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EDITORIAL 
Ed

it
o

ri
al

 

Estimados leitores, 

Este nu mero da revista traz uma novidade.  

Pela primeira vez recebemos colaboraço es de va -

rios autores, estudiosos da espiritualidade. 

Todos buscam a excele ncia no assunto que esco-

lheram para estudar e todos sa o umbandistas. 

Carolina Lisanti nos ensina que Cristais sa o pre-

sentes da natureza... Sa o da divas... Sa o sutilezas 

que encantam os olhos da alma, e propo e uma fi-

losofia dos Cristais. 

Nosso estimado amigo e jornalista Gilberto Pi-

nheiro propo e uma reflexa o, um alerta sobre a 

crueldade com os animais e propo e uma 

“conversa” com os animais. 

O que diriam, os animais, se pudessem falar? 

Adilson Marques, amigo de velha data, nos apre-

senta a Animagogia e nos brinda com o texto Re-

gressa o de memo ria e literatura. 

Nosso querido amigo Ronaldo Lima, la  de Barcelo-

na, esclarece sobre o uso do pe ndulo na Radieste-

sia, e alerta “e  nossa intença o que faz qualquer 

coisa funcionar.” 

Sandro Mattos, que dispensa apresentaça o, amigo 

ha  muito tempo, inicia uma coluna sobre mu sica 

umbandista, aqui na revista Umbanda. 

Mariana fala sobre a gratida o e Elisabeth nos faz 

um alerta sobre o aborto e conclui o texto Movi-

mento pela Vida. 

E  fa cil perceber que todos os nossos colaborado-

res propo e um verdadeiro dialogo com a nature-

za, com a vida e com a espiritualidade. 

E  isso que a umbanda ensina! A humanidade pre-

cisa urgentemente reatar os laços espirituais com 

a natureza e com a vida. 

Registro meus sinceros agradecimentos a todos 

que colaboraram com a revista e convido aos lei-

tores a enviarem suas sugesto es de assuntos a 

serem abordados na revista. 

Desejo a todos uma boa leitura. 

Sarava ! 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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O Tempo Certo 

O
 T

EM
P

O
 C

ER
TO

 

Aos impacientes e ansiosos: 

 

“O CRIADOR FEZ O MUNDO, VENHA 
VE -LO”.  

(í ndios Pima- Novo Me xico) 

 

“NA O APRESSE O RIO, ELE CORRE SO-
ZINHO”. 

(citaça o zen) 

 

Pacie ncia e  uma das caracterí sticas do 
Reino das Matas, tendo seu regente o 
Orixa  Oxo ssi, na Umbanda - Sete Rei-
nos Sagrados. 

Ode  e  solita rio, e  o que espera a caça, e  
aquele que tem pacie ncia e passa dias 
esperando atingir seus objetivos, e 
seus filhos trazem no inconsciente o 
gosto pelo ficar calado, a necessidade 
do sile ncio e desenvolver a observa-
ça o, caracterí sticas importantes para o 
Orixa  Oxo ssi. 

Geralmente Oxo ssi e  associado a s pes-
soas ra pidas, espertas, tanto mental 
como fisicamente, tendo, portanto, 
grande capacidade de concentraça o e 
de atença o, aliada a  firme determina-
ça o de alcançar seus objetivos e paci-
e ncia para aguardar o momento cor-
reto para agir. 

 

Recorrendo a  Para bola do Semeador, 
do Evangelho de Mateus, capí tulo 13, 
versí culos 1 a 9: 

...Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saí -
do de casa, sentou-se perto do mar, 
reunindo-se ao redor uma grande mul-
tida o; por isso ele subiu num barco, 
onde se sentou e disse-lhes: 

“Aquele que semeia, saiu a semear e 
enquanto semeava, uma parte da se-
mente caiu ao longo do caminho e vin-
do os pa ssaros a comeram. Outra caiu 
nos lugares pedregosos, onde na o ha-
via muita terra, e logo semeava, uma 

parte da semente caiu ao longo do ca-
minho e vindo os p nasceu porque a 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 

Elizabeth Rodrigues 
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terra na o tinha profundidade. Mas o 
sol tendo se erguido, em seguida, a 
queimou e como na o tinha raí zes, se-
cou. Outra caiu nos espinheiros, e os 
espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. 
Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu 
frutos, alguns gra os rendendo cento 
por um, outros sessenta e outros ainda 
trinta. Ouça aquele que tem ouvidos 
para ouvir”.  

E Jesus explica a para bola: 

1- Todo aquele que escuta a palavra do 

reino e na o lhe da  atença o, o espí rito 
maligno vem e arrebata o que havia si-
do semeado em seu coraça o; e  aquele 
que recebeu a semente ao longo do ca-
minho.  

Entenda-se espí rito maligno as provas, 
as dores, as revoltas, os pa ssaros do 
medo, da preguiça, do receio da res-
ponsabilidade. 

2- Aquele que recebeu a semente e a 
jogou em terreno rochoso e  o que escu-
ta a palavra e a recebe mesmo com ale-
gria, mas na o tendo ele em si raí zes, e  
de pouca duraça o. Entra para uma reli-
gia o, mas na o permite que a religia o 
entre nele.  

Se entusiasma, mas logo se aborrece e 

desanima. Em lhe chegando a angu stia 
ou a perseguiça o, os obsta culos, logo se 
acovarda e esmorece diante das dificul-
dades. 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
O
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3- Aquele que recebe entre os espi-
nhos, e  o que ouve, mas em seguida, os 
cuidados da vida e a fascinaça o pelos 
apelos do dia a dia, e as iluso es das ri-
quezas sufocam as verdades, tornando 
as palavras infrutí feras. O apelo do 
mundo e seu significado sa o maiores 
que o apelo do espí rito imortal.  

 

4- Mas aquele que planta a semente 
numa boa terra e  aquele que escuta a 
palavra, que presta atença o e que da  
frutos e os faz multiplicar. Faz esforço 
para suportar os embates e coragem 
para se renovar, e  a aceitaça o da verda-
de espiritual, permitindo que o conhe-
cimento espiritual entre nele.  

Matar as sementes sa o todas as dificul-
dades, tentaço es, as provas na o com-
preendidas, os sentimentos negativos, 
as aço es malsa s. Dar bons frutos signi-
fica se elevar com pensamento reto, co-
raça o puro e aço es dignas. 

A primeira vista parece uma condena-
ça o, mas vamos desmistificar: Na vida, 
na o existe antecipaça o nem adianta-
mento, somente o tempo propí cio de 
cada um. 

A humanidade, em geral, recebe as se-
mentes do crescimento espiritual a to-
do instante. Constantemente a Organi-
zaça o Divina emite ideias de progresso 
e desenvolvimento, devendo cada indi-
ví duo absorver a sementeira de acordo 
com suas possibilidades e habilidades 
existenciais e isso leva tempo.  

Cada um tem o seu ritmo para compre-
ensa o, por isso nunca devemos compa-
rar um ao outro. O amadurecimento 
em todos e  muito diferente, variando 
de pessoa para pessoa, em tempo, em 

intensidade e em qualidade. Parece ra-
cional que ofereçamos a quem amamos 
o mesmo consentimento de tempo, 
porque cada ser tem seu marco indivi-
dual nas estradas da vida, e na o nos e  
permitido violentar sua maneira de en-
tender, comparando-o com outros ou 
forçando-o com nossa impacie ncia pa-
ra que cresçam e evoluam, como no s 
acharí amos que deveria ser.  

Cada um de no s possui diferenças exte-
riores, tanto quanto no aspecto fí sico 
como na forma de se vestir, de sorrir, 
de falar, de olhar ou de se expressar. 
Por que enta o haverí amos de florescer 
“a toque de caixa”? 

Nossa ansiedade na o faz com que as 
a rvores deem frutos instanta neos, nem 
faz com que as roseiras floresçam mais 
ce leres. Respeitemos, pois, as possibili-
dades e as limitaço es de cada indiví -
duo.  

A Umbanda dos Sete Reinos Sagrados, 
nos esclarece que nossa casa planeta -
ria ainda na o esta  totalmente resfriada, 
ha  mate ria incandescente, chamada 
magma em seu interior.  

E la  se va o mais de 4 bilho es de anos 
ate  os dias de hoje. “Na o apressemos o 
rio ele corre sozinho”.  

Somente ha  1,2 milho es de anos e  que 
surgiu o Homo Habilis, depois o Homo 
Erectus e muito tempo depois o Homo 
Sapiens, espe cie a qual pertencemos. 
Enta o para que tanta pressa? Pressa 
para chegarmos onde?  

Sabemos que o planeta ja  passou por 
lentas e diversas transformaço es e que 
a vida se deu atrave s de um longo e pa-
ciencioso processo evolutivo, que nos 
permite hoje conhecer as mais diver-

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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sas formas de seres vivos. E  preciso, 
portanto, que adotemos o ritmo da Na-
tureza, cujo segredo mais precioso e  a 
pacie ncia.  

