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Apresentação

No dia 15 de novembro de 1908, um espírito manifestou-
se na Federação Espírita de Niterói identificando-se com um
exótico nome: “Sete Encruzilhadas”. Através da mediunidade de
Zélio Fernandino de Morais, este espírito anunciou o nascimento
de uma nova religião medianímica: a Umbanda.

No meio acadêmico, a Umbanda sempre foi considerada
um dos símbolos do subdesenvolvimento brasileiro. Porém, o que
poucos estudiosos compreenderam, é que ela marca o início da
cultura pós-moderna no Brasil.

Em seu filme “cinema falado”, Caetano Veloso afirma que
“o Brasil foi o último país a entrar na Modernidade, mas foi o
primeiro a entrar na Pós-modernidade”. E ele está coberto de razão.
Por isso mesmo a Umbanda só poderia nascer no Brasil, a pátria
da Pós-modernidade. Nenhum outro país da Terra possui a riqueza
material e espiritual necessária para uma manifestação cultural tão
singular.

Curiosamente, várias doutrinas espiritualistas possuem
profecias que apontam o Brasil como a pátria de uma nova
espiritualidade, de uma “nova era” mais fraterna e amorosa. E é
justamente por seu caráter ecumênico e universalista que a
Umbanda se destaca. Nela há uma integração perfeita entre o
arcaico e o moderno, a valorização da expressão corporal como
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didática para a espiritualização humana, a redescoberta da magia
natural e do poder mental etc.

Na mente dos acadêmicos conservadores e dos fanáticos
religiosos, a palavra Umbanda gera uma série de confusões e,
principalmente, ativa pré-conceitos seculares. Isso faz com que
poucas pessoas saibam realmente o que é a Umbanda e qual a sua
importância sócio-espiritual. Apesar de ser considerada um culto
afro-brasileiro “atrasado” e “irracional” pelos intelectuais, e uma
prática dominada por espíritos “inferiores” ou por “demônios”,
segundo, respectivamente, espiritistas e evangélicos, a Umbanda é
o lócus da nova lógica científica, onde diferentes postulados da Física
Quântica podem ser observados e todos os valores da Pós-
modernidade contextualizados.

Este livro não abordará os rituais exotéricos praticados em
terreiros, fartamente descritos por antropólogos e outros estudiosos,
mas abordará os “bastidores” da Umbanda. Nossa intenção é
enfatizar a singularidade da Umbanda como uma psiconomia1 pós-
moderna, identificando, inclusive, seu mito diretor. Além disso, o
leitor terá acesso a um inédito trabalho de história oral e
transcendentalismo, através de uma entrevista com um espírito
que se identifica como Pai Joaquim de Aruanda, usando a postura
simbólica de preto-velho.

Em sua fala, o espírito contextualiza o papel cósmico da
Umbanda em um cenário onde as religiões são pensadas como
“medicinas da alma”, ou seja, como especialidades médicas
preparadas e adequadas para solucionar problemas espirituais
distintas.

Apesar de ser uma singela contribuição para o centenário
dessa religião brasileira, acreditamos que esse livro tem informações
relevantes que o colocam ao lado dos mais importantes livros já
escritos sobre a Umbanda, como os de W.W.Mata e Silva, Roger

1Neologismo criado para se referir às formas organizadas de intercâmbio com os seres incorpóreos.
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Feraudy, do espírito Ramatís, psicografados pelos médiuns Hercílio
Maes e Norberto Peixoto, entre outros.

Espero que este modesto livro toque não só a mente, mas o
coração de todos que o lerem, ajudando a retirar o véu da
mistificação e colaborando para que a Umbanda se torne mais
conhecida e respeitada socialmente.
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Um pouco de história:
a criação da psiconomia umbandística

Como já salientamos, foi no dia 15 de novembro de 1908
que um “índio” se manifestou em um trabalho mediúnico, na sede
da Federação Espírita de Niterói, através de um médium chamado
Zélio Fernandino de Moraes. Aquele espírito anunciou que, no
dia seguinte, surgiria na Terra uma religião tipicamente brasileira:
a Umbanda.

Médiuns videntes observaram que o índio apresentava
também fragmentos de roupas sacerdotais, demonstrando que não
se tratava de um mero “selvagem” ou de um “primitivo”, como os
espiritistas gostam de se referir a esses irmãos espirituais, mas que
o mesmo já tivera encarnações no meio dito “civilizado” e estava
ali em missão.

Estava evidente que a postura Índio era simbólica, que se
tratava de uma representação. Ou seja, fazia parte de um espetáculo
medianímico ainda em construção na Terra, apesar de dirigido do
mundo astral. E, junto com a postura Índio, surgiu a postura Preto-
Velho, Criança, Exu e tantas outras. Em suma, uma modesta
representação de todos os grupos marginalizados pela sociedade
moderna brasileira. Ali estava o índio, considerado atrasado,
promíscuo, selvagem etc.; o ex-escravo, representando o negro
excluído da sociedade brasileira e também a criança, que para as



12

psicologias modernas era um adulto em miniatura ou alguém sem
direitos e que necessitava de tratamento especial como o louco. E
por falar em louco, onde fica o Exu? Mas do que louco, sua
representação se assemelha ao típico malandro carioca do início do
século XX, o “Zé Carioca” preguiçoso e amante da boemia.

Estas são as posturas básicas que as entidades usam na Um-
banda. Posteriomente, passaram a fazer parte do panteão umban-
dístico os ciganos, os orientais, os boiadeiros, os marinheiros etc.

Em 2008, portanto, a Umbanda completará 100 anos.
Obviamente que estamos falando da Umbanda organizada e
institucionalizada a partir da manifestação do espírito Sete
Encruzilhadas, ou seja, quando nasceu uma religião que podemos
identificar como sendo uma das mais importantes psiconomias
contemporâneas. Em outras palavras, uma das possíveis formas
estruturadas e racionalizadas de comunicação com o lado oculto
da vida. A psiconomia umbandística se considera cristã, voltada
para a prática da caridade e não utiliza o sacrifício de animais. Ela se
realiza através da prática da magia natural, utilizando os quatro
elementos (terra, água, fogo e ar) que, essencialmente, não passam
de diferentes ondas eletromagnéticas, já que, após as descobertas
de Albert Einstein, tudo não passa de energia.

Porém, mesmo antes dessa institucionalização, havia, desde
o período colonial, um movimento religioso afro-brasileiro que
também foi chamado de Umbanda. Apesar de utilizar
rotineiramente a magia negra e o sacrifício de animais (práticas
banidas pelo espírito Sete Encruzilhadas), esta Umbanda mais
espontânea nasceu nas senzalas em função da necessidade dos
negros escravizados de cultuar e venerar seus Orixás, como faziam
na África.

Esta Umbanda espontânea incorporou também elementos
dos ritos e práticas indígenas e se sincretizou com o Catolicismo
dominante para ludibriar seus algozes e poder, com certa liberdade,
realizar seus cultos religiosos e magísticos.
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Neste livro, vamos abordar apenas a Umbanda que
caracterizamos como uma psiconomia contemporânea. Mas, antes
disso, precisamos definir algumas expressões que serão usadas,
rotineiramente, para que não façamos uma interpretação equivo-
cada, pautada no senso comum.

Em primeiro