
NAMASTÊ! 

 A saudação Namastê significa: "O Deus 
que habita no meu coração, saúda o Deus que 
habita no seu coração"; e é essa saudação que 
pronunciamos no ACVE (Ação Cristã Vovô 
Elvírio) para reverenciar o Povo Cigano.
 Um povo conhecido por sua alegria, por 
suas músicas e danças, mas também muito 
temido por pouco se saber sobre eles. Possuem 
uma crença forte, que não permite que se divida 
os seus saberes com quem não for cigano, e 
encontraram na Umbanda um acolhimento para 
trabalhar na seara do Cristo.
 Nem todos os espíritos que trabalham 
nessa roupagem foram necessariamente 
ciganos encarnados. Mas, todos eles possuem 
uma afinidade com a forma de atuação dessa 
linhagem espiritual. E nos terreiros de 
Umbanda eles mostram que são exímios 
conhecedores de magia, da arte de curar e do 
dom da palavra.
 Eles prezam pela liberdade e sentem 
que não pertencem a um lugar apenas, mas sim 
ao mundo todo. Isso fez tornarem-se nômades e 
os permitiu observar muito a Natureza e suas 
manifestações (o que, espiritualmente, resultou 
no domínio dos elementos naturais e no 
entendimento que tudo tem seu tempo).
 Por não dividirem muito dos seus 
conhecimentos, é comum ver um cigano 
trabalhando em silêncio, ou, até mesmo 
conversando baixo e manipulando coisas 
simples (como mel, água e flores), pois, através 
do pensamento, eles utilizam a energia primária 
desses elementos para plasmar tudo o que 
precisam.
 Isso contrasta um pouco com as festas 
que costumamos ver entre os ciganos 
encarnados. Sim, eles acreditam que a alegria é 
capaz de desfazer vários miasmas espirituais, 
assim como as cores e as danças, e que devemos 
celebrar a vida. Mas, mais do que isso, eles se 
permitem momentos de reflexões que resultam 

no autoconhecimento, chave importante para 
preservar a própria liberdade e a felicidade.
 São pacientes e defendem o amor como 
o sentimento maior! São entidades que 
trabalham com a energia sentimental, 
estimulando nosso amor próprio, o amor entre 
os familiares, e o amor pela vida; o que nos faz 
querer sempre buscar mais!
 Chico Xavier, certa vez, disse: "Para ter 
algo que você nunca teve, é preciso fazer algo 
que você nunca fez". Esse poderia ser o lema do 
Povo Cigano, pois eles atuam movimentando o 
passado (mudando nossa percepção dos fatos) e 
abrindo caminhos para o futuro (ampliando 
nosso ponto de vista para visarmos novas e 
diferentes possibilidades). Muitas vezes nos 
vemos passando por situações retrógradas, mas 
que nos exigem uma nova forma de encarar o 
fato. Modificar a forma de ver o passado e 
vislumbrar o futuro!



QUERER É PODER!

 

Em meio a tantas vontades e desejos que 

desenvolvemos, nos vemos por diversas vezes 

frustrados ao nos depararmos com as 

dificuldades do caminho. Sentimo-nos 

infelizes, sem esperanças e até desamparados. 

Nesses momentos é necessário concentrarmos 

em nós mesmos e fazer as seguintes perguntas: 

O quanto eu quero atingir o meu objetivo? O 

que tenho feito para conseguir? Estou 

disposto a me esforçar em realizar os meus 

sonhos?

O nosso Terreiro chama-se AÇÂO 

Cristã Vovô Elvírio e tem como filosofia o 

movimento constante, a luta contra a inércia 

que nada de bom produz e atravanca o nosso 

crescimento material e espiritual.

Precisamos ser persistentes! Querer 

com vontade! Querer de verdade! Lutar 

pelos nossos sonhos, despender a nossa 

energia para construir! Ficar sentado 

esperando que milagres aconteçam não 

adiantará de nada, porque a lei da vida só 

permite que as coisas aconteçam para quem faz 

por merecer! E o que eu tenho feito para 

merecer e atingir o meu 

progresso? Como tenho 

u s a d o  a  m i n h a 

inteligência em favor de 

mim mesmo?

Se eu quero uma 

vida mais confortável, 

EU VOU BUSCAR 

MEIOS EFICAZES 

PARA CONSEGUIR! 

Mas eu vou buscar com 

força de vontade! Eu 

v o u  e s t u d a r ,  v o u 

trabalhar sem preguiça! 

Se o meu problema é de 

ordem emocional, vou 

me esforçar para sair da agonia que devora 

minha alma! Eu vou movimentar o mundo ao 

meu redor com muito amor e vou ser feliz! Eu 

quero! Eu posso! Eu vou conseguir! Porque 

não estou sozinho! Porque Deus quer o 

melhor para mim e Jesus vai me segurar nos 

momentos mais difíceis!

Jesus Cristo, ao expulsar os vendilhões 

do templo o fez de forma enérgica e eficaz, 

deixando o ensinamento de que devemos AGIR 

COM VONTADE para conseguir bens maiores. 

O Papa Francisco disse recentemente: “Eu não 

gosto de uma juventude que não se manifesta, 

apática, amorfa”. É preciso dedicação e 

empenho para vencer, mas que nossa mente 

haja como uma lâmpada que acende na tomada 

do coração.

Semeemos nossas sementes em boa 

terra, para que frutifiquem e produzam de 

acordo com a vontade do Nosso Pai Maior. 