A criatura humana e  a pro pria Nature-
za adquirindo conscie ncia de si mes-
ma. O ser humano, por possuir a capa-
cidade de entender essa evoluça o, de-
veria ser o primeiro a perceber que sua 
perfeita estrutura orga nica resulta da 
paciente realizaça o da natureza.  

Precisamos aprender com a Natureza a 
habilidade paciente de equilibrar e re-
alizar tarefas numa silenciosa quietu-
de, pois a impetuosidade e a afobaça o 
que muitas vezes demonstramos po-
dem destruir em minutos o que leva-
mos anos para construir.   

No entanto a pacie ncia na o e  passivida-
de, estagnaça o, ociosidade ou paralisa-
ça o. E  antes um potencial a ser desen-
volvido – serenidade, persiste ncia e 
consta ncia. Ela permite que possamos 
descobrir o momento certo de perse-
verar ou de abdicar de relaço es, situa-
ço es, ví nculos e atividades que envol-
vem o nosso dia-a-dia. 

Nossa impacie ncia desequilibra os pro-
cessos internos e externos da Natureza 
em no s. Atos e atitudes pacienciosas 
podem mudar nosso modo de ver e en-
frentar conflitos.  

Mas voltando a  para bola do semeador; 
Jesus, por compreender a imensa mul-
tiformidade evolucional dos homens, 
exemplificou nessa para bola a disse-
melhança das criaturas, comparando-
as aos diversos terrenos nos quais as 
sementes da Vida foram semeadas. 

As que caí ram ao longo do caminho, e 
os pa ssaros as comeram representam 

as pessoas de mentalidade bloqueada e 
restringida, que recusam todas as pos-
sibilidades de conhecimento que as 
contestes, ou mesmo, qualquer forma 
que venha modificar sua vida ou inter-
ferir em seus horizontes existenciais. 

Sa o seres de compreensa o e aceitaça o 
diminuta ou quase nula. Sa o compara -
veis aos atalhos endurecidos e macera-
dos pela aça o do tempo. 

Outra parte das sementes caiu em lu-
gares pedregosos, onde na o havia mui-
ta terra, mas logo brotaram. Ao surgir 
o sol, queimaram porque a terra era 
escassa e suas raí zes na o eram sufici-
entemente profundas.  

Foram logo ressecadas porque o “calor 
das provas”, e por serem qualificadas 
como pessoas de convicça o flutuante, 
torraram rapidamente seus projetos e 
intenço es. (homens de pouca fe ).  

Nossas bases psicolo gicas foram reco-
lhidas nas experie ncias do ontem. Sa o 
as raí zes do passado que nos da o ma-
nutença o no presente para ir adiante, 
nos processos de iluminaça o interior.  

Quando os caules na o sa o suficiente-
mente profundos e vetustos, ha  blo-
queio tanto em nossa conscie ncia inte-
lectual como na emocional.  

Um mecanismo opera de forma a assi-
milar somente o que se pode digerir 
daquela informaça o, ou ensinamento 
recebido.  

Assim a disponibilidade de perceber a 
realidade das coisas funciona nas ba-
ses do potencial e da viabilidade evolu-
tiva e, portanto, impor a s pessoas se-
rem sensí veis ou que progridam, ale m 
de desrespeito a  individualidade, e  fa-

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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tor perigoso e destrutivo para extermi-
nar qualquer tipo de relacionamento. 

Os espinheiros que, ao crescer, abafa-
ram as sementes representam as ideias 
sociais que impermeabilizam as men-
talidades dos seres humanos, pois, no 
tempo do “Mestre”, as leis do Torah as-
fixiavam e regulamentavam na o so-
mente a vida privada, mas tambe m a 
pu blica. 

Os indiví duos que na o pensam por si 
mesmos acabam caindo nos domí nios 
das normas e regras, sem poderem er-
guer em demasia a mente, restrita pe-
las ideias vigentes, o que os sentencia a 
viver numa frustraça o grupal, visto que 
seu grau de raciocí nio na o pode ultra-
passar os ní veis permitidos pela comu-
nidade.  

Jesus de Nazare  combateu sistematica-
mente os espinhos da opressa o na pes-
soa daqueles que observavam com ri-
gor, rituais e determinaço es das leis, 
em detrimento da pureza interior. Des-
sa forma, Ele desqualificou todo espí ri-
to de casta entre as criaturas de sua 
e poca. 

Na o obstante, a outra parte caiu em 
boa terra e deu frutos abundantes.  

O que e  um solo fe rtil? – Nossos patri-
mo nios de entendimento, de compre-
ensa o e de discernimento na o ocorrem 
por coincide ncia, porquanto nenhum 
aprendizado envolvera  profundamen-
te, se na o estivermos dotados de com-
pete ncia e habilidades propiciadoras.  

A boa absorça o ou abertura de consci-
e ncia acontece no momento em que 
na o nos prendemos na forma.  

Aprofundarmo-nos no conteu do real 
quer dizer: “Quem na o quebra a noz, so  
lhe ve  a casca”. Mas para quebrar a noz 
e  preciso senso e noça o, base e atribu-
tos que requerem tempo para se de-
senvolverem convenientemente.  

A conscie ncia da criatura, para que seja 
receptiva precisa estar munida de des-
pertamento natural e amadurecimento 
psicolo gico. 

Reforçando a ideia, examinamos o tex-
to do apo stolo Marcos, onde encontra-
mos: “porque a terra por si mesma fru-
tifica, primeiro a erva, depois a espiga 
e por u ltimo o gra o cheio na espiga”. 
(Marcos 4:28). 

Jesus aceitava plenamente a diversida-
de humana. Ele se opunha a  todo e 
qualquer nivelamento psicolo gico e, 
portanto, lançou a Para bola do Semea-
dor para que entende ssemos que o me-
lhor apoio que prestarí amos a nossos 
companheiros de jornada seria sim-
plesmente esperar em sile ncio e com 
pacie ncia.  

Portanto, compreendemos que a no s, 
somente, compete semear; sem esque-
cer, pore m, que o crescimento e a fartu-
ra na colheita dependem da chuva da 
determinaça o humana e do solo gene-
roso da psique do ser, onde houve a se-
meadura.  

 

Zorba O Grego, conta sua liça o de paci-
e ncia: 

 

“Lembro-me que uma manha  descobri 
um casulo na casca de uma a rvore, 
bem na hora em que a borboleta furava 
seu invo lucro e se preparava para sair. 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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Esperei um pouco, mas, como estava 
demorando, fiquei impaciente. Inclinei-
me e bafejei sobre o casulo para aque-
ce-lo.  

Eu o aqueci o mais depressa que pude 
e o milagre começou a acontecer dian-
te dos meus olhos, mais ra pido que a 
vida.  

O casulo se abriu e a borboleta come-
çou a arrastar-se lentamente para fora. 
Nunca esquecerei o horror que senti 
quando vi que suas  

asas estavam dobradas para tra s e en-
rugadas; a infeliz borboleta tentava, 
com todo seu corpinho tre mulo, desdo-
bra-las.  

Inclinei-me sobre ela e tentei ajuda-la 
com a minha respiraça o. Inu til. Ela pre-
cisava ter saí do pacientemente do ca-
sulo e o desdobrar de suas asas deveria 

ter sido um processo gradual a  luz do 
sol.  

Agora era tarde demais. Minha respira-
ça o tinha forçado a borboleta a sair do 
casulo, toda enrugada, antes da hora.  

Ela lutou desesperadamente e, menos 
de um segundo depois morreu na pal-
ma da minha ma o. 

(Extraí do do livro Um Caminho com O 
Coraça o de Jack Kornfield) 

 

Fontes: 

Umbanda – Os Sete Reinos Sagrados. Mano-
el Lopes. 

Os prazeres da Alma. Hammed/Francisco 
do Espírito Santo Neto. 

Um Caminho com O Coração. Jack Kornfi-
eld. 
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Cristais sa o presentes da natureza... 

sa o da divas... sa o sutilezas que encan-

tam os olhos da alma. 

Na o sa o apenas belos por si so ... por 

conta de sua elega ncia e apare ncia... 

sa o encantadores porque transcendem 

o puramente material e evocam senti-

dos, sentimentos e energias que nos 

elevam, estabilizam e iluminam! 

Possuir um cristal e  um privile gio. Ter 

intimidade com ele e  descortinar um 

mundo encantador. Mas... na o tenha 

du vida... estudar um cristal profunda-

mente e  percorrer uma jornada para 

dentro de si mesmo e, simultaneamen-

te, entrar em contato com a erudiça o 

da natureza em toda a sua complexida-

de. 

