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

Carlos Drummond de Andrade 

Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias,  

a que se deu o nome de ano,  

foi um indivíduo genial. 

Industrializou a esperança,  

fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 

Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar  

e entregar os pontos. 

Aí entra o milagre da renovação  

e tudo começa outra vez, com outro número  

e outra vontade de acreditar  

que daqui para diante,  

vai ser diferente. 

F E L I Z  2 0 1 1 ! ! !  

 

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 

JANEIRO: 

 15 – Início das atividades do ano:    
         Festa de Oxóssi  
         Gira de Preto-Velho 
 

 22 – Gira de Preto-Velho 

 29 – Gira de Preto-Velho 

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. 

 
Muita paz a todos. 
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Ferramentas de Oxóssi:  

Ofá (arco) e Damatá (flecha): Oxóssi é o Orixá da fartura e da alimentação, aquele que domina 

os perigos da mata e vai em busca da caça para alimentar a tribo. A flecha representa o 

domínio da cultura sobre a natureza, pois a flecha tem significados sociais, mágicos, religiosos. 

Astúcia, inteligência e cautela são representados pelo fato desse caçador possuir uma flecha, 

afinal não pode errar, e jamais erra. O Arco representa seu conhecimento sobre o segredo do 

nosso planeta, pois os dois hemisférios (norte e sul), quando separados, assemelham-se ao 

seu arco. Erukeré: objeto sagrado feito com o rabo de búfalo, simboliza a ancestralidade, 

domínio sobre o espírito dos mortos e o poder da magia, pois serve para espalhar a fertilidade 

pelo mundo. O erukeré é o detentor de "axé" de Oxóssi. 

 

 
 Os tipos psicológicos são graciosos, inteligentes, e têm uma curiosidade e senso de observação 

de grande penetração: simbolicamente é o caçador solitário que entra na mata. Apresentam um 

comportamento metódico e são propensos à magia cerimonial. Gostam de ficar sós, são discretos e 

fiéis e, aparentemente reservados e tímidos. Apresentam uma propensão natural para desbravar o 

desconhecido; por isso são pioneiros em novos projetos e métodos de trabalho. De grande 

sensibilidade, possuem qualidades artísticas. Por sua estrutura psíquica emotiva, com certa 

frequência precisam se isolar para refazer as energias. Apresentam rapidez de raciocínio, boa 

oralidade e comunicação, extrovertidos, generosos, hospitaleiros e amigos.Vivem com 

dinamismo e otimismo, e são ligados a todos os tipos de artes. São amáveis com os amigos, e 

sinceros no desejo de ajudar os outros. Têm facilidade para ganhar dinheiro. 

 
  

 

Oxóssi é o caçador por excelência, mas sua busca visa o 
conhecimento. Logo, é o cientista e o doutrinador, que traz o 
alimento da fé e o saber aos espíritos fragilizados tanto nos 
aspectos da fé quanto do saber religioso. 

 A vibração de Oxóssi significa ação envolvente ou 
circular dos viventes da Terra, ou seja, o caçador de almas, 
que atende na doutrina e na catequese. Suas entidades 
falam de maneira serena e seus passes são calmos, assim 
como seus conselhos e trabalhos. Seus pontos cantados 
traduzem beleza nas imagens e na música e geralmente são 
invocações às forças da espiritualidade e da natureza, 
principalmente as matas.  

Oxóssi é o "caçador de almas", o conselheiro. Corresponde 
à nossa necessidade de saúde, nutrição, energia vital e 
equilíbrio fisiológico, num trabalho constante de crescimento e 
renovação. Fartura, riqueza, liberdade de expressão são seus 
pontos marcantes. 

O X Ó S S I – 20/01 

Hino a Umbanda 

Refletiu a luz divina / com todo seu esplendor / é do reino de Oxalá / onde há paz e amor / 

luz que refletiu na terra / luz que refletiu no mar /luz que veio de Aruanda /para tudo 

iluminar / A Umbanda é paz e amor / é um mundo cheio de luz / é a força que nos dá vida / 

e à grandeza nos conduz / Avante filhos de fé / como a nossa lei não há / levando ao mundo 

inteiro / a bandeira de Oxalá !  
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