
 

SOU MÉDIUM? 
 

Talvez você já tenha feito essa pergunta a si 

mesmo ou quis saber um pouco mais sobre a mediunida-

de e a comunicação que é estabelecida com o mundo ex-

trafísico.  

Em sua obra “O Livro dos Médiuns”, Allan 

Kardec relacionou a mediunidade a um fator orgânico. Ou 

seja, do próprio organismo humano, e esclareceu que to-

dos são, em maior ou menor grau, médiuns.  

Mas calma! Isso não significa que, a partir de 

agora, você começará a ver e ouvir espíritos, incorporar, ou psicografar uma mensagem do 

além. Na verdade, Kardec quis dizer que todos estamos mergulhados em um mundo fluídi-

co que está em contato constante com o mundo espiritual. Assim, sofremos a influência do 

plano espiritual com maior ou menor intensidade, afinal de contas, somos todos espíritos, 

encarnados ou não. 

Isso também não quer dizer que todos os seus problemas são provocados por 

um espírito obsessor, por um trabalho feito, ou pela mediunidade mal desenvolvida. Tenha 

certeza de que, na maioria dos casos, o problema pode ser resolvido por intermédio da 

transformação moral, revisão da sua conduta perante as adversidades da vida, e pela pos-

tura diante do próximo. Esses são os principais mecanismos de defesa e reequilíbrio espiri-

tual, e um banho de Evangelho* pode ser mais eficiente do que muitas receitas mirabolan-

tes encontradas por ai.  

Somos os maiores responsáveis por nossos atos e pelo nosso desenvolvi-

mento intelectual e moral. E lembre-se: você é capaz de fazer a revolução de sua vida. E é 

claro, você também pode se aprofundar um pouco mais sobre o assunto da mediunidade, 

estudando as obras de Kardec ou buscando informações de fontes cofiáveis. 

*O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec 
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“Dançando, seu perfume paira pelo ar, ó Dama...” 
 

 Ela é de Umbanda, ela quebra as demandas, com seu axé, se mostra 

moça imponente a olhar fixamente. Sua beleza encanta, sua gargalhada 

ecoa, suas mandingas são misteriosas. “Ela cria aquilo que o mando de exu 

não consegue estabelecer, ela dá aquilo que todas querem, mas ninguém é 

dono, ela faz viver aquela mulher que toda mulher quer ser e que todo ho-

mem quer ter, ela é pomba-gira e é melhor arredar o pé, homem, pois aí vem 

mulher...” 

 Muito já se associou Pombagira à mulher da rua, mas se engana 

quem pensa assim. Elas agem no astral como os Exus (guardiões), lutam 

contra as investidas do mal. Uma das funções da Pombagira está relaciona-

da à sensualidade.  Elas freiam os desvios sexuais dos seres humanos, dire-

cionam as energias sexuais para a construção e evitam as destruições. As Pombagiras são 

grandes magas e conhecedoras das fraquezas humanas. São espíritos alegres e gostam de 

conversar sobre a vida. São astutas, pois conhecem as intenções humanas. 

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. 

Por isso, quando for ao encontro de seu axé, saiba pedir, saiba conversar, por ser co-

nhecedora das intenções, sabe logo quando tem coisa errada, mas se vai com humildade e de 

bom coração, é só pedir que ela dá... 

 

Importância do Estudo Para o Aprimoramento do Espírito 

“Amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo.” (O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, capítulo VI, item 5.) 

 

O Grande Mestre que o Pai Maior enviou para conduzir seus filhos, criados sim-
ples e ignorantes, no caminho do bem, na direção da evolução espiritual, incluiu, dentre os prin-
cipais ensinamentos a serem seguidos, o amor ao próximo e a busca pela instrução. Ele mes-
mo dedicou a vida à divulgação da Boa Nova, da mensagem de amor, de fé, de esperança, de 
necessidade de renovação íntima e pediu a seus apóstolos que incansavelmente divulgassem 
esses ensinamentos. 

As lições capazes de conduzir os corações humanos a expandirem amor, por 
meio de atitudes, podem ser encontradas no estudo do Evangelho; bem como mensagens in-
centivadoras de reflexões que encorajam a realização da reforma íntima. E todos aqueles que 
possuem o conhecimento evangélico tornam-se multiplicadores da mensagem, seja por pala-
vras, seja por atitudes. 

Além disso, a fé precisa de base sólida para não desmoronar em qualquer contra-
tempo que surja no caminho.  

A busca pelo conhecimento, além de auxiliar na reforma moral e no fortalecimento 
da fé, proporciona embasamento, para a utilização construtiva dos recursos que existem em 
nós mesmos e na natureza.  



 

OFERENDAS 

 

 Na umbanda, assim como em outras religiões, ouve-se falar 

que seus praticantes fazem oferendas aos Orixás. As oferendas na-

da mais são do que elementos materiais que, num ato magístico, 

são imantados com uma energia específica para aquilo que se de-

seja, podendo representar, por exemplo, um pedido ao Alto (de pro-

teção, de prosperidade, etc) ou um agradecimento a Deus. 