Cada cristal tem uma liça o... uma mis-

sa o... um miste rio a ser revelado.  

Uma sabedoria imanente! 

Falar em “Filosofia dos Cristais” parece 

algo fora da lo gica racional. E realmen-

te e ! 

Por isso, e  imprescindí vel um olhar 

surreal para enxergar o inefa vel e ou-

vir dia logos silenciosos permeados de 

sabedoria, lucidez e intelige ncia. 

A Doutrina dos Sete Reinos Sagrados 

aloca as pedras e os cristais no Reino 

da Terra, cujo Orixa  representante e  

Xango . 

Xango  das pedreiras, da justiça, da so-

lidez, da estabilidade, das leis, da seri-

edade, da resiste ncia, da raza o, da 

“realeza”, da integridade. 

Na o e  por menos que o Cristal, dentro 

de conceitos geolo gicos, e  uma subs-

ta ncia inorga nica, com refinada orga-

nizaça o interna, possuindo caracterí s-

ticas geome tricas especí ficas em virtu-

de de seus eixos e a ngulos cujas di-

menso es apresentam relaço es cons-

tantes e sime tricas. 

A formaça o molecular de um cristal 

concede a ele uma “sofisticaça o” vibra-

cional toda especial. 

E como dito em linhas anteriores, o es-

tudo dos cristais nos auxilia a reconhe-

cer padro es desequilibrados (mentais 

e/ou emocionais), impulsionando-nos 

a  busca de autoconhecimento e aper-

feiçoamento pessoal graduais e contí -

nuos. 

E  um conhecimento que nos leva a um 

reconhecimento culminando em auto-

conhecimento. 

Autoconhecimento que adve m da ele-

vaça o do nosso consciencial, emergin-

do em meio a  busca da vive ncia encar-

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 

A Filosofia dos Cristais 
Carolina Fernandes Lisanti 
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nada com base em princí pios e sabedo-

ria.  

Por todas essas razo es, ao estudar um 

cristal... ao ter contato com um cristal... 

ao sentir a sua energia, somos levados 

a percorrer uma senda cujos contornos 

filoso ficos sa o inevita veis. 

E, assim, nessa trilha cristalina que ho-

je se inicia, vamos refletir juntos:  

Se Cristais filosofassem, eles diriam o 

que  (...)?! 

Eles diriam que precisamos, primeira-

mente, escolher um deles (um de cada 

vez) para pousarmos nossa atença o, 

contemplaça o e ponderaça o. 

Para tanto (e pela linda liça o que esse 

mineral traz), elegemos as Drusas de 

Cristal Transparente para com ela filo-

sofarmos. Vamos?! 

Enta o, SE CRISTAIS FILOSOFASSEM, AS 

DRUSAS DE CRISTAL DIRIAM: 

“O potencial da humanidade e  infinito 

e todo ser tem uma contribuiça o a fa-

zer por um mundo mais grandioso. Es-

tamos todos nele juntos. SOMOS UM.”, 

de Helena Blavatsky* 

As Drusas de Cristal sa o uma das tan-

tas formaço es especiais do Quartzo. 

Reconhece-se uma Drusa de Cristal 

quando vemos va rias pontinhas de 

cristais juntas sob uma base comum.  

E  uma Famí lia Cristalina! 

Se voce  olhar direitinho, vera  que, em 

uma Drusa, existem pontas de cristais 
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grandes, pequenas, finas, grossas, que-

bradas, inteiras... e que todas elas, ape-

sar de suas diferenças fí sicas, formam 

um todo harmo nico e, sobretudo, lan-

çam LUZ umas para as outras. 

Igualmente a s Drusas, no s, SERES HU-

MANOS, temos personalidades u nicas, 

contudo, temos a mesma origem e na-

tureza divinas. 

As Drusas de Cristal Transparente te m 

origem no Reino da Terra, mas essa vi-

braça o esta  entrelaçada com o Reino 

da Humanidade dada a coloraça o que 

se apresenta (vide foto), cujo Regente e  

Pai Oxala , trazendo, ale m dessa mani-

festa diversidade, a energia radiante da 

iluminaça o, benevole ncia, tolera ncia, 

delicadeza, entendimento, unia o, per-

da o, conciliaça o e, em especial, a quie-

tude protetora do abraço de um Gran-

de Pai. 

Vislumbra-se a individualidade de cada 

ser face a  multiplicidade do Universo 

que, ao final, busca a sua unidade 

(Cosmos).  

 

TODOS SOMOS UM! 

 

E o RESPEITO a s diferenças e  a base da 

convive ncia harmo nica... quer seja no 

seio familiar, nos relacionamentos afe-

tivos, no trabalho, no campo social ou 

na fe ! 

A comunha o dessa diversidade e  per-

passada pela LUZ DA NOSSA CONSCI-

E NCIA, a qual, em um primeiro mo-

mento, nos ilumina e, a partir desse 

movimento, irradia-se para todos os 

demais.  

Tal como os cristais das Drusas sa o 

LUZ um para o outro... que no s tambe m 

assim o sejamos. 

Sejamos bondade, integridade, empa-

tia! 

Sejamos amor, compaixa o, fraternida-

de! 

Sejamos LUZ uns para com os outros, 

porque onde ha  luz, a escurida o se dis-

sipa! 

Onde ha  luz podemos nos enxergar 

verdadeiramente e, imbuí dos das nos-

sas mais valiosas virtudes e ferramen-

tas, manifestar para o mundo o que  de 

melhor temos em nosso interior, con-

tribuindo para o bem comum e para a 

nossa evoluça o espiritual. 

Ale m dessa linda liça o, as Drusas de 

Cristais podem ser utilizadas para lim-

par e energizar outros cristais, como 

tambe m sa o excelentes elementos que 

podem ser utilizados em ambientes fa-

miliares e coletivos para harmoniza-

ça o. 

Mas... lembre-se...   

E  o seu CORAÇA O que dara  sentido a  

sua existe ncia. 

E  a sua CONSCIE NCIA que norteara  as 

suas relaço es.  

Portanto, tenha sim uma Drusa de Cris-
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tal... ela e  realmente um presente da 

natureza!  

Mas tenha tambe m SENSIBILIDADE e 

CONSCIE NCIA do seu imenso potencial 

humano de se integrar ao TODO e estar 

em sintonia consigo pro prio, com o seu 

propo sito de alma, com a sua famí lia, 

com a natureza, com os seus Guias e 

Mentores; enfim, com o Universo e to-

da a CRIAÇA O DIVINA! 

Carolina Fernandes Lisanti 

@carollisanti_cristalizar  

 

*imagem: Pinterest 

*Citaça o: Helena Blavatsky, escritora, 

filo sofa e teo loga russa. Fundadora da 
Escola Teoso fica. 
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Eles expressariam seus sentimentos e 

emoço es, pedindo miserico rdia aos hu-

manos que na o sabem o que fazem, 

maltratando-os 

Ah, se os animais pudessem falar, o co-

raça o pularia para fora.  Haveria muito 

o que dizer sobre as crueldades a eles 

impostas, por uma sociedade desgasta-

da pelo excesso de soberba, entendi-

mento de superioridade  injusta e ini-

guala vel.  O ser humano faz o que bem 

entende com eles, subjugando-os a s 

piores condiço es de vida, degradantes 

situaço es, pensando somente no lucro 

econo mico, sem levar em consideraça o 

a conscie ncia, os sentimentos e emo-

ço es deles.   

E  uma maldade sem limites! 

Se os animais pudessem falar, certa-

mente, diriam a  Humanidade que eles 

gostariam de ser amados, respeitados 

no direito de viver, distantes das idios-

sincrasias e instintos primitivos de 

muitos humanos que se consideram 

superiores, sacrificando-os a bel-

prazer para o consumo de sua carne.   

Quem foi que outorgou ao ser humano 

o livre direito de explorar essas vidas? 

ELES PERCEBEM TUDO AO NOSSO RE-

DOR - eles sabem quando estamos feli-

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 

Ah, se os animais pudessem falar... 
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zes e tristes 

Os animais dome sticos entendem mui-

to bem o que sentimos, se estamos feli-

zes, tristes, circunspectos.  Eles sabem 

discernir as faces do amor! 

Os animais que vivem nos campos, 

aqueles mesmos que sa o sacrificados 

para alimentaça o humana, assim como 

os que nadam em rios, mares, lagos, 

oceanos te m conscie ncia do que os cer-

cam. Eles na o sa o exceça o! 

