
Nossa casa está em festa! A 

espiritualidade maior nos 

presenteou com mais uma 

etapa de preparação de mé-

diuns, para que estes sejam e 

estejam melhor adaptados às 

normas divinas, no intuito de 

exercerem suas funções e 

obrigações nos mais variados 

rituais umbandistas. 

 Preparando, condicionando, 

confirmando e consagrando a 

aliança com mentores, guias 

de trabalho, guardiões e Ori-

xás, para que tenhamos um 

enlace forte e seguro com as 

leis maiores e pleno conheci-

mento do exercício e prática 

da caridade, sobre o amparo 

da mediunidade. Comanda-

dos pelo Caboclo Urubatan, 

em parceria com o antecessor 

da casa, Caboclo Tanabi, 

iniciou-se uma longa série de 

trabalhos que objetivaram a 

Coroação.  

Em primeiro plano, foi reali-

zada a escolha e o convite aos 

filhos a participarem do pro-

cesso de Coroação. Ajustado 

isto, também tivemos uma 

série de obrigações inerentes 

ao preparo do ritual, que 

confirmou guias de frente, 

guardiões, pai e mãe de ca-

beça para cada um desta 

equipe, composta por 15 

filhos. Dados e passados os 

devidos preceitos, iniciaram-

se as obrigações na “Calunga 

Pequena” (cemitério) e nas 

matas, onde se consagram as 

forças dos caboclos, caboclas 

e outras entidades que se 

beneficiam das dádivas da 

natureza para o preparo do 

seu “Catiço” filho de fé.  

Nova etapa é iniciada com a 

ida à “Calunga grande”, praia 

e mar, recebendo assim as 

energias oriundas das mães 

(Iabás), caboclas d’água, se-

reias, marujos, baianos e tam-

bém forças provenientes da 

legião de Ogum, como Ogum 

Beira Mar, entre outros. Dando 

sequência, os coroandos rece-

beram na casa os Amacis e os 

trabalhos de Oxalá, e daí fo-

ram preparados os travessei-

ros aromáticos e energizado-

res da coroa, que, juntamente 

com um colchão de ervas e 

folhas, foram utilizados para 

repouso na semana que ante-

cede a SEXTA-FEIRA SANTA, 

DATA DA COROAÇÃO. 

Caboclo Tanabi, uma grata 

surpresa, manifestou-se no 

terreiro, tomando para si o 

comando dos coroandos, ori-

entando, consagrando e con-

firmando cada um dentro do 

ritual, cobrindo nossa casa de 

alegria.  

Na quinta-feira Santa, os mé-

diuns coroandos se recolhe-

ram, amparados pelos padri-

nhos materiais e alguns mé-

diuns, para, enfim, concluírem 

a missão a que lhes foram con-

fiadas, onde receberão seus 

patuás de Coroação e o traba-

lho dos corões de fitas das 

Sete Linhas Sagradas da Um-

banda, que irão acompanhá-

los no decorrer da sua trajetó-

ria de trabalho no terreiro e 

em suas vidas.  

Finalizando na sexta-feira San-

ta, conclui-se 

com a re-

cepção dos 

novos 

“Coroados”, onde toda a 

Nação Urubatan e Tanabi 

rendeu homenagens a mais 

uma consagração, confirma-

ção, preparo e aprendizado 

dos filhos da casa.  

Saravá aos guias que partici-

pam e auxiliaram no aconteci-

mento!  

Saravá Mae Paula Cristina 

pelo empenho, arrojo e doa-

ção. Saravá aos padrinhos 

materiais e Espirituais! Saravá 

também a nossa Umbanda 

querida, religião da acolhida, 

do amor incondicional, da 

simplicidade, do amparo, da 

orientação, da paz, da humil-

dade, e, principalmente, do 

caminho. Saravá a todos! 

               Coroação 2017 
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importante de seu vestuário. Prova disso é 

que, quando se quer oferecer o mais belo 

presente a uma cigana, se diz: dalto chucar 

diklô (te darei um bonito lenço). 

Por milagre ou por obra do destino, todos 

chegaram salvos a uma praia, próximo à Saint 

Maries de La Mer. Depois de muitos dias, to-

dos foram resgatados por um grupo de pesca-

dores, exceto Sara, por ser escrava e negra. 

Então, alguns ciganos que passavam pela cida-

de e presenciaram o fato, socorreram Sara. Ela 

foi responsável por vários milagres e se tornou 

Mãe e Rainha dos ciganos. 

