
AÇÃO CRISTÃ VOVÔ ELVÍRIO
UMBANDA

Manifestação do espírito para a 
prática da caridade

Viver para aprender,
aprender para viver. Nº3/12 Estrela-Guia de Aruanda

PERGUNTAS E RESPOSTAS
O que significa o uso de ERVAS na Umbanda?

As ervas estão presentes em todas as religiões, dentro de todos 
os rituais religiosos, desde sempre. E a Umbanda, que é a 
religião da natureza, utiliza as ervas para equilibrar as 
emoções, os sentimentos e para limpeza energética das pessoas 
e de ambientes. Faz isso através dos banhos de descarrego e 
imantação, na defumação, no tabaco utilizado pelas entidades, 
nas receitas de chás, garrafadas, nos Amacis, etc. Elas podem 
ser usadas tanto para efeito medicinal, quanto ritualístico ou 
até mesmo Litúrgico. E tanto folhas quanto caules, flores, 
raízes e cascas podem ser aproveitados. Quando a erva é 
macerada, libera o que chamamos de prana (nada mais do que o 
axé vegetal) e esse fornece a energia vital necessária. Já quando 
ela é queimada, dispersa seus princípios químicos no ambiente 
para atingir o fim almejado. O Orixá protetor das ervas é 
Ossain e sua saudação é “Ewé”, que significa “que as folhas me 
ajudem”.
“Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem 
folha não tem nada”. (Salve as folhas, Gerônimo e Ildásio 
Tavares).
ENVIE SUAS DÚVIDAS, SUGESTÕES DE TEMAS E 

MENSAGENS PARA NOSSO E-MAIL:
estrelaguiadearuanda@gmail.com

Imagem

OMULU é o Orixá responsável por acolher e encaminhar os espíritos que desencarnam, é o Senhor 
da Morte e das Transições no Universo Divino. Representa a morte, pois põe fim a um estado de 
doença ou desequilíbrio, para a preservação da vida. Sua energia vem justamente ajudar os homens a 
compreender e aceitar seus carmas com sabedoria para que possa haver uma natural evolução. Isso 
porque Ele é regente e agente do carma e atua coordenando a reconstrução dos corpos físicos dos 
espíritos que estão em processo de reencarne. Assim, todos nós temos o corpo físico de acordo com 
nossa necessidade de reajustamento evolutivo. Dessa 
maneira, vemos que as doenças do corpo e as deficiências 
físicas são um presente divino e não um castigo, pois são 
ótimos instrumentos de evolução e sabedoria espiritual, nos 
fazendo desenvolver novas virtudes. Ele é o orixá da cura, 
pois sendo a doença um efeito cármico das nossas dívidas e 
imperfeições, Omulu oferece-nos a oportunidade de 
vivenciar a doença e superá-la, vencendo, assim, os nossos 
carmas. Numa gira festiva em homenagem a um Orixá, o 
terreiro vibra com mais intensidade aquela energia específica 
e, assim, o ambiente fica mais propício para trabalhos que 
envolvam o campo de atuação do orixá. Em se 
tratando de uma gira de Omulu o momento é 
propício para pedir a cura de doenças; para o 
equilíbrio e a cura de desequilíbrios no campo 
sexual; para superar vícios de difícil tratamento; 
para vencer o desamor e o desânimo diante da 
vida, buscando a recuperação da autoestima e 
da autoconfiança; para o tratamento de 
processos de obsessão e perturbações ligadas a 
presenças espirituais desequilibradas em torno 
do indivíduo. Mas sempre atua de acordo com o 
merecimento de cada um e em conformidade 
com a Lei Divina. No ACVE, Omulu está 
sincretizado em São Lázaro, Patrono Espiritual 
da Legião protetora dos enfermos em geral. 
Suas cores são o branco e o preto, que 
simbolizam o aspecto telúrico, material, denso e 
o aspecto divino, puro, da fé. É, também, o orixá 
que rege a falange dos Pretos Velhos, que são os 
Senhores das Experiências por terem vivido em 
múltiplas encarnações da Terra e terem aceitado 
e superado as provas da vida, vencendo seus 
carmas. Atotô, Omulu! Que a Vossa Bênção 
paralise toda e qualquer negatividade que 
pretenda fazer adoecer a nossa vida e o nosso 
caminhar!

Nosso Endereço: Rua 323 Quadra 453 Lote 1
Parque Estrela D'Alva X, Jardim Ingá, Luziânia - GO

ATENÇÃO: Senhor(a) consulente, seja bem-vindo(a) a esta Casa!
Lembre-se de que este é um TEMPLO RELIGIOSO e sagrado.  Por isso, 

vista-se adequadamente, com roupas claras e compostas. 
EVITE bermudas, roupas curtas, decotes, transparências etc.  

Sinta-se convidado a cantar nossos pontos e as canções entoadas no início 
do trabalho. Nos demais momentos, faça silêncio. DESLIGUE O CELULAR.