Todavia, o ser humano insensí vel mata-

os, pensando apenas na sua alimenta-

ça o, no lucro econo mico, nas sombras 

da terrí vel insensibilidade.  E a socie-

dade em grande parte aceita tal subju-

gaça o dos animais como ato normal, 

distante de erros de avaliaça o. Um po-

bre animal, um equino ou va rios deles, 

por exemplo, puxando charretes, carro-

ças  para conduzir humanos ou merca-

dorias, na o ha  preocupaça o em relaça o 

ao cansaço, a estafa deles,  muitos mor-

rendo de tanto esforço.  E ainda se di-

zem........crista os! 

Se os animais pudessem falar como to-

dos no s, articulando palavras racionais  

demonstrariam, certamente, racionali-

dade, o amor que eles te m na alma, a 

vontade de viver em paz, distante da 

subjugaça o ou escravida o imposta pelo 

ser humano.  Mas, eu garanto que eles 

falam sim, embora, de outra forma: fa-

lam com  o olhar, contudo, a grande 

maioria da Humanidade na o compre-

ende essas palavras que saem de seus 

coraço es ta o sofridos e distantes da 

paz que sempre sonham e sempre so-

nharam.   

Eles sonham como todos no s!  Isso po-

de parecer impossí vel para muitos ce ti-

cos ou duvidosos dessa sensibilidade 

ou peculiaridade. Mas, sonham sim e 

sonham com os verdes campos prima-

veris, lugar espaçoso para viver, correr 

e brincar como todos no s brincamos 

quando crianças. 

TENHAM MISERICO RDIA - eles diriam 

isso! 

 

Ah, se os animais pudessem falar como 

todos no s, articular palavras como arti-

culamos diriam: humanos, por favor, 

tenham miserico rdia de todos no s, pois 

sofremos muito e voce s sa o incapazes 

de avaliar o sofrimento.  Somos obriga-

dos a cumprir suas determinaço es para 

na o levar surras, como muitos levam 

no pasto, quando nossos irma os, gado 

leiteiro e  imposto a ceder o leite, ali-

mento de nossos filhos, os bezerros in-

defesos; os irma os porcos ficam conti-

dos dentro de currais estreitos, cujas 

leitoas na o te m espaço sequer para se 

mexer, apenas, aguardando o dia de 

seu abate; as nossas irma s aves, dentro 

de estreití ssimas gaiolas, encurraladas 

entre si, apenas para po r ovos, sem po-

der dormir direito e seus filhotes vive-

rem apenas tre s meses e irem direito 

para o abate; 

os nosso irma os bovinos, animais ta o 
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fortes que ao serem conduzidos força-

damente para os abatedouros, perce-

bem que o fim se aproxima e alguns 

deixam transparecer as la grimas des-

cendo de seus tristes olhos.   E continu-

ariam: irma os humanos, tenham pieda-

de de todos no s que na o sabemos nos 

defender, ponham em pra tica o conhe-

cimento que Deus os aconselhou em 

nome da paz, da conco rdia e poupem-

nos, inclusive, os animais irma os que 

habitam os oceanos, mares e rios, pois 

eles morrem por causa da crueldade 

ilimitada.  Os infelizes pa ssaros aprisi-

onados em gaiolas, contra a pro pria 

vontade.  Quanto desamor! 

  

JESUS NASCEU EM ESTA BULO, DES-

CANSANDO EM MANJEDOURA, AO LA-

DO DE SEUS PAIS E ANIMAIS - o amor 

estava presente 

 

Por fim, lembro que o mestre Jesus 

nasceu num esta bulo e manjedoura, 

tendo ao seu lado, animais. E Jesus 

amou-os incondicionalmente a  medida 

que crescia, preparando-se para sua 

pregaça o e eternos ensinamentos para 

o bem da Humanidade.  Destaco tam-

be m  o que consta em Matheus nos ver-

sí culos 7/9, 5:3-16 fomenta e engran-

dece o mais sublime dos sentimentos 

que e  o amor:  bem-aventurados os mi-

sericordiosos porque alcançara o a mi-

serico rdia e sera o chamados filhos de 

Deus! 

Isso e  mais do que suficiente para eu 

valorizar a vida em sua plenitude, hu-

mana, vegetal e animal, respeitando o 

ar que respiro, a a gua que sacia a mi-

nha sede e banha meu corpo - o meu 

terno olhar em direça o aos animais, va-

lorizando suas vidas.  Se eu na o pen-

sasse e na o agisse assim, na o sei o que 

seria de mim! 

  

Gilberto Pinheiro e  jornalista, pales-

trante em escolas, universidades, ex-

consultor da Comissa o de Proteça o e 

Defesa dos Animais da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil, inclusive, com traba-

lho desenvolvido na Universidade Ca n-

dido Mendes, unidade Me ier, atrave s de 

ra dio web, entrevistando professores e 

especialistas sobre o alusivo assunto.  

Tambe m ex-articulista do site da 

Amaerj - Associaça o dos Magistrados 

do Estado do Rio de Janeiro nos idos de 

2016 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 

VOCÊ SABIA ? 

Que houve touradas no Brasil e  teve fim 

em 1934,  

através do Decreto-Lei 24645/34, proibin-

do  

definitivamente esta pr|tica odiosa e  

cruel contra infelizes e indefesos animais. 
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Em primeiro lugar eu agradeço ao Pai 

Supremo e aos Orixa s por permitirem 

mais uma porta aberta para tratarmos 

deste assunto ta o importante, na o so  

pela beleza, mas pela necessidade e 

aplicabilidade dentro das casas de cari-

dade umbandista: nossa a musicalida-

de. 

Na o posso deixar de agradecer tam-

be m ao Pai Manoel Lopes, que e  mais 

do que um parceiro no que diz respeito 

aos trabalhos voltados aos es-

tudos da Umbanda, e sim, um 

grande amigo de longa data. 

Estendo minha gratida o aos 

filhos e seguidores desta casa 

de luz que sempre me recebeu 

com imenso carinho e respeito, 

e, onde pude, em todas as ve-

zes que me fiz presente, sair 

com as energias renovadas pe-

las be nça os do Caboclo Mata 

Verde. 

As ideias foram muitas, mas 

decidimos utilizar este espaço 

para a divulgaça o dos traba-

lhos fonogra ficos que nos per-

mitiram, de alguma forma, 

manter nossas raí zes e tradi-

ço es musicais, afinal, se atual-

mente muitos pontos cantados 

sa o utilizados nas giras dos mi-

lhares de terreiros espalhados 

pelo Brasil e pelo mundo, mui-

to devemos a estes desbravadores, que 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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abriram o caminho para que novos no-

mes pudessem depois continuar este 

trabalho. 

E para começar, indico o disco 

“UMBANDA – BAIANINHA”, gravado em 

1977 e distribuí do pelo selo SOM. Na 

internet existem algumas indicaço es de 

que esta obra seja da de cada de 60, 

mas estou me baseando no exemplar 

que tenho em ma os.  

Destaco neste disco, gravado em LP, 

bem como em fita cassete pela inte r-

prete Baianinha, algumas cantigas co-

mo “Filhos de Umbanda”(Alcides Mala-

quias - Xandu ), “Chape u de Couro” (Di 

Galva o) e “Ma e Maria de Mi-

nas” (Italu cia – Pedro Carmona) e 

aqueles que tiverem acesso ao material 

original podera o perceber a beleza das 

cantigas, acompanhadas por atabaques 

e outros instrumentos, inclusive de 

cordas, e o mais importante, todas com 

grande fundamento dentro da religia o. 

Quero aproveitar e deixar aqui o convi-

te para que possam conhecer e curtir 

nossa pa gina pessoal, onde comparti-

lhamos todos os ví deos postados Canal 

Raí zes de Umbanda, cujo objetivo e  

resgatar e manter vivas as cantigas, es-

pecialmente as mais antigas, permitin-

do aos internautas o acesso a  melodia, 

explicaça o e letra correta do ponto can-

tado.  

Em breve postarei ví deos com pontos 

deste material indicado hoje. Na o per-

cam nada e para que fiquem por den-

tro de tudo, na o deixe de se inscrever e 

ativar as notificaço es (sininho) no ca-

nal do youtube.  

Espero cada um de voce s la ! 

Paz e luz! 

Ala fia!   

Sandro Mattos 

Alabe  da APEU – Associaça o de Pesqui-

sas Espirituais Ubatuba 

 

Facebook: https://www.facebook.com/

sandromattos.umbanda/  

Canal Raí zes de Umbanda: https://

www.youtube.com/user/DROWISK  

Ouça: Web Ra dio Raí zes de Umbanda – 11 

anos no ar – https://raizesdeumbanda.com 
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Adilson Marques, 55 anos, participou 

da experie ncia mediu nica que resultou 

na criaça o da Animagogia e da Terapia 

Vibracional Integrativa (TVI), entre os 

anos de 2001 e 2003, e e  autor de 55 

livros espiritualistas. 