Esta linha de trabalhadores espirituais 
é muito antiga na Umbanda. As falan-
ges ciganas caminham junto com as 
falanges orientais e têm uma importân-
cia muito elevada, sendo cultuadas por 
diversos seguimentos espíritas. O povo 
Cigano é grande conhecedor da natu-
reza, da noite, das nuvens, da chuva, 
das estrelas, da terra e das ervas, de-
tendo grande sabedoria sobre banhos, 
chás, unguentos, pomadas e até cos-
méticos. 

Para os Ciganos, a Lua, em cada uma 
de suas fases, serve para algum encan-
tamento, e, todos os meses, eles reali-
zam rituais de agradecimento a ela. Os 
Ciganos respeitam o destino, e, quan-
do há um acontecimento sem explica-
ção lógica, dizem que o ocorrido esta-
va escrito nas estrelas.  

Os Ciganos detêm o conhecimento da 
cura pelas ervas, e, em suas encarna-
ções, muitas vezes estiveram longe de 
médicos ou farmácias. Sendo assim, 

 

estas entidades também agem no 
plano da saúde, além de auxiliar 
nas questões ligadas ao amor e 
ao conhecimento. Os Ciganos 
suportam princípios magísticos e 
sua apresentação é totalmente 
diferenciada de outras correntes 
e falanges. 

Na dança, o Cigano procura de-
senvolver uma relação telúrica, 
conectando-se com a natureza e 
deixando fluir todos os sentimen-
tos mais íntimos para a superfície 
física do ser. Assim, nota-se per-
feitamente o sinal de êxtase de 
uma cigana ao rodopiar e fazer 
seus movimentos gentis, ao sacu-
dir seu pandeiro ou ao som do 
atrito das castanholas. Para os 
Ciganos, dançar é celebrar a vi-
da e se ligar a Deus. 

 

 

Participe deste 

evento! 

Informações na 

lojinha do centro. 

 

II Feira Mística em prol do Lar 

do Vadi. 

A 2ª Feira Mística de 2017 será reali-

zada no dia 03 de junho, unindo arte, 

cultura cigana e solidariedade, a fim 

de arrecadar fundos para a constru-

ção do lar de idosos e da nova sede 

da Associação Espiritualista Caboclo 

Urubatan.  

               Povo Cigano e a Umbanda 

FESTA CIGANA 

Sara era uma escrava egípcia de uma das 

três Marias: Madalena, Jacobé ou Salomé. 

Junto com José de Arimateia, Trófimo e 

Lázaro, Sara foi colocada, pelos judeus, 

em uma barca sem remos nem alimentos. 

Desesperadas, as três Marias puseram-se 

a orar e chorar. Aí, então, Sara retira o 

diklô (lenço) da cabeça, clamando por 

Kristeko (Jesus Cristo) e prometendo que, 

se todos se salvassem, ela seria escrava 

de Jesus, e Jamais andaria com a cabeça 

descoberta, em sinal de respeito – acre-

dita-se que, deste gesto de Sara Kali, 

tenha nascido a tradição de toda cigana 

casada usar um lenço, que é a peça mais 
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   O dia de Santa Sara, que é 
vista como a "Princesa da Be-
leza Negra", é comemorado 
no dia  24 de maio.  

Homenagem  

LENDA DE SANTA SARA KALI 

ORAÇÃO A SANTA SARA KALI 

Tu que és a única Santa cigana do 

mundo. 

Tu  que sofrestes todas as formas de 

humilhação e preconceitos. 

Tu que fostes amedrontada e jogada 

ao mar para que morresses de sede e 
fome . 

Tu sabes que é o medo, a fome, a 

mágoa e a dor no coração. 

Não permitas que meus inimigos 

zombem de mi ou me maltratem. 

Que tu sejas minha advogada diante 
de Deus. 

Que tu me concedas sorte e saúde. 

E que abençoes a minha vida. 

Amém. 



 

 

 

 

Vovó Cambinda é uma Preta Velha Amada por todos que amam 

a Umbanda. Todos tem nela um exemplo de amor e caridade, 

pois ela própria é assim.  

Com seu jeito humilde e dócil, ela conquista a confiança de 

todos, fazendo com que seus consulentes abram o coração de 

uma forma extrema, sem receios, sem vergonha de se expres-

sar, sem medo: apenas com o dar e receber um carinho grandi-

oso, como se fosse um neto ao lado de sua avó preferida.  