 CONTRIBUIR PARA MELHORAR
¨Pare de chorar, abra seus olhos para a vida! Ela veio lhe convidar a assumir uma postura condizente com o 

investimento que Deus faz em você. É hora de deixar de lado as lamentações e permitir que Deus aja em sua vida. 
 A Humanidade está madura para entender boa parte dos mecanismos que conduzem a criação. Repare que os 

homens já são capazes de sair da Terra em espaçonaves, viajar diariamente pelo mundo. Falam em tempo real em 
grande parte do planeta, mergulham na imensidão dos mares, devassam a intimidade das células, vírus e bactérias 

com relativa precisão. Fatos como estes são apenas o prelúdio do que Jesus afirmou há vários séculos sobre o futuro 
da humanidade. Ei você, chegue mais perto... Te contarei um segredo. Num período não muito distante homem não 

precisará de tantos recursos tecnológicos, como celulares ou coisa parecida, estes apetrechos apenas traduzem os 
atributos da alma humana, são uma espécie de exteriorização de seus dons integrais. Tais acessórios tem a finalidade 

de despertar as potencialidades dos seres criados pelo Pai. Somos filhos de Deus, com todas as características 
inerentes a essa paternidade espiritual. Portanto, dê ao mundo sua parcela de contribuição. Ela é importante; se 

assim não fosse, não haveria motivos de você existir, viver este momento em particular, nestas circustâncias. Não 
seja seu próprio carrasco; não se deixe perder pelos caminhos do medo e da insegurança. Quanto mais você acolhe 

esse tipo de sentimento, mais se enfraquece e pode adoecer, sabia?  O momento é de unir forças! Diante dos desafios 
diários, deixe de lado a pasmaceira emocional e vá em direção ao seu destino de maneira audaciosa e criativa. 

Sacuda a poeira, pois ficar parado não leva a nada, e invista em aumentar sua qualidade de vida e do planeta. E se 
porventura as lágrimas vierem nublar seu olhar, que sejam de gratidão a Deus, por Ele lhe conceder a oportunidade 

de estar vivo e crescer, aprender – por fazer parte do grupo dos que reencontraram a alegria de viver!¨
Do livro Você com Você, de Marcos Leão, pelo espírito Calunga. (Com adaptações)

HORÁRIOS DAS GIRAS:
Todo sábado, com início pontualmente às 16h e término às 19h. 

É preciso chegar com antecedência e pegar a senha de atendimento distribuída na entrada.

  O abrigo para crianças carentes Casa da 
  Mãe Preta é um projeto elaborado de 

  acordo com orientações dos guias espirituais.
 Para concretizar essa missão, precisamos 

da ajuda de todos, seja com preces e 
vibrações positivas ou com auxílio material. 

Aos que puderem contribuir materialmente, disponibilizamos 
a conta bancária do ACVE: Conta Corrente: 430.021-1, 
Agência.: 1419-2, BANCO DO BRASIL. Em sinal de 
transparência, oferecemos recibos de qualquer doação. Os 
livros de nossa livraria tem os rendimentos convertidos para a 
construção de nosso abrigo. Contribua como puder! O amor 
e a vibração harmoniosa são bálsamos legítimos da 
caridade! 

INDICAÇÃO DE LEITURA:
TAMBORES DE ANGOLA 

(de Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio)
Um jovem passa a apresentar, repentinamente,  
perturbações de todos os tipos. Como última 

opção, é levado a uma casa umbandista onde é 
realizada forte desobsessão. Porém, por ignorância 

e preconceito, não compreende que Umbanda é 
caridade, apesar de respeitar as entidades de 

Pretos-Velhos e Caboclos. Congás, charutos, velas, 
defumações: será que tudo isso é mesmo 

necessário? Conheça as diferenças entre umbanda e 
espiritismo, vistas com profundo respeito.

CONFIRA EM NOSSA LIVRARIA!

CURAS ESPIRITUAIS

Você sabia que todas as enfermidades, da alma e do corpo, são resultado de um desequilíbrio, uma desarmonia entre 
MENTE, CORPO e ESPÍRITO? Muitas doenças tem raízes em circunstâncias espirituais, como energias 
negativas, ação de espíritos obsessores, doenças genéticas cármicas etc. Já muitas outras tem raízes no corpo físico 
devido a maus hábitos de vida, alimentação desequilibrada e sedentarismo. Há ainda aquelas doenças causadas pela 
mente enferma, viciosa em maus pensamentos que impedem ações positivas, como por exemplo as doenças 
psicossomáticas. Seja qual for a origem da doença, ela afetará sempre as três dimensões do ser: MENTE, CORPO e 
ESPÍRITO. Por isso, em caso de doença grave, é preciso tratar o corpo (medicina da Terra), a mente (renovação de 
posturas) e o espírito (evangelização, preces, exercício da fé, reforma íntima). Encarar a doença como algo 
passageiro, efêmero, como tudo na vida terrena, também é muito importante para auxiliar no processo de cura. As 
grandes provas da vida que geram grandes sofrimentos são, certamente, sinais de grandes superações, de grande 
progresso a ser alcançado. A doença como fator evolutivo impulsiona o homem à revisão de posturas e à solução de 
conflitos íntimos. Assim, a postura evangélica de amor, fraternidade e caridade resolve por completo os bloqueios 
energéticos da alma e do corpo, fazendo com que as energias negativas escoem para o passado e as energias de cura 
que vem de Deus encontrem receptividade no corpo enfermo. Tudo o que é processado e realizado pelas entidades 
iluminadas que trabalham  com a cura está sempre de acordo com as Leis Divinas. Por isso, não existem milagres. O 
que existem são pessoas que tem o merecimento pessoal para receber a cura, que acreditam fervorosamente que são 
capazes e buscam auxílio. O passo da coragem diante dos obstáculos é tão importante que se faz necessário lembrar 
que o próprio Cristo afirmou o nosso poder de auto-cura quando disse:

¨SEJA-TE FEITO CONFORME A TUA FÉ¨(São Mateus 8:13) 
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