 

Neste artigo vou apresentar um pouco 

do meu trabalho recente, no campo da 

literatura de ficça o, mas voltada para 

transmitir um pouco da filosofia que 

fundamenta a Animagogia, uma teoria 

sobre a relaça o entre a vida material e 

a espiritual. A Animagogia foi criada 

entre os anos de 2001 e 2003, em reu-

nio es mediu nicas que resultaram na 

criaça o da ONG Cí rculo de Sa o Francis-

co, na cidade de Sa o Carlos.  

A Animagogia parte do pressuposto 

que somos seres espirituais vivencian-

do uma vida humanizada e encarnada. 

O Espí rito, supostamente, ja  teria sido 

criado com diferentes atributos, entre 

eles, o amor universal, a felicidade ple-

na, a paz interior e a equanimidade. 

Mas lhe falta a experie ncia de vida e a 

sabedoria, o que Ele adquire atrave s 

das reencarnaço es em suas diferentes 

fases, sendo que a fase humanizada, a 

que nos encontramos, e  apenas uma 

delas. Assim, o Espí rito na o e  humano, 

mas se humaniza. 

Essa concepça o teo rica tambe m postu-

la que somos seres multidimensionais. 

Nesse sentido, o Espí rito na o deixa de 

vibrar em sua esfera ou dimensa o, cha-

mada didaticamente de Logosfera. E 

este necessita reduzir sua vibraça o e se 

projetar em uma dimensa o “abaixo”, 

chamada de noosfera, onde vibra como 

uma individualidade que reencarna, 

que podemos chamar de Self ou alma. 

Este seria o ser humanizado incorpo -

reo e o que escolhe seus ge neros de 

existe ncia antes de encarnar. E  aqui 

que esta o os arque tipos ou as estrutu-

ras de imagina rio que sa o universais, 

ou seja, na o dependem do tempo e do 

espaço. 

Pore m, antes do processo encarnato rio 

acontecer, e  necessa rio, na fase huma-

nizada do Espí rito, criar tambe m a per-

sonagem, ou o ego. A individualidade, 

portanto, e  quem vai criar o persona-

gem que vai vivenciar na Terra, de 

acordo com os aprendizados que dese-

ja. Assim, se a alma e  universal, logo, 

na o seria homem, mulher, preto, bran-

co, dessa ou daquela etnia etc., o perso-

nagem ja  possui ge nero, raça, etnia, 

classe social, entre outras diviso es e 

fragmentaço es possí veis. Um fato que 

ajuda a compreender esse processo e  a 

criaça o de um avatar para jogar um vi-

deogame. Podemos dizer que o perso-

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
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nagem ou o ego e  revestido por uma 

mentalidade, portanto, cultural, mas 

ainda coletiva. O ego tambe m e  o de-

sencarnado que possui um corpo astral 

ou perispí rito. E essa dimensa o no qual 

vibra e  chamada, na Animagogia, de 

Psicosfera.  

E  somente apo s esse processo que 

ocorre a reencarnaça o. Por isso pode-

mos vivenciar ao longo das encarna-

ço es diferentes experie ncias, sejam 

elas como homem, como mulher, como 

heterossexual, como homossexual, co-

mo negro, como branco, como europeu, 

como asia tico, como americano, como 

africano etc. E essas encarnaço es na o 

precisam ser necessariamente na Ter-

ra, podem ser em outros orbes. Neste 

caso, a criaça o do personagem vai se-

guir as regras deste outro local. 

E qual seria o objetivo desse processo 

todo? Na fase humanizada do Espí rito 

o objetivo e  aprender a viver com habi-

lidade espiritual a vida cotidiana. Ape-

sar de mudar os contextos e as vicissi-

tudes, de acordo com o personagem 

construí do, o objetivo e  sempre o mes-

mo: colocar em pra tica os atributos do 

Espí rito nas mais diferentes oportuni-

dades oferecidas pela vida. A Terra e  

regida, energeticamente, pelo egoí smo, 

o principal atributo do ego. E para ven-

cer o ego e  necessa rio viver com habili-

dade espiritual. Em outras palavras, va-

mos receber, na maioria das vezes, ego-

í smo, mas precisamos aprender a dar a 

“outra face”, ou seja, agir e reagir com 

base nos atributos do Espí rito. Esse e  o 

objetivo desse jogo cooperativo chama-

do encarnaça o, e que deveria ser viven-

ciado como uma grande aventura.  

Mas o problema na o esta  na “descida”, 

nesse processo apresentado acima, 

mas na “subida”, apo s o desencarne. Ao 

desencarnar so  deixaremos de vibrar 

na dimensa o material que chamamos 

didaticamente de Biosfera. Nosso ego 

continuara  vibrando na Psicosfera, as-

sim como a alma na Noosfera e o Espí -

rito na Logosfera. Pore m, ha  um pro-

blema: o esquecimento.  

Como na o nos lembramos desse pro-

cesso, ao desencarnar vamos ficar no 

Astral, nas colo nias espirituais (que 

tambe m se localizam no Umbral) acre-

ditando no ego. Poucos tem conscie n-

cia que ate  o ego precisa morrer, ou se-

ja, que e  necessa rio se desligar dele pa-

ra ascender para o verdadeiro mundo 

transcendental.  

As colo nias espirituais ainda sa o cons-

truço es da mente humana, sa o repro-

duço es da vida vivida na Terra. So  de-

pois de algum tempo e  que a individua-

lidade vai abandonar aquele ego criado 

para uma encarnaça o especí fica. E so-

mente apo s esse desligamento que a 

individualidade pode planejar outra 

encarnaça o. Na o e  possí vel que o resul-

tado de uma escolha, o personagem, 

faça escolhas. 

Essa teoria espiritualista que recebeu o 

nome de Animagogia e  ensinada e pra-

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
R

EG
R

ES
SÃ

O
 D

E 
M

EM
Ó

R
IA

 E
 L

IT
ER

A
TU

R
A

 



23 

 

REVISTA UMBANDA—ESCOLA INICIÁTICA DO CABOCLO MATA VERDE Nº 30— JUNHO/2021 

ticada desde 2003. Ela vem sendo usa-

da para trabalhar com a Apometria e 

com outras experie ncias voltadas para 

o despertar espiritual. E mais recente-

mente vem sendo transmiti-

da tambe m atrave s de ro-

mances espiritualistas, apro-

veitando a pandemia para 

criar a trilogia formada pe-

los seguintes livros: “O car-

ma do senhor Immanuel 

Kant na França”, “O desper-

tar do homo spiritualis” e 

“As ferrovias, o cafe  e a Um-

banda: um romance espiri-

tualista”. 

O primeiro livro da trilogia 

foi publicado no começo da 

pandemia, em 2020. O livro 

e  uma ficça o espiritualista 

que difunde a teoria ani-

mago gica, mas que se funda-

menta em uma experie ncia 

iniciada alguns anos antes 

com a regressa o de memo ria 

com va rias pessoas residen-

tes em Sa o Carlos. A primei-

ra regressa o foi com uma 

funciona ria da Universidade 

de Sa o Paulo que apo s o de-

sencarne do filho passou a 

ter sonhos perturbadores. Ela me pro-

curou para fazer a regressa o e acessou 

diferentes experie ncias, sendo uma de-

las em um convento na França. Outras 

pessoas tambe m acessaram imagens 

de encarnaço es como freiras, em con-

vento, ate  que uma acessou, ale m de 

uma suposta vida como freira, uma em 

um cabare , onde era amiga de um filo -

sofo.  

Ela tambe m descrevia parte da cidade 

onde ficava o cabare . A partir de suas 

narrativas, apresentei para ela uma 

imagem de Immanuel Kant e de 

Konigsberg, atual Kalinigrado, cidade 

onde ele teria vivido. Ao ver a imagem, 
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ela confirmou que era ele e tambe m a 

cidade que ela viu durante a regressa o. 

Com todo esse material, criei uma per-

sonagem de ficça o, uma bailarina cha-

mada Luna, juntando as diferentes nar-

rativas apresentadas por va rias pesso-

as. Esta mulher seria uma amiga e con-

fidente de Kant e, no texto ficcional, 

acompanhou os u ltimos dez dias de vi-

da do filo sofo prussiano, conversando 

com ele e interpretando os sonhos que 

ele teve nestes dias.  

Aqui tambe m cabe uma ressalva. Todos 

os sonhos descritos no livro acontece-

ram. No caso, foram sonhos que eu tive, 

em momentos diferentes da minha vi-

da, e resolvi “doa -los” para Kant.O livro 

mistura, portanto, fatos histo ricos rela-

cionados a  vida de Kant, com ficça o e 

narrativas obtidas atrave s da regressa o 

de memo ria. Eu pretendia tambe m vi-

sitar a cidade de Konigsberg, o que na o 

foi possí vel devido a  pandemia, apesar 

de ja  estar com passagem comprada 

para Berlim e Varso via. Mas consegui 

visitar Paris e Cha lons-in-Champagne, 

na França, para criar o personagem 

que supostamente o Espí rito viveu na 

vida anterior, antes de encarnar como 

Kant e vivenciar seus “carmas” na 

Pru ssia. A capa do livro apresenta a si-

lueta de Kant em frente a um vitral da 

Catedral de Cha lon (imagem 01). A ver-

sa o impressa foi de 300 exemplares, ja  

esgotados. Mas ha  verso es em PDF em 

va rios locais da internet. 