Sempre atenta a todas as palavras, esta vovó escuta tudo calma-

mente, fazendo com que todos os "grandiosos problemas" se 

pareçam apenas minúsculos fatos aos olhos de otimismo de nossa amada Preta Velha, 

e passando assim aos seus amados "netos e netas", para que eles reajam com mais 

força e mais fé a qualquer obstáculo na caminhada que as vezes pode parecer tão 

difícil.  

A senhora Cambinda é uma das Pretas Velhas mais conhecidas na história da Umban-

da. Em diversos Terreiros, podemos encontrar uma velha com o mesmo nome, pois 

como a nossa Velha Cambinda fora reconhecida e respeitada por várias gerações de 

negros pelos seus atos de caridade, muitos desses negros colocavam o nome de Cam-

binda em seus filhos para homenagear a nossa amada Vovó Cambinda.  

Em nosso centro, ela é patrona da Biblioteca que leva seu nome, pelo poder das pala-

vras contidas nas mensagens e histórias dos livros poderem transformar e desenvol-

ver almas.  

Em todas as segundas terças-feiras de cada mês, esta força de cura vem à nossa casa, 

sob a orientação da Vó Cambinda, para distribuir bênçãos, aconselhar e contribuir 

para a evolução dos frequentadores da casa. Venha co-

nhecer este trabalho que age de dentro do ser para fora, 

irradiando luz e poder de mudança! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUNDA—FEIRA: 
 Cura/ Desobsessão 
TERÇA—FEIRA: 
Grupo de Estudos/ Acupuntura/Axé Mirim 
QUARTA—FEIRA: 
Gira de atendimento com Guias ao público 
QUINTA—FEIRA: 
Corrente de Passes  
SEXTA-FEIRA 
Desenvolvimento Mediúnico– Trabalho com Médiuns (fechado) 
SÁBADO: 
Baralho Cigano/Entrega de Cestas Básicas –Famílias Carentes 

DOMINGO:  

Sacerdócio 
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Siga nossa programação do 1º Semestre 

Homenagem  

                                        Pretos Velhos e Vovó Cambina 
Na Umbanda, os 

Pretos Velhos e as 

Pretas Velhas são 

homenageados no 

dia 13 de maio, 

data em que foi 

assinada a Lei Áu-

rea, que determi-

nou a abolição da escravatura no Brasil. Os 

Pretos Velhos são entidades que se apre-

sentam em corpo fluídico de velhos africa-

nos que viveram nas senzalas e que adoram 

contar histórias do tempo do cativeiro. Sá-

bios, ternos e pacientes, os Pretos Velhos 

trazem o amor, a fé e a esperança aos seus 

filhos. 

Assim como o Caboclo está associado aos 

índios jovens e os erês às crianças, o Preto 

Velho, na Umbanda, está associado aos 

ancestrais africanos. São entidades que 

detêm o segredo da sabedoria, da humil-

dade e da paciência, trazendo esperança e 

calma aos anseios daqueles que os procu-

ram. Ligados às vibrações do pai Obalauê, 

do pai Omulu e da mãe Nanã Buruquê, os 

Pretos Velhos atuam como “psicólogos”, 

dando conselhos que ligam à evolução.  

Além disso, são capazes de quebrar de-

mandas apenas com o olhar, com a fumaça 

e com as ervas. 

SOBRE OS PRETOS VELHOS 

Regência: Obaluaê e Nanã; 

Cor: branco e preto/branco;  

Ervas: arruda e guiné; 

Flores: margarida, crisântemo e violeta; 

 



da evolução. 

É sorriso de preto velho, serie-

dade dos soldados, determina-

ção de guardiões. 

É fé no povo da Bahia, doçura 

das minhas crianças, formosura 

das moças, canto de sereias, 

Razão de Xangô, é cura dos 

Doutor. 

É a prece nos lábios 

É olhos brilhantes, 

É sol, é lua, 

É encantamento, é verdade, 

É sagrada... É a minha Umban-

da! 

 

Caboclo Tanabi 

Mensagem recebida pela mãe 

Paula Cristina Corcelli Jorri 

 

Não faça da minha Umbanda 

um comércio, onde se vende o 

que é sagrado. 

Não faça da minha Umbanda 

um capricho do seu ego. 

Não faça da minha Umbanda 

um lugar de manipulações. 

Não faça da minha Umbanda 

um lugar de poder. 

Minha Umbanda é pura 

Minha Umbanda é agua com 

arruda  

Minha Umbanda é folhas de 

guiné, 

Minha Umbanda é pé no chão e 

Deus no coração.  

Minha Umbanda é braços da-

dos, é de muito Brado!!!! 