Peçamos, que obteremos! Busquemos, que 

encontraremos! Batamos, que as portas nos 

serão abertas! Deus não dá pedra ao filho que 

pede pão.



  Através do arquétipo do negro ancião, 
nobre, poderoso, amoroso, humilde e sábio, 
ocultado por trás do jeito simples de falar, os 
espíritos que se apresentam na linha de Yorimá 
encantaram e tornaram imortal a figura 
carismática do Preto Velho na Umbanda.
 Yorimá significa “Potência Real da 
Lei”, ou, a Lei em plena manifestação (YO= 
vitalidade saindo da luz ou da energia, 
potência, princípio, ordem; RI= potência maior 
manifestando-se, iluminação, iluminado; 
MA= lei). É uma linha que, através do amor, da 
compreensão e da humildade, consola os 
aflitos, reanima os desacreditados e encara o 
sofrimento humano como fundamento da 
transformação que conduzirá à felicidade 
eterna.
 Espíritos de negros, amadurecidos no 
tempo e na vida do plano material, assumiram o 
grau de “Pretos Velhos”, orientando e 
ensinando os reais valores da vida. Sabedoria, 
simplicidade, humildade, caridade, evolução, 

seriedade, paciência, calma e ponderação são 
qualidades, atributos que nos remetem ao 
Mistério Ancião – de velho, sábio e profundo 
conhecedor dos Mistérios Divinos.  
 Os Pretos Velhos e Pretas Velhas 
trazem esse Mistério consigo, pois são espíritos 
elevadíssimos, bastante amadurecidos; são 
nossos irmãos mais velhos na senda evolutiva, 
que com sua experiência de vida alcançaram a 
sabedoria.
 O arquétipo do ancião preto, nobre, 
poderoso, amoroso, humilde e sábio, ocultado 
por trás do jeito simples de falar, encantou e 
tornou imortal a figura carismática do Preto 
Velho.
 Por isso quando falar com um Preto-
Velho, tenha humildade e saiba escutar, não 
queira milagres ou que ele resolva seus 
problemas, como em um passe de mágica, 
entenda que qualquer solução tem o princípio 
dentro de você mesmo, tenha fé, acredite em 
você, tenha amor a Deus e a você mesmo.
 S ã o  t a m b é m  m a n d i n g u e i r o s 
poderosos: com um olhar examinador, 
sentados em seus banquinhos com seus 
cachimbos, benzendo com um ramo de arruda, 
rezando com seu terço e borrifando sua água 
fluidificada, atuam contra o baixo astral. As 
suas baforadas são para a limpeza do corpo e da 
alma, harmonizando as vibrações de seus 
médiuns e consulentes.
 Por tudo isso e muito mais, no dia 13 de 
Maio, dia da Libertação dos Escravos, nós os 
saudamos: “Salve os Pretos Velhos! Salve as 
Pretas Velhas! Adorei as Almas! 

“Firma ponto minha gente, preto velho vai chegar...”

PRETOS VELHOS

DIA DA SEMANA: Segunda-feira.
LINHAS DE TRABALHO: Evolução, transmutação e transformação.
COR:  Branco ou Preto e Branco.
COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PRETOS VELHOS: 13 de Maio.

CHAKRA ATUANTE: Básico ou sacro.



Indicação de Vídeo: O pequeno anjo da Colômbia
 
 Neste mês, indicamos um vídeo disponível no YouTube, por meio do endereço 
eletrônico: www.youtube.com/watch?v=rE8Phg3lL44.
 Trata-se da história de Alveiro Vargas, um menino de apenas 9 anos de idade 

que resolveu mudar a vida dos mais velhos, em sua cidade natal, na Colômbia. Sem recursos e por 
conta própria, ele organizou seus amigos, também crianças da favela onde morava e passou a levar 
cuidados, amor e carinho aos idosos. 
 Os velhinhos o chamavam de “Angelito” (anjinho). Ele e outras 12 crianças visitavam idosos, 
de barraco em barraco, para levar comida e fazer a limpeza. Alveiro não teve tempo para brincar com 
as crianças de sua idade. Fazia suas visitas desde que saia da escola até as 11 da noite. 
 Hoje, aos pouco mais de 20 anos, Alveiro decidiu estudar advocacia. Disse: “acho que, como 
advogado, poderei defender e garantir os direitos da 3ª idade”. 
 É uma história incrível, que nos traz um ensinamento profundo no sentido de que, com força 
de vontade, nós podemos transformar o mundo num lugar melhor.

“Fio, se você precisar 

É só pensar no vovô 

Que ele vem te ajudar (2x)

Pensa numa estrada longa zifio, 

Lá no seu jacutá 

E numa casinha branca, zifio, 

Que o vovô tá lá

Sentado num banquinho tosco, zifio, 

“Lá Vem Vovó 

Descendo a ladeira com sua Sacola,

Com seu patuá, com seu rosário,

ela vem de Angola,

Eu quero ver Vovó, eu quero ver,

Eu quero ver se filho de pemba tem 

querer!!“

CALENDÁRIO

Pontos Cantados

DATA GIRA

03/05/2014 Gira de Ogum – atendimento de Preto Velho

10/05/2014 Gira comemorativa de Preto Velho

16/05/2014 Gira em Palmelo-GO

17/05/2014 Não Haverá Gira

24/05/2014 Gira de atendimento de Preto Velho

31/05/2014 Gira de atendimento de Preto Velho