Por sua vez, o segundo livro da trilogia, 

“O despertar do Homo spiritualis”, foi 

escrito utilizando, ale m de regresso es 

de memo ria, alguns atendimentos de 

Apometria realizados na ONG Cí rculo 

de Sa o Francisco. O enredo da trama e  

a viagem de um casal para a Europa 

para passar a lua de mel. Mas eles nem 

desconfiavam que visitavam locais on-

de ja  tinham encarnado e, vivem o que 

na Apometria se chama de 

“ressona ncia com o passado”.  

O casal e  formado por uma cato lica e 

por um umbandista. As diferentes ex-

perie ncias vividas por eles sa o impor-

tantes para que possam viver um pro-

cesso metanoico, despertando a cons-

cie ncia espiritual. Obviamente que, 

apesar de todas as experie ncias serem 

reais, no sentido que foram vivenciadas 

por algue m durante os atendimentos 

de Apometria, trata-se de uma ficça o. 

Uma das partes mais emocionantes do 

livro e  a reunia o que o casal participa, 

em Assis, na Ita lia, dirigida pelo Espí ri-

to que viveu como Sa o Francisco. Ate  

hoje, sempre que leio o discurso que 

Sa o Francisco faz aos presentes na reu-

nia o eu me emociono. Tenho certeza 

que essa passagem foi inspirada. A reu-

nia o acontece no monte suba sio, onde 

ha  um convento franciscano e um altar 

de pedra construí do pelo pro prio Sa o 

Francisco. A imagem da capa do livro e  

uma foto que tirei na entrada do con-

vento (imagem 02). A versa o impressa 

do livro esta  esgotada, mas tambe m se 
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encontra disponí vel na forma de e-

book, em PDF, na internet.  

Por fim, o terceiro livro dessa trilogia 

foi lançada em 2021. Ele começou a ser 

pensado em 2018 quando fiz uma re-

gressa o de memo ria em uma professo-

ra da rede municipal de ensino, na ci-

dade de Sa o Carlos. Ela se viu como 

herdeira de uma fazenda de cafe . Pela 

descriça o, imaginamos que seria em 

Sa o Carlos. Curiosamente, ao visitar a 

fazenda, descobrimos que la  funciona-

va um terreiro de umban-

da. Fomos a uma gira e 

uma das entidades confir-

mou que os fatos narrados 

por ela na regressa o foram 

vividos ali, naquela fazen-

da. E outras pessoas que 

foram sendo submetidas a  

regressa o, tambe m teriam, 

supostamente, vivido na 

mesma fazenda.  

A partir desse fato, pesqui-

sei documentos histo ricos 

e criei a ficça o. Nem tudo 

que estas pessoas apre-

sentaram em suas narrati-

vas foi possí vel comprovar, 

ate  porque na o ha  docu-

mentos que apresentem a 

histo ria e o cotidiano das 

mulheres que trabalhavam 

na fazenda. Os poucos do-

cumentos encontrados 

abordam a vida dos pro-

prieta rios, quase sempre 

enaltecendo a coragem e o 

empreendedorismo destes 

fazendeiros. Assim, por esse motivo, o 

texto fictí cio foi construí do misturando 

as narrativas apresentadas durante a 

regressa o de memo ria e fatos histo ri-

cos documentados.  

A capa do livro (imagem 03) apresenta 

a sede da fazenda, um de seus proprie-

ta rios atra s de um carrinho de bebe  e, 
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atra s dele, os indí genas que viveram no 

local e foram dizimados pelos bugrei-

ros durante a expansa o das ferrovias 

pelo estado de Sa o Paulo, os escravos e 

tambe m os colonos que foram traba-

lhar na fazenda. Ao contra rio dos ante-

riores, este so  esta  disponí vel na ver-

sa o impressa ate  que sejam todos ven-

didos. 

Encerrando esta nossa contribuiça o, 

na o considero estes livros como obras 

de arte. Mas como uma forma de difun-

dir a teoria da Animagogia de uma for-

ma menos te cnica. Utilizando a ficça o 

como um instrumento na o para doutri-

nar, mas para pensar e debater. 
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Radiestesia para sanar e cura com pe n-

dulo, possivelmente voce  ja  deve ter 

escutado isso. Pore m isso e  simples-

mente o resultado de uma confusa o e 

de uma informaça o errada. As duas 

simplesmente na o andam juntas. 

Pelo menos, na o da maneira como mui-

tos parecem pensar que elas andam. 

Como exemplo, voce  a s vezes encontra-

ra  pessoas perguntando sobre a cura 

com pe ndulo ou quais sa o os melhores 

pe ndulos para curar e isso apoiado pe-

la internet onde encontramos muitos 

fabricantes de pe ndulos. Existem de 

todas as cores, de todas as formas e de 

todos os materiais insinuando os 

"poderes" ocultos desses pe ndulos.  

 

Perguntas como essa parecem ter sen-

tido de serem perguntadas, mas esta o 

realmente mostrando que esta o basea-

das em uma ideia completamente equi-

vocada sobre o que e  a radiestesia. Vou 

ser muito claro sobre isso. A radieste-

sia e  uma habilidade humana natural! 

 

Essencialmente, e  uma ideia simples: 
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voce  faz perguntas sobre as coisas que 

sua mente lo gica e racional na o pode 

responder. E e  somente isso. Voce  pode 

usar ferramentas ou na o, como prefe-

rir, mas realmente na o ha  nada mais 

que fazer perguntas e obter respostas. 

Como voce  pode ver, na o ha  espaço 

nessa descriça o para qualquer coisa 

que tenha que ver com curar com pe n-

dulos. 

 

Enta o, de onde essa confusa o veio? 

Provavelmente veio do uso popular do 

pe ndulo como uma ferramenta de ra-

diestesia. Na o ha  nada de especial so-

bre um pe ndulo quando usado para 

detecça o. Pode ser um pe ndulo ta o ex-

travagante ou ta o discreto quanto voce  

queira. 

Contanto que o pe ndulo funcione para 

voce , tudo bem! 

Lembre-se, na o importa que tipo de 

pe ndulo voce  use, seja de simples ma-

deira, ou lata o ou um cristal extrava-

gante ou uma porca amarrada em um 

pedaço de fio dental, todos se movem 

da mesma maneira; movimentos circu-

lares ou lado a lado essencialmente. 

Agora, imagine o seguinte cena rio: 

Existem duas pessoas. Um e  um ra-

diestesista, e o outro e  algue m que tem 

um problema na ma o; dor talvez em 
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um dos dedos. O radiestesista esta  

usando um pe ndulo e esta  balançando 

de alguma forma sobre o dedo da pes-

soa, presumivelmente para localizar a 

a rea precisa do problema. 

 

E, ao mesmo tempo, o radiestesista es-

ta  se concentrando em enviar alguma 

energia de cura para esse dedo. Aqui 

esta  o ponto importante que devemos 

observar! 

O radiestesista na o usa o pe ndulo para 

enviar energia de cura. O pe ndulo na o 

tem nada a ver com qualquer cura. O 

radiestesista usa o pe ndulo para locali-

zar onde a energia de cura deve ser en-

viada. 

O radiestesista tambe m pode ter defi-

nido sua intença o para que, quando fi-

zesse tudo o que puder, o pe ndulo indi-

cara  quando devera  parar. Como um 

espectador, no entanto, tudo o que vo-

ce  ve  e  o balanço do pe ndulo, alguma 

cura ocorrendo e o pe ndulo parando 

quando tenha terminado. E  fa cil pensar 

que o pe ndulo tem algo a ver com a cu-

ra. Mas isso na o acontece! Portanto, 

na o ha  cura com pe ndulos. 

O que existe e  apenas pessoas que en-

viam a cura. Voce  na o precisa de um 

pe ndulo ou outra ferramenta para isso. 

Tudo o que voce  precisa e  de sua in-

tença o muito focada de enviar energia 

de cura, o ma ximo que voce  possa e 

com total fe . A intença o e  a chave, na o a 

radiestesia. Mesmo os chamados pe n-

dulos de cura na o fara o nada a menos 

que voce  deseje com fervor um resulta-

do. 

Caso contra rio, eles seriam a maravil-

hosa poça o ma gica que funcionaria 

com todo o mundo e em todos os luga-

res o tempo todo. 