É consolo, é alento, é pureza, é 

perfeição Caminho do bem e 

MENSAGEM DO CABOCLO TANABI 

Orientações  e informações aos frequentadores 
Para o tratamento nos trabalhos 

de cura ou desobsessão, a pes-

soa deverá receber indicação 

durante a consulta de quarta-

feira e é necessário se preparar 

para estes tratamentos, apostan-

do numa alimentação equilibra-

da, banhos de ervas e roupas 

claras. 

Aulas de Dança Cigana: Inscri-

ções gratuitas na lojinha.  

Todo sábado temos leitura de 

baralho cigano com  a Íris Criso.  

Há necessidade de agendar ho-

rário.  

 

Às terças-feiras, realizamos 

o tratamento de acupuntura 

com a especialista Flávia Pa-

rente. Agende um horário e 

conheça os benefícios. 

Todas as terças e quartas-

feiras, antes do curso e dos 

trabalhos, realizamos em-

préstimos gratuitos de li-

vros, através da Biblioteca 

Vovó Cambinda. As obras 

abordam temas da Umbanda, 

do espiritismo e de autoaju-

da. Venha conhecer!  

Mais informações sobre tra-

balhos, tratamentos e cursos, 

procurem a lojinha ou curtam 

nossa página no Facebook. 
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Informações e  Mensagem 



             ACUPUNTURA  
 

       Flavia Macedo Parente 

 

 

      A Acupuntura é uma parte da Medicina Tradicional Chinesa. No Brasil, a chamamos 

apenas de acupuntura, mas, na verdade, trabalhamos com várias técnicas que permitem 

atuarmos na saúde física, mental e espiritual das pessoas que nos procuram. Exercícios 

energéticos, alimentação, respirações, meditações, acupuntura sistêmica, auriculopuntura, 

ventosaterapia, moxabustão e massagens estão entre as principais técnicas. 

 A Medicina Tradicional Chinesa entende o universo como um conjunto de interações 

energéticas interdependentes, ou seja, nada acontece de forma isolada, todo acontecimento 

no universo permite uma consequência, uma ressonância. Utilizamos os Cinco Elementos – 

Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água – para classificar, compreender e estudar cada um dos 

acontecimentos. Desta forma, também utilizamos os cinco elementos para compreender o 

corpo humano e suas desarmonias. A grande lição da Medicina Tradicional Chinesa é que 

“eu pertenço ao universo e o universo pertence a mim”.  

Sendo assim, a contemplação e a observação de cada ser humano pode nos mostrar como 

ele está interagindo com o meio (alimentação, relacionamentos, heranças genéticas etc.), 

assim, a avaliação ocorre de forma holística (mente, corpo e espírito), e, consequentemente, 

seus resultados também vem de forma holística: por exemplo, você pode tratar uma 

lombalgia (dor nas costas) e também ficar mais calmo, dormir melhor e o medo 

desaparecer.  

       A acupuntura é classificada, hoje em dia, como medicina vibracional, ou seja: trata o 

períspirito e a nossa alma. Muitos livros espíritas relatam tratamentos de acupuntura em 

hospitais astrais: dessa forma decidimos, há 10 anos atrás, implantarmos nosso ambulatório 

de acupuntura aqui em nossa casa. Eu, como profissional da área, agradeço imensamente à 

oportunidade. A cada edição de nosso jornal, vamos explicando como a Medicina Chinesa 

atua em diferentes aspectos do corpo. Aguardem!  

                                                                                                                                            Gratidão . 
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Saúde 

 

AURICULOPUNTURA VENTOSATERAPIA MOXABUSTÃO 



www.facebook.com/

Associação 

Espiritualista 

Caboclo Urubatan 

Endereço : 

Rua: Heloísa Penteado, 305 

 

   Curta nossa página no Face 
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O jornal “Vem de Aruanda” é uma publicação bimes-

tral de distribuição interna, com objetivo de divulgar 

os preceitos da Umbanda Sagrada e as ações do nos-

so terreiro. 

Os artigos representam a opinião dos autores e a filo-

sofia da casa. 

Distribuição Interna 
   DDDISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300 EXEMPLARES 

 Jornal Vem de Aruanda 
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Parcerias de sucesso 

Nossa missão é levar 

um pouco do amor e da 

caridade para aqueles 

que mais precisam, da 

forma pura e simples 

que a Umbanda nos en-

sina diariamente.  

Juntos, estamos conec-

tados por um mundo 

melhor!  

Acompanhe os momentos marcantes deste bimestre 


