
  

AÇÃO CRISTÃ VOVÔ ELVÍRIO 

I N F O R M A T I V O  

“UMBANDA: manifestação do Espírito para a prática da caridade” 

002/2011 

DIA / HORÁRIO DAS GIRAS 

Todos os sábados de 16 às 

19:30h. Aberta ao público. 

* É necessário pegar a ficha de 

atendimento - distribuídas por 

ordem de chegada - para se 

consultar com as Entidades. 

AGENDA 

FEVEREIRO: 

 05 – Festa de Iemanjá  
        Gira de Preto-Velho 

 12 – Gira de Preto-Velho 

 19 – Gira de Esquerda 

  (Exus e Pomba-Giras) 

 26 – Gira de Preto-Velho 

Parque Estrela D’Alva X - Quadra 453 Lote 1 Rua 323 - Setor Central - Jardim Ingá - Luziânia/GO 

AS SETE LÁGRIMAS DE UM PRETO VELHO 

Num cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, pitando o seu cachimbo, um 
triste preto-velho chorava. De seus olhos molhados, esquisitas lágrimas desciam-lhe 
pelas faces e não sei porque contei-as... Foram sete. 
Na incontida vontade de saber aproximei-me e o interroguei. Fala, meu preto-velho, 
diz ao teu filho por que externas assim uma tão visível dor? 
E ele, suavemente respondeu: Estás vendo esta multidão que entra e sai? As 
lágrimas contadas estão distribuídas a cada uma delas. 
A primeira, eu dei a estes indiferentes que aqui vem em busca de distração, para 
saírem ironizando aquilo que suas mentes ofuscadas não podem conceber... 
A segunda a esses eternos duvidosos que acreditam, desacreditando, na expectativa 
de um milagre que seus próprios merecimentos negam. 
A terceira, distribui aos maus, aqueles que somente procuram a UMBANDA, em 
busca de vingança, desejando sempre prejudicar a um seu semelhante. 
A quarta, aos frios e calculistas que sabem que existe uma força espiritual e procuram 
beneficiar-se dela de qualquer forma e não conhecem a palavra gratidão. 
A quinta, chega suave, tem o riso, o elogio da flor dos lábios mas se olharem bem o 
seu semblante, verão escrito: Creio na UMBANDA, nos teus caboclos e no teu Zambi, 
mas somente se vencerem o meu caso, ou me curarem disso ou daquilo. 
A sexta, eu dei aos fúteis que vão de Centro em Centro, não acreditando em nada, 
buscam aconchegos e conchavos e seus olhos revelam um interesse diferente. 
A sétima, filho notas como foi grande e como deslizou pesada? Foi a última lágrima, 
aquela que vive nos olhos de todos os Orixás. Fiz doação dessa aos Médiuns 
vaidosos, que só aparecem no Centro em dia de festa e faltam as doutrinas. 
Esquecem que existem tantos irmãos precisando de amparo material e espiritual. 
Assim, filho meu, foi para esses todos, que viste cair, uma a uma... 

AS SETE LÁGRIMAS DE UM PRETO-VELHO. 

 
ESTUDO SOBRE UMBANDA  

Todas as terças de 20 às 

22h. Aberta ao público. 

*Atividade obrigatória para 

os médiuns. 

Local: Escola Parque 

313/314 sul 



 
  

 

 

I E M A N J Á – 02 de fevereiro 

Essa linha é também conhecida como Povo d'Água. Iemanjá 

significa a energia geradora, a divina mãe do universo, o eterno 

feminino, a divina mãe na Umbanda. As entidades dessa linha 

gostam de trabalhar com água salgada ou do mar, fixando vibrações, 

de maneira serena. Seus pontos cantados têm um ritmo muito 

bonito, falando sempre no mar e em Orixás da dita linha.  

Atributo: respeito e amor; desperta a grande mãe em cada um, a 

percepção de que podemos gerar "vida" e de que somos co-

criadores com o Pai. Estimula-nos ao amor maternal, sem apego, 

fazendo com que seus filhos sejam cidadãos do mundo. 

Aspectos positivos: prosperidade e abundância em todos os 

sentidos; acolhimento, zelo (preocupação com o bem-estar dos 

que ama), sentido de união, humanitarismo, criatividade, 

procriação no sentido do progresso (evolução) 

 

universo, o eterno feminino, a divina mãe na Umbanda. As 

entidades dessa linha gostam de trabalhar com água salgada ou 

do mar, fixando vibrações, de maneira serena. Seus pontos 

cantados têm um ritmo muito bonito, falando sempre no mar e 

em Orixás da dita linha.  

Atributo: respeito e amor; desperta a grande mãe em 

cada um, a percepção de que podemos gerar "vida" e de que 

somos co-criadores com o Pai. Estimula-nos ao amor 

maternal, sem apego, fazendo com que seus filhos sejam 

cidadãos do mundo. 

É considerada a Grande Mãe porque acolhe também os 

filhos adotivos, de outras mães. Num terreiro de umbanda é a 

agregadora dos grupos, o sentido de união, o humanitarismo, a 

procriação no sentido de progresso e prosperidade. 

 

Os tipos psicológicos dos filhos de Yemanjá podem ser imponentes, majestosos, dignos, calmos, 

sensuais e fascinantes (o canto da sereia). As filhas de Yemanjá são boas educadoras, 

organizadas no lar e dadas ao relacionamento social familiar. É considerada a Grande Mãe porque 

acolhe também os filhos adotivos, de outras mães. Num terreiro de umbanda é a agregadora dos 

grupos, o sentido de união, o humanitarismo, a procriação no sentido de progresso e prosperidade. 

Vovó Maria Conga nos esclarece: "O amor compreendido e praticado é como um pintor que reproduz 

obras que favoreçam a todos que são abrangidos pelo seu raio visual, provocando o desenvolvimento 

de novos valores internos, modificando os quadros mais íntimos de cada um, com as novas tintas e 

pincéis das conquistas realizadas em favor do outro". Essa força da natureza também tem papel 

muito importante em nossas vidas, pois é ela que rege nossos lares, nossas casas. É ela que 

dá o sentido da família às pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto. Ela é a geradora do 

sentimento de amor ao seu ente querido, que vai dar sentido e personalidade ao grupo 

formado por pai, mãe e filhos tornando-os coesos. Regem as uniões, os aniversários, as festas 

de casamento, todas as comemorações familiares. É o sentido da união por laços 

consangüíneos ou não. O mar é o nosso maior provedor de alimentos e de pulsação da vida, este é 

o sentido de prosperidade. No seu movimento de fluxo e refluxo das marés, limpa, energiza, leva o 

negativo e transforma-o em positivo, promovendo o equilíbrio. 

 

 

 

 
  

 

RECOMENDAÇÕES E ESCLARECIMENTOS AOS CONSULENTES 
 

Caro Consulente, SEJA MUITO BEM-VINDO a esta Casa de Oração! 
 

Alguns pontos importantes a serem observados: 

 Vista-se de forma adequada ao ambiente (roupas claras e compostas), ou seja, evite roupas escuras, 
mini-blusas, mini-saias, shorts, decotes, roupas que mostrem a barriga, transparências, blusas sem 
mangas, bermudas curtas); 

 Desligue o celular ao adentrar o terreiro; 
 Não efetue pagamento às crianças e/ou adultos no estacionamento. 

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo final" - Chico Xavier 