E  nossa intença o que faz qualquer 

coisa funcionar. 

Enta o na o pense que voce  tem que 

comprar qualquer coisa especial. Voce  

na o tem! Voce  so  tem que usar sua in-

tença o e melhor se for modulada por 

sua espiritualidade. 
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Sino nimo da palavra gratida o: agrade-

cimento, reconhecimento, gratulaça o. 

Significado da palavra gratida o: quali-

dade de quem e  grato. 

 

A gratida o e  acima de tudo a humilda-

de de se agradecer por algo, seja atra-

ve s da oraça o ou do simples ato de 

agradecer a algue m a quem lhe prestou 

auxí lio.  

Agradecer diariamente e  algo que de-

vemos introduzir em nosso cotidiano e 

em nossas vidas, pois atrave s da grati-

da o alcançamos grandes da divas e nos 

conectamos com nosso eu superior e a 

divindade maior.  

Quanto mais voce  agradece, mais rece-

bera  do universo e podera  elevar-se e 

elevar tambe m seu padra o vibrato rio 

fazendo com que entre em sintonia 

com aqueles que vibram do mesmo 

modo.  

Comece a observar atentamente seus 
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atos diariamente, e introduza em sua 

rotina o ha bito de agradecer por tudo 

que ja  vivenciou e vive ncia em sua jor-

nada, na o se importando se seja algo 

bom ou ruim, e buscando entender que 

tudo que nos ocorre e  para o nosso 

pro prio crescimento e aprimoramento 

moral.  

Atrave s disso perceba, perceba a dife-

rença noto ria que surgira  em sua vida 

apo s esse simples ato que nos pode fa-

zer alcançar grandes coisas. 

 

 

Para reflexa o: 

Evite se tornar uma pessoa viciada em 

reclamar da vida.  

Pois, a palavra RE-CLAMAR significa 

CLAMAR ao universo que lhe mande 

mais daquilo que voce  esta  odiando 

atrair para o seu destino. 

Use o seu poder mental, emocional e  

espiritual de forma favora vel ao seu 

objetivo e comece a agradecer, diaria-

mente, tudo que voce  tem de bom na 

sua vida.  

 

Porque a palavra AGRADECER signifi-

ca: Fazer A GRAÇA DESCER. Ou seja, 

quando voce  expressa gratida o, a sua 

presença torna-se como um ima  que so  

atrai coisas boas. 

 

Voce  possui a chave de todo o poder 

em voce .  

Agradecer ou reclamar.  

Voce  tem o poder da escolha”. 

 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
O

 E
X

P
R

ES
SA

R
 D

A
 G

R
A

TI
D

Ã
O

 



32 

 

REVISTA UMBANDA—ESCOLA INICIÁTICA DO CABOCLO MATA VERDE Nº 30— JUNHO/2021 

A Sinfonia do Princí pio 

 

O sexo do ser e  determinado na fertili-
zaça o do o vulo pelo espermatozoide.  

Depois surge finalmente o zigoto. Ini-
cia-se a divisa o celular. Cerca de tre s 
dias apo s a fecundaça o ele penetra no 
u tero (antes estava nas trompas) e ali 

permanece por 40 semanas ate  o nas-
cimento. 

Ja  no processo de clivagem (divisa o ce-
lular) os genes entram em aça o, fazen-
do com que as ce lulas sejam divididas 

em compartimentos dentro do em-
bria o, que va o determinar a distribui-
ça o de sistemas e o rga os dentro des-
ses compartimentos. 

Os instrumentos espirituais revelam 
que ha  uma estreita ligaça o entre o or-
ganismo materno e o Espí rito reencar-
nante, que agem de comum acordo. O 
espí rito reencarnante liga-se a  ma e e, 

consequentemente ao ovo cito, antes 
mesmo da fecundaça o, de modo a in-
fluir na escolha do espermatozoide 
que lhe seja mais favora vel ao progra-
ma traçado para a  encarnaça o em cur-
so, que ocorrera , de certa forma, se-
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gundo os trilhos restritos determina-
dos pela herança gene tica. 

Os cientistas que pesquisam o 
“psiquismo fetal”, esta o cda vez mais 
convencidos de que e  indefensa vel a 
atitude dos que procuram reduzir o 
embria o a um “amontoado de ce lulas”. 

 

Psiquismo Fetal 

 

A hipo tese do embria o-coisa 
(colheradas de ce lulas) defendida por 
abortista casa-se com a ideia religio-
sa  de que a alma penetra no corpo no 
momento do nascimento, em outras 
palavras, ambas negam a existe ncia de 
um psiquismo pro prio do feto, inde-
pendente da ma e.  

Com a advento do ultrassom, coadjuva-
do por outras te cnicas, inclusive re-
gressa o de memo ria ao perí odo pre -
natal, descobriu-se a existe ncia de uma 
vida pujante de emoço es, desfazendo, 
assim, a ideia de que a criança ao nas-
cer e  uma folha em branco e, ainda 
mais, abrindo campo para confirmaça o 
de reencarnaça o. 

Ha  mais de trinta anos, o dr. Albert Li-
ley, da Universidade de Auckland, Nova 
Zela ndia, apresentou, pela primeira 
vez o seu trabalho pioneiro em fetolo-
gia, em um congresso de Psiquiatria ao 
qual deu o tí tulo “O Feto como Perso-
nalidade”.  

Dentre outras coisas continha: Desco-
briu-se que ele, o feto, começa a sugar 
com nove semanas dois meses) dentro 
do ventre materno; e  capaz de ouvir, 
conforme sondagem feita, entre a 16ª 
(quatro meses) e 32ª semanas (oito 

meses).  

Aos quatro meses, ouve a voz da ma e, e 
apo s o nascimento, tem prefere ncia 
por ela, sendo capaz de distingui-la, 
entre outras.  

Prefere as mu sicas de Vivalde e Mozart 
e foge dos bombardeios de ruí dos, do 
rock e dos feixes de luz. Embrio es e fe-
tos reagem a situaço es de pa nico, me-
do e choques diversos, o que pode ser 
observado atrave s dos batimentos car-
dí acos mais acelerados, atividades res-
pirato rias, etc.  

Num tratamento fetal, sem querer o 
me dico encostou a ponta da agulha no 
corpinho do feto, este instantaneamen-
te se encolheu tentando se    desviar da 
agulha. 

Sonha… Sim, a partir da 23ª semana de 
gestaça o, aos quase seis meses começa 
a sonhar, demonstrando atrave s de ca-
retas, choramingos, soluços e tambe m 
sorrisos.  

Ja  esboça rudimento de aprendizado, 
como o da fala, atrave s de exercí cios de 
movimentos neuromusculares, dentro 
do lí quido amnio tico.  

E  brincalha o, brinca, com o corda o um-
bilical e com sua placenta, chupa o de-
da o do pe . Tem opinia o; reage irritado, 
quando se sente molestado. Tem vida 
emocional pro pria.  

E  um ser que sente emoço es, experi-
menta prazer e desprazer, dor, tristeza, 
angu stia ou bem-estar, e tem um rela-
cionamento intenso com sua ma e, sen-
do capaz de captar seus estados emo-
cionais e perceber quais os sentimen-
tos de afetividade dela em relaça o a 
ele. 
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Porque ser contr|rio ao aborto? 

 

1º- A vida é um bem indisponível.  

A vida e  uma concessa o.  

Na o importa o nome que se de  a  força 
geradora do princí pio - acaso, força ce-
ga, seleça o natural, flutuaça o estatí sti-
ca aleato ria - a vida irrompeu do caos, 
auto organizou-se e gerou direitos ina-
liena veis, desde o seu surgimento.  

E  uma herança do princí pio, portanto, 
um bem indisponí vel.  

 

2º- O sistema de vida na Terra foi 
planejado.  

A caracterí stica-chave de uma rede vi-
va e  o modo especí fico de sua auto-
organizaça o: ela produz continuamen-
te a si mesma, de modo que nela, o ser 
e o fazer sa o insepara veis.  

Nesse sistema altamente produtivo, 
eficaz, organizado entram leis  e con-
venço es, (ligaço es covalentes, quirali-
dade esquerda (aminoa cidos) e direita 
(açu cares), estabilizaça o topolo gica de 
cargas, etc), isto e , movimentaça o celu-
lar. 

A teoria darwiniana da evoluça o na o 
explica a maquinaria perfeitamente or-
ganizada da ce lula viva, nem a microe-
voluça o, nem sistemas altamente com-
plexos e sofisticados como o olho hu-
mano, a coagulaça o sanguí nea, etc. Es-
sas forças e convenço es, tanto quanto 
outras na o especificadas aqui, na o se 
deram ao acaso.  

 

3º- O ser humano nem de longe, 
nem de perto, “fabricou moléculas 
da vida”.  

