marcos |
Cigano Tobias | Publicada em: 12/23/2008 2:52:45 PM
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Os Guias falaram no Terreiro que frequento, que o meu Cigano é o Tobias e desseram que ele é muito bom,
e seus atendimentos são sempre cheios. Ele ainda não se aproximou. Alguem já ouviu falar dele,?
Conhecem? Alguem sabe uma firmaza que posso fazer pra ele?
Autor: Thiago |
Jhulio | Publicada em: 12/15/2008 5:18:32 PM
olá A POUCO TEMPO FUI A UM TERREIRO COM FUNDAMENTOS NO CADOMBLÉ QUE SÓ RECEBE A LINHA DO
ORIENTE E RECEBI MEU CIGANO, FOI UM A ESPERIENCIA FANTASTICA UMA ENERGIA ÓTIMA DIFERENTE DO
QUE EU ESTAVA ACOSTUMADO, PORÉM O TERREIRO ONDE TRABALHO NÃO CULTUA ESSA LINHA E ALGUNS
CIGANOS VEM NA ESUQERDA E SEI QUE O MEU NÃO VIRIA NESTA LINHA!! O QUE PODERIA SER FEITO ?
POIS IR TRABALHAR EM DUAS CASAS COM FUNDAMENTOS DIFERENTES É COMPLICADO
Autor: BRUNO |
Cigana Cristal | Publicada em: 10/30/2008 12:06:20 PM
Trabalho com a cigana cristal ela é muito alegre, trabalha com cristais e tem um pandeiro que toca e dança.
Gosta muito de trabalhar para ajudar nas finanças. Amo trabalhar com ela
Autor: Alexandra |
arthur o cigano | Publicada em: 10/19/2008 5:44:28 PM
arthur o cigano é meu padrinho na umbanda, é uma entidade alegre e sorridente ,gosta de cigarro de
canela. tenho 12 anos e sou medium em uma casa de umbanda em bragança pta. e-mail:marcelln@hotmail.com
Autor: marcelo |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BOIADEIROS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
baiana maria das rosas | Publicada em: 4/15/2009 11:11:25 AM
ela é meu porto segura minha professora pois me bate mais faz carinho eu nunca vi nenhuma com esse
nome
Autor: sirlene |
caboclo ubirajara | Publicada em: 4/5/2009 11:30:19 PM
gostaria de saber o maximo possivel sobre este lindo caboclo
Autor: adriana |

» Boiadeiros
» Marinheiros

doutor fracis | Publicada em: 3/31/2009 10:49:00 AM

» Ciganos

em primeiro lugar muito axe a todos bom vou falar dessa entidade que eu trabalho a.19.anos ja foi feito
milhares de cirugias espirituais que voces imagina e todas com grande susseço e meu sonho e ter um lugar
que eu possa atender varias pessoas eu atendo no meu apto e tenho varias provas das cirugias feita por
esta entidade estou a quequer tipo de provas e como essa entidade fala quem anda com averdade nao tem
medo de nada meu telefone;24765359.ou 92787787