 Desde os primeiros relatos da Bíblia (Gênesis 4:1,15) que se 

ouve falar em oferendas: Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, pratica-

vam esse ato. Caim, que era agricultor, ofertou frutos, e Abel, que 

era pecuarista, ofertou a ovelha que mais amava. Lê-se na Bíblia 

que Deus teria se agradado mais pela ovelha do que pelos frutos, e 

isso fez com que Caim sentisse ciúmes de Abel e o levasse para 

uma emboscada. 

Mas o que temos que tirar de lição dessa passagem é que Abel sacrificou o primeiro e melhor 

animal que tinha, oferecendo ao Senhor, de coração, o melhor que ele podia. Enquanto Caim ofere-

ceu o que restava da colheita, tornando o ato sem importância. Outra explicação é que o sacrifício de 

Abel teria um ensinamento profético que representa diretamente a profecia que se cumpriria no novo 

testamento, onde o Cordeiro Eterno (Jesus Cristo) seria sacrificado para a salvação da humanidade. 

Há ainda os que dizem que o valor do sacrifício animal está ligado ao poder energético que o sangue 

tem e que, se bem empregado, pode promover curas e aberturas de caminhos. 

Devemos nos lembrar: ao falar com Deus, o mais importante é o que carregamos na alma, ou 

seja, o que estamos oferecendo ao mundo e às pessoas. 
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         Você sabia? 

Os médiuns da nossa Casa devem trabalhar utilizando lenços (mulheres) ou eketés 

(homens) brancos, cujo objetivo é proteger o chakra coronário, situado no topo da cabeça.  

Algumas pessoas utilizam seus lenços e eketés em cores diferentes do branco, em ho-

menagem ao seu orixá de cabeça. Assim, temos a relação das seguintes cores com os res-

pectivos orixás: 
 

            

COR ORIXÁ COR ORIXÁ 

Branco Oxalá Azul escuro Yemanjá 

Vermelho Ogum Azul claro Oxum 

Marrom Xangô Amarelo Iansã 

Verde Oxóssi Roxo Nanã Burukê 

Colorido Oxumaré Rosa Yori 



DATA GIRA 

07/03/2015 Gira de atendimento de Pretos Velhos—Homenagem à Oxum 

14/03/2015 Gira de atendimento de Pretos Velhos  

20/03/2015 Gira em Palmelo/GO 

21/03/2015 Gira de atendimento de Pretos Velhos  

28/03/2015 Gira de atendimento de Pretos Velhos 

CALENDÁRIO DAS GIRAS 

DAMA DA NOITE 

Dançando, seu perfume paira pelo ar, ó Dama.. 

Seu charme pode facilmente encantar 

A noite.. 

Seus passos marcam o compasso 

Seu vestido corta o espaço 

A magia expressa no olhar 

Dama da noite faceira 

Não é brincadeira 

Uma rosa vermelha ilumina a tronqueira na luz do luar 

Um champanhe pra estourar 

O motivo é brindar todas as conquistas 

Um champanhe pra estourar 

O motivo é brindar a missão escolhida 

Dançando... 

ATENÇÃO: Senhor (a) consulente, seja muito bem-vindo (a)! Lembre-se de que este é um TEMPLO 

RELIGIOSO e sagrado. Por isso, vista-se adequadamente, com roupas claras e compostas. EVITE ber-
mudas, roupas curtas, decotes, transparências etc. Sinta-se convidado a cantar nossos pontos e as can-
ções entoadas no início do trabalho. Nos demais momentos, faça silêncio. DESLIGUE O CELULAR. O 
ACVE não se responsabiliza pelos pertences deixados em suas dependências, por isso, seja cauteloso.  
HORÁRIO DAS GIRAS DE ATENDIMENTO: sábados, às 15:30h.  
É preciso chegar com antecedência e pegar a senha de atendimento.  
Dúvidas e sugestões: estrelaguiadearuanda@gmail.com 

MOCIDADE UMBANDISTA HUMBERTO DE CAMPOS  

 O grupo Ação Cristã Vovô Elvírio hoje é um grupo conhecido pelo traba-
lho de assistência espiritual que realiza, mas nasceu de um grupo de estudos que 
partiu para a prática. Sendo assim, um grupo de estudo que trabalha! 

 Dessa forma, proporciona oportunidades de estudo aos médiuns da cor-
rente e aos consulentes, dentre elas, temos a Mocidade Umbandista Humberto 
de Campos – estudo espiritualista, sistematizado, realizado às quintas-feiras, 
quinzenalmente, às 20h, na Escola Parque da 307/308 sul.  

 A primeira aula do semestre será no dia 19-3-2015. 

As inscrições podem ser realizadas a qualquer tempo e recebemos jovens de todas as idades! 
Atenção: os menores de 18 anos devem apresentar autorização escrita do responsável, para participar. 