 

Nunca conseguiu-se nos tubos de en-
saio, utilizando-se as condiço es pre -
bio ticas, a sí ntese de genes, ribosso-
mos, proteí nas, nucleotí deos, enfim, as 
substa ncias quí micas ba sicas que en-
tram na fo rmula de um ser vivo.  

Se o cientista na o consegue “criar” mo-
le culas vivas, se desconhece as forças e 
convenço es que entram em jogo no fe-
no meno vida, tem o direito de decidir 
sobre ela?  

 

4º- O zigoto ou célula-ovo é sujeito 
de direito, inerente { persona.  

 

Em seu patrimo nio, contido no cito-
plasma e nu cleo, sobretudo, neste u lti-
mo, o zigoto concentra herança multi-
milenar, que lhe confere direitos in-
trí nsecos.  

Especialistas chegaram a resultados 
muitos seguros quanto a  carga de me-
mo ria existente em uma u nica ce lula; 
demonstrando, inclusive, que os dois 
gametas – ovo cito e espermatozo ide – 
te m “imprints” (registros) mnemo ni-
cos pro prios. Sabem tambe m que ha  
uma impossibilidade estatí stica de se 
juntar, por acaso, mil enzimas no inte-
rior de uma ce lula, imagine-se as duas 
mil de que necessita para funcionar. 

Por ser a vida um continuum – zigoto, 
bebe ,... velho – na o pode haver inter-
rupça o nesta linha, quando se anali-
sam direitos essenciais. 
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Clonar na o e  criar vida, na sua esse n-
cia; o cientista que clona na o e  o “pai 
da criaça o”.  

O potencial de vida inerente ao zigoto 
e  um Bem natural que escapa a  jurisdi-
ça o humana. 

Primum non nocere (antes de tudo na o 
prejudicar), esse e  o princí pio que de-
ve nortear os que respeitam a Força do 
Direito. 

 

5º- O embrião e a diversidade de-
vem ser respeitados.  

 

A gene tica ja  estabeleceu que a diversi-

dade e  a nossa riqueza coletiva. O 
“outro”, indiví duo ou sociedade, e  pre-
cioso para no s  na medida em que e  di-
ferente de no s.  

O feto ano malo, com grave ou leve defi-
cie ncia, faz parte da diversidade. E  su-

jeito de direitos inerentes ao zigoto do 
qual se formou; entre os homens, entre 
as populaço es, na o ha  desigualdade, 
mas diferença, complementaridade 
mesmo.  

O embria o com anomalia gene tica ou 
na o, tem DNA pro prio, e  portanto, dis-
tinto da ma e; produz substa ncias para 
defender-se do ataque  das anticorpos 
maternos e manter-se vivo no u tero; 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 
M

O
V

IM
EN

TO
 P

EL
A

 V
ID

A
 



36 

 

REVISTA UMBANDA—ESCOLA INICIÁTICA DO CABOCLO MATA VERDE Nº 30— JUNHO/2021 

portanto, na o e  “coisa”, e  sujeito de di-
reitos.  

O embria o na o pertence nem a  ma e, 
nem pai, nem ao me dico, nem ao Esta-
do. 

Elimina-lo e  eliminar uma pessoa bio-
logicamente viva, portanto, e  crime.  

 

6º- O feto tem psicologia própria.  

 

Os exames de ultra-som e outros me to-
dos, como o da hipnose, ve m demons-
trando que o feto tem psicologia pro -
pria e que as memo rias da vida intra-
uterina permanecem intactas no indi-
ví duo na fase adulta.  

Por outro lado, neurocientistas, como a 
Dra. Candece Pert, ve m trabalhando 
com dados revoluciona rios no campo 
da memo ria, que ha  sessenta a setenta 
neuropeptí dios circulando, dentro do 
organismo, responsa veis pela manifes-
taça o bioquí mica das emoço es. Essas 
memo rias esta o presentes no zigoto, 
no embria o e no feto, de modo que elas 
independem da formaça o do ce rebro e 
do sistema nervoso para atuarem.  

 

7º- A violência incompatível com as 
leis da vida.  

 

Na o ha  como conciliar o aborto com a 
grandiloque ncia da Natureza e harmo-
nia do Universo.  

O materialista, tanto quanto qualquer 
outro cidada o do mundo tem o dever 
de empenhar-se na valorizaça o de pro-
gramas que engrandeçam a paz no Pla-

neta; como o aborto e  um ato extrema-
mente violento – um dos mais crue is 
de que se tem notí cia, porque e  crime 
perpetrado contra inocentes – e  natu-
ral que se abstenha de pratica -lo  ou 
incentiva-lo. 

Embora muitos paí ses contemplem-no, 
em seu Co digo de Leis, perante o Tri-
bunal de U ltima Insta ncia, crime algum 
deixara  de se -lo por decreto. 

 

8º- Dá ênfase a um amplo programa 
educativo de planejamento. 

 

Todos os cidada os, conscientes do im-
portante papel da prevença o nos pro-
gramas de sau de, devem empenhar-se 
na implantaça o e no desenvolvimento 
de um Programa de Assiste ncia a  Mu-
lher, que inclua o Planejamento Famili-
ar, reduzindo-se, assim, a incide ncia do 
nu mero de abortos.   

 

 

Fonte: 

. O Clamor da Vida. Reflexões contra o 
Aborto Intencional. Por Marlene Nobre. 

. Umbanda, Os Sete Reinos Sagrados. Por 
Manoel Lopes.  

. Foto – Bebe segurando dedo do cirur-
gião.  www.michaelclancy.com 
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Fonte: https://www.facebook.com/arvoresertecnologico 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 

Quando tudo esta  bem e no seu lugar, a natureza prospera! 

 

Saiba mais: 

“O Solo” - Dra Ana Primavesi: http://goo.gl/vL7sES 

 

Assista: "A rede de microvida no solo - Elaine Ingham (Soil FoodWeb Inc)" 

 https://www.youtube.com/watch?v=qXsSyP0d56c 
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https://www.facebook.com/arvoresertecnologico
http://goo.gl/vL7sES
https://www.youtube.com/watch?v=qXsSyP0d56c
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Venha estudar no Instituto Mata Verde. 

Atualmente existem vinte e dois cursos disponí -

veis, todos voltados a doutrina dos sete reinos sa-

grados. 

Comece agora mesmo! CLIQUE AQUI 

Sem matrí cula! 

Valores simbo licos para auxiliar na manutença o 

do Nu cleo Mata Verde. 

Ao final do curso e  gerado o certificado de conclu-

sa o. 

Todos os cursos esta o disponí veis para iní cio ime-

diato. 

1)Curso Exu o Guardião do Templo 

2)A Evolução Espiritual e Os Sete Reinos Sagra-

dos – Uma visão Umbandista 

3)Baralho Cigano – Conceitos Básicos  

4)Mediunidade sob a ótica umbandista 

5)Arapé – O Caminho da Luz 

6)Fitoenergética e os Sete Reinos Sagrados – 

B|sico 

7)Fitoenergética e os Sete Reinos Sagrados – 

Avançado 

8)Baralho Cigano – Módulo Avançado  

9)Os elementais e os Sete Reinos Sagrados 

10)TVAD – Tratamento Vibracional a Distância 

11)Oferendas na Umbanda conforme princi-

pios dos Sete Reinos Sagrados 

12)Introdução aos Pontos Riscados – conforme 

princípios dos Sete Reinos Sagrados 

13)Sincretismo Religioso – 500 anos de histó-

ria 

 

14)Numerologia Sagrada e Magia do Tempo – 

B|sico 

15)Numerologia Sagrada e Magia do Tempo – 

Avançado 

16)Oráculo dos Sete Reinos Sagrados – Básico 

17)Oráculo dos Sete Reinos Sagrados – Avança-

do 

18)Doutrina Umbandista – Parte I – Origem 

19)Doutrina Umbandista – Parte II – Metafísica 

Umbandista 

20)Doutrina Umbandista – Parte III – Sete Rei-

nos Sagrados 

21)Exu o Guardião dos Sete Reinos 

22)O Padrão Vibratório e as Conexões Ocultas 

 

 

https://www.ead.mataverde.org/
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Voltamos a nos encontrar no programa Paltalk.  

Toda quarta-feira a s 20:00 horas abrimos a sala Umbanda Os Sete Reinos Sagra-

dos.  

A reunia o tem iní cio a s 20:00 horas e termina a s 21:00 horas.  

Maiores informaço es no link: 

https://www.institutomataverde.org.br/paltalk/ 

UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 

https://www.institutomataverde.org.br/paltalk/


40 

 

REVISTA UMBANDA—ESCOLA INICIÁTICA DO CABOCLO MATA VERDE Nº 30— JUNHO/2021 

 
UM NOVO OLHAR SOBRE A VIDA 