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados

Autor: pai luiz de ogum |

» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

doutor fracis | Publicada em: 3/31/2009 10:48:42 AM
em primeiro lugar muito axe a todos bom vou falar dessa entidade que eu trabalho a.19.anos ja foi feito
milhares de cirugias espirituais que voces imagina e todas com grande susseço e meu sonho e ter um lugar
que eu possa atender varias pessoas eu atendo no meu apto e tenho varias provas das cirugias feita por
esta entidade estou a quequer tipo de provas e como essa entidade fala quem anda com averdade nao tem
medo de nada meu telefone;24765359.ou 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
doutor fracis | Publicada em: 3/31/2009 10:48:21 AM
em primeiro lugar muito axe a todos bom vou falar dessa entidade que eu trabalho a.19.anos ja foi feito
milhares de cirugias espirituais que voces imagina e todas com grande susseço e meu sonho e ter um lugar
que eu possa atender varias pessoas eu atendo no meu apto e tenho varias provas das cirugias feita por
esta entidade estou a quequer tipo de provas e como essa entidade fala quem anda com averdade nao tem
medo de nada meu telefone;24765359.ou 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
jose pilintra | Publicada em: 3/31/2009 10:34:47 AM
em primeiro lugar muito axe a todos para mim falar desta entidade e muito facil eu trabalho.22 anos mais
sempre tem um dia especial em nossas vidas um dia eu estava fazendo trabalho e chegou uma pessoa do
rio de janeiro e falou que quiria falar com o jose plintra qando o jose pilintra encorporou foi a maior alegria
o jose pilintra alembrou ela da festa de 15 anos que tinha dançado com ela ela disse esse e seu ze ja andei
em varios lugar nunca ninguem me falou e assim foi; essa entidade sempre me falou quem nao anda com a
verdade nao ama a si propio tenho muitas provas do trabalho dessa entidade e na quilo que ele faz ele da
prazo respeitando sua fe quaquer duvidas meu telefone 24765359ou 92787787
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Autor: pai luiz de ogum |
chico baiano | Publicada em: 3/31/2009 9:59:30 AM
em primeiro lugar muito axe a todos me sinto muito orgulhoso de trabalhar com essa entidade por 18 anos
essa entidade quando atendi as pessoas no seu trabalhos ele da o prazo assim me sinto que ninguem esta
sendo enganados para mim como zelador essa entidade sempre me essina assim ou tem ou nao tem quem
tem um dom e nao ajuda ja mais sera ajudado nimguem e mais doque niguem a penas somos diferente
mais a fe e a mesma e oxala tambem
Autor: pai luiz de ogum |
dotor fraces | Publicada em: 3/31/2009 9:46:27 AM
e com muita alegria que falo sobre essa entidade ja foi comprovado varias cirugias espitual que foi realizado
para mim sendo um zelador eu sempre falo ou tem ou noa tem sempre procuro a verdade e com ela que
nossas forças sao realizado hoje eu atendo no meu apto e sempre pesso a meu pai oxala como muitas
pessoas foram ajudadas com essa entidade tenho muito que fazer ainda quelquer duvidas meu tefone
24765359 ou 92787787
Autor: pai luiz de ogum |
JadtKgDNqvBt | Publicada em: 3/5/2009 1:47:17 AM
t651td [a href="http://mtvjjgkjritz.com/"]mtvjjgkjritz[/a], [url=http://gbodkebnjztz.com/]gbodkebnjztz[/url],
[link=http://ckenywotxagp.com/]ckenywotxagp[/link], http://nelzfiwnwqao.com/
Autor: uqkift |
maria bonita | Publicada em: 1/31/2009 6:27:19 PM
salve Maria bonita ,salve a bainada
Autor: sueli |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda
» Os Orixás
» As Ervas
» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

   Voltar para o Início deste tópico

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

Entidades da Gira de: ERÊS (Crianças)

» Demais Cultos Afro

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Lurdinha | Publicada em: 4/4/2008 3:04:29 PM

» Caboclos d`Oxóssi

Essa é uma menina de aproximadamente uns 4 anos, que teve uma infância meia conturbada, viveu em um
orfanato, que diz não gostar muito, por isso hoje quando está em terra, quer viver cada segundo com
alegria. Assim que chega logo grita " TIA TEM PANONE??? " essa é uma frase que quem a conhece sabe
bem oq ela está pedindo. Uma menina que me ensinou e me ensina em cada novo dia, que temos que
enfrentar nossa vida da melhor maneira possivel, com alegria, carinho . Hora meia muleca, com seu
chapeuzinho e com suas brincadeiras, hora meia meiga, carinhosa, autentica e sem dúvida nenhuma super
engraçada. Sempre pronta pra ajudar, e com suas brincadeiras vai fazendo com que os "TIOS" vá
enxergando a vida com mais clareza.

» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Autor: Ariane Ibiapino Brescancini |
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» Exus
» Histórias dos Guias
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BAIANOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
ZÃ© Pelintra | Publicada em: 10/28/2008 7:43:20 PM
Seu ZÃ© Ã© uma entidade maravilhosa, sempre alegre atÃ© mesmo pra dar bronca, sabe lidar com os
assuntos mais diversos como um sujeito com doutorado e diplomado na escola da vida, sempre disposto a
fazer o melhor por todos ao seu redor. SÃ³ o que nÃ£o me conformo Ã© que algumas pessoas tratam essa
entidade como sendo de uma linha na qual ele atÃ© tem acesso porÃ©m nÃ£o pertence, a linha dos Exus,
que sÃ£o tambÃ©m maravilhosos, porÃ©m tem suas maneiras prÃ³prias de trabalhar.
Autor: Paulo |

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros
» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

MARIA QUITÉRIA | Publicada em: 10/1/2008 6:31:04 PM
ELA É UMA BAIANA PORRETA SERIA PRA TRABALHAR MAS MUITO ALEGRE COM AS PESSOAS ELA ADORA
ROUPAS COLORIDAS USA UMA FLOR NA CABEÇA DANÇA BASTANTE E ADORA UMA CACHAÇA FUMA DEMAIS
E ELA TEM A VOZ BEM GROSSA DIZ ELA QUE ELA É UM EXÚ AMO A MINHA BAIANA.
Autor: ELAINE |
chico baiano | Publicada em: 9/22/2008 2:57:09 PM
gostaria de saber mais sobre o guia chico baiano, minha mãe o recebe e eu gostaria muito de saber oq o
agrada!!Doque ele gosta roupas q usa, cigarros enfim....queria muito saber como ele !!! Sei q ele é muito
porreta, bravo, porém carinhoso com seus filhos!!!!
Autor: liliane |
Maria Rendeira | Publicada em: 9/18/2008 4:24:44 PM
Essa é uma baiana muito porreta, trabalha com muita luz, e até onde sei faz muita caridade, já ajudou
muitas pessoas tanto que voltaram ao terreiro para poder agradecer.Usa um chapeú de cangaceira, trabalha
com charuto, e posso sentir uma vibração muito boa e forte quando ela vem para trabalhar.
Autor: Tomie |
zé pilintra | Publicada em: 8/31/2008 2:10:36 PM
O SR. Zé Pilintra usa guia vermelha e preta?
Autor: Fernanda |
Facão de prata | Publicada em: 7/23/2008 11:29:41 PM
eu não seu praticamente nada deste baiano, sou ogan de tabaque, conversando com um baiano, o mesmo
falou q eu tenho um baiano muito retado e o nome dele e facão de prata, alguem poderia falar deste baiano
pra mim, descrever o geito dele o q ele gosta etc... pode mandar por este e-mail:
milt_samurai@yahoo.com.br
Autor: Milton |
Zé do Coco | Publicada em: 7/14/2008 3:26:11 PM
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Esse Baiano é porreta, quem o conhece não se esquece, ele é muito simpático e brincalhão, gosta muito de
falar e que Baiano que não gosta rss. Mas o trabalho mais importante dele é a cura acerta a posturas tirar
dores do corpo. Um trabalho que ele faz que eu nunca vi outro Guia fazer é TRIRAR a MAGOA do CORAÇÃO
DE ALGUÉM. Todos que passaram na mão desseGUIA agradecem por tirado as dores do CORAÇÃO. Ele sabe
o ponto certo de apertar.
Autor: Fernando |
CORISCO | Publicada em: 7/14/2008 2:49:35 AM
ESSA E UMA ENTIDADE DE POUKAS PALAVRAS MUITO RIGDA BRAVA GOSTA DE RESPEITO NAO DEIXA NADA
PR ADEPOIS FAZ TUDO NA HORA ELE E O CARA RESPEITO ADORO ELE
Autor: MARCO |
Maria Bonita | Publicada em: 6/23/2008 4:16:07 AM
Eita baiana arretada gosta de tudo certo sem palhaçadas ajuda muito seus filhos demais brava mas com um
coração bom só não pisa no calo dela que essa baiana é arretada.Desmenti as pessoas na cara dura e gosta
de sempre trabalhar com a verdade Salve a Baianada
Autor: Paulo |
Zé da estrada | Publicada em: 6/5/2008 10:25:07 PM
Pra começo de coversa ele é o CARA. Ele é meu padrinho adora um coco com uma branquinha dentro e um
cigarro de filtro vermelho ele diz que é cigarro de macho.Ele é uma otima entidade,quando tem alguma coisa
de ruim no terreiro ele vem e toma a frente de tudo e diz minha vó -ele é um chereta.E ela diz também que
ele adora quebrar demandas. Pessoal e nem queira ver ele na esquerda pois eu já vi e não gostei nem um
pouco.Tenho 11 anos e sei de tudo isso.
Autor: Luana |
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Jundiaí, segunda, 27/4/109    

» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BAIANOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:

» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)

Casemira | Publicada em: 5/16/2008 10:41:00 PM

» Demais Cultos Afro
» TV Giras

Ô Baiana arretada.... Diz que é gorda e banguela....rsrsrs.... mas é linda!!!!! Atenciosa e conversadeira. Trata
a todos com muito carinho, fala diretamente mas com muita dose de carinho. Encantadora.

Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Autor: Taciane |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

Zé do Facão | Publicada em: 5/16/2008 11:48:20 AM

» Caboclos d`Ogum
» Baianos

gostaria de falar um pouco deste grande amigo,irmão,companheiro,sabio e assima de tudo justo.este é sr.zé
do facão um grande baiano que sempre me ajuda nas horas mais duras sempre com uma palavra de
comforto,carinho,paz e bondade. com seu facão sempre pronto para trabalhar com muita luz,força e
humildade este é meu grande amigo sr.zé do facão grande baiano....

» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Autor: Alexandre |

» Ciganos
» Exus

Zé do Laço | Publicada em: 5/15/2008 12:34:47 AM

» Histórias dos Guias

Neste caso trata-se de um Baiano que é também um Boiadeiro. Ele aparenta ter uns 30 e poucos anos,
quase sempre passa a impressão de ser alguém muito bravo. Quando vem pra trabalhar, sempre pede forças
à Mamãe Oxum e a Pai Ogum, como ele diria: "que quem me protege te proteja também". Tenho aprendido
muito com ele nos últimos anos. Sua sinceridade, sua força e sua fé me mostram cada dia mais que sim, é
possível superar dificuldades, vencer obstáculos e construir uma vida melhor.

Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato

Autor: Taís Gramorelli |

» Links Úteis
O Barracão
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» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: ERÊS (Crianças)

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos
» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô
» Caboclos d`Ogum
» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
Julinha | Publicada em: 2/10/2009 12:52:54 PM
Trabalho com a Julinha á 3 anos,adoro a minha erezinha tao lindinha,boazinha,carinhosa um shou de ere.
Julinha amo vc.
Autor: ana |
ERÊ AZULÃO | Publicada em: 11/25/2008 12:12:56 AM
GOSTARIA DE SABER A HISTÓRIA DELE. OBRIGADO.
Autor: MARCOS SANTIAGO |

» Boiadeiros
» Marinheiros

ritinha | Publicada em: 10/1/2008 6:15:19 PM

» Ciganos

ela tem 4aninhos é alegre brincalhona bagunceira adora cantar pular dançar não para sentadA FALA O
TEMPO INTEIRO ADORA CHUPETA TODO ANO GANHA MAIS DE 10 FICA MUITO ALEGRE TRABALHA COM AS
CHUPETAS MAS É SERIA PRA TRABALHAR,SE ELA NÃO ESTÁ A FESTA FICA SEM GRAÇA ELA É UM DOCE
AMO ELA DE PAIXÃO GRAÇAS A DEUS QUE MANDOU ELA PRA MIM.

» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

Autor: ELAINE |
Yemanjá / Erê | Publicada em: 9/26/2008 12:47:40 PM
Tenho 8 anos de idade.Saí da camarinha a 2 meses,estou feliz poismeu orixa me faz muito feliz.Sou de
IEMANJÁ com OBALUAE moro em B.H e pertenço ao terreiro de Pai Joviano de Oxosse.Me orgulho da mha
religiao e tambem dos orixas q tenho sou criança tnho mto q aprender cada vez mais me sinto em um
eterno aprendizado! Iemanja é a luz do meu caminho,segurança,mãe,amiga de infancia,tnho
responsabilidade e tambem tenho uma infancia saudavel minha religiao nao me atrapalha pelo contrario!
quero deixar bem claro o meu carinho pelo meu orixa e pela minha ere estrelinha do mar
Autor: Maria Clara |
Luiza | Publicada em: 9/22/2008 9:05:19 PM
Bom, nem preciso dizer que ela é linda, arteira e tagarela rs... ela diz que tem 4 anos e ADORA a Girafa
dela, que um certo dia foi enforcada pela Ritinha rs... foi uma experiencia nova... a Luzia chorou de soluçar
por conta da Girafa e depois disso ela não desgruda do bicho por nada... Foi uma das entidades que mais
rapido se "apresentou" já chegou dizendo nome, o que gosta e por aí vai... Cada trabalho de Erê é uma
festa e a Luiza com sua alegria me faz cada dia mais apaixonada pela nossa querida e linda Umbanda.
Autor: Milena Souza |
renatinho do mar | Publicada em: 9/15/2008 3:34:08 PM
ele morreu afogado em um barco com a marcia e o ze do caz(sao dois mestres de umbanda)
Autor: cyda |
Dito (Benedito) | Publicada em: 9/11/2008 3:53:11 PM
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O que posso falar desse neguinho !!! Maravilhoso... sempre perto de mim.. por mais que não possa ve-lo, eu
sei que ele está sempre por perto e ajudando nas coisas da vida. Era um escravo que moia cana de açucar
para fabricação de bebidas (pinga) logo para não morrer de fome tomava pinga e era maltratado pelo seu
senhor. morreu de tanto apanhar de seu senhor e foi acolhido por Nossa senhora, que ele chama de
madrinha! Sempre brincalhão, gosta de bebidas doces como martini, menta, amarula. Junto ao võ miguel,
Sete demandas, pai ditinho, Bolacha (sebastião) fazem parte da corrente dos anjos e dos indios. Minha vó
Anadir recebe todas essas maravilhosas entidades, mas em especial tenho um carinho muito grande pelo
dito. Êêêêê neguinho!!!!
Autor: Tiago Pereira Ramos |
Zétinha | Publicada em: 9/6/2008 12:20:01 AM
Trabalho com a menina Norizete mas ela prefere ser chamada de Zétinha, ela tem 3anos é esperta,
engracadinha,e muito carinhosa quando vem a terra adora usar em sua cabeça uma coroa de flores e não
abre mão de sua mamadeira gosta muito de ajudar as pessoas sempre trazendo uma palavra de conforto e
alivio para suas dores é otima em fazer mandingas para evolução geral Salve São Cosme eDamião Tem
estrelas no céu tem peixinhos no mar a estrelinha do céu rolou a Zétinha chegou a estrelinha do céu rolou
mamãe Iemanja coroou.
Autor: Mel Inaê |
Bebel | Publicada em: 5/22/2008 1:52:20 PM
Essa erêzinha trabalha comigo, é uma gracinha quando está de bom humor, mas quando está brava quer
sempre aprontar. Ela tem um tipo de tacape que ela gosta de bater na cabeça dos outros erês e dos Tios tb,
e depois finge que não foi ela.... Da última vez que esteve em terra queria porque queria sujar as costas do
Julinho com seu brigadeiro, mas não fez porque o "tio" Felipe podia ficar bravo. rs... É uma figurinha, até
prometeu presente a outra erê que pediu um brinquedo seu emprestado pra num tem mais que dividir o que
é dela....
Autor: Renata Noronha |
Ritinha | Publicada em: 5/15/2008 10:53:52 AM
Algumas coisas que ela faz, a forma que ela trabalha, sua alegria, me fazem lembrar partes boas da minha
infância, talvez seja por isso que sempre que termina um trabalho, choro muito. Me traz alegria e saudade.
Foi uma das primeiras Entidades que trabalham comigo que eu conheci. É uma típica criança de seus 4
aninhos, brincalhona, bagunceira (ela sempre pergunta "quanta coisa" ela quebrou) e que gosta de tudo
MUITO "coloLido". Mas ela tem também um lado sério digamos assim. Com algumas de suas brincadeiras ela
consegue fazer que algumas pessoas parem de enxergar acontecimentos de forma tão dura e passem a
enxergá-las de um jeito mais simples e mais alegre.
Autor: Taís Gramorelli |
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» A Umbanda

   Voltar para o Início deste tópico

» Os Orixás
» As Ervas

Entidades da Gira de: BAIANOS

» Pontos Cantados
» Pontos Riscados
» Cozinha Ritualística
» Ifá (o oráculo)
» Demais Cultos Afro
» TV Giras
Giras de Umbanda
» Pretos Velhos

Abaixo os textos sobre os Guias desta Gira, publicado pelos próprios visitantes do nosso portal Giras
de Umbanda:
pomba gira maria mulambo | Publicada em: 4/23/2009 4:51:49 PM
gostaria de saber tudo sobre essa intidade ki segunda e minha escora
Autor: maiarosilda@hotmail.com |

» Caboclos d`Oxóssi
» Caboclos d`Xangô

joao baino | Publicada em: 3/31/2009 10:13:33 AM

» Caboclos d`Ogum

falar sobre esse o orixa e o maior orgulho nos seus trabahlos ele costuma dizer a gente tem que sempre
ouvir os que estao precisando so elas que sabe realmente o que estao precisando e junto com elas mostrar
o melhor caminho e sonhos respeito fe humildade sao fundamental para que nos fortaleça eu tenho varias
provas que esta entidade ja tirou muitas pessoas das coisas ruim se quizer tirar as provas meu
telefone;24765359.ou.92787787

» Baianos
» Crianças (Erês)
» Linha d`Água
» Boiadeiros
» Marinheiros

Autor: pai luiz de ogum |

» Ciganos
» Exus
» Histórias dos Guias
Interativo
» Grupo de Estudos
» Mural de Recados
» Chat
» Entre em Contato
» Links Úteis
O Barracão
» Quem Somos
» Como Ajudar
» Adic. a Favoritos
» Tela Inicial

mane baiano | Publicada em: 3/9/2009 11:59:20 PM
gostaria de saber um pouco sobre esse baiano
Autor: flavio |
maria do balaio | Publicada em: 2/12/2009 2:19:31 PM
NÃO TENHO CERTEZA SE ESSE É O SEU NOME MAIS POIS ELA Ñ FALOU AINDA MAIS TENHO MINHA
INTUIÇÕES .CASO SOUBE ALGO SOBRE ELA FICAREI MUITO AGRADECIDA.tavares_grazi@hotmail.com
Autor: graziela |
Maria 7 Coco | Publicada em: 2/10/2009 1:06:56 PM
essa baiana é fogo,chega rodopia dança e traz alegria p todos que estao por perto . sarava baiana
Autor: ana |
Baino Severino | Publicada em: 1/31/2009 1:14:12 AM
Quem gosta de ouvir as coisas sem mentira e diretamente, precisa conversar com esta entidade,
simplismente formidvel.
Autor: Marcos |
Corisco | Publicada em: 1/30/2009 1:35:01 PM
Trabalho com o Baiano Corisco, guia de muita força, severo, tenho muito respeito e admiração por esse
baiano. Eu gostaria muito de conhecer outras pessoas que trabalham com ele. Grande abraço a todos
Autor: Sara Bony |
mae oxumqual sua personlidade e seu modo de agir | Publicada em: 11/12/2008 3:44:51 PM
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qual sua personalidade e seu modo de agir em seus filhos
Autor: soraia |
ze vicente | Publicada em: 11/5/2008 11:07:44 AM
gostaria de saber mais sobre essa entidade que recebo e seu ponto de chão como seria gostaria de saber
obrigado. sem mais aguardo resposta.
Autor: leandro benassi |
João Baiano | Publicada em: 10/28/2008 8:02:32 PM
Sr João Baiano é uma entidade debochada, perece até um malandro, mas na hora de trabalhar é sério e não
deixa ninguém se meter. Adora brigas , principalmente quando tem que usar seus dois punhais. Baiano
vingativo, pra quem faz maldade para outros. Eta Baiano Porreta!!!
Autor: Marcio |
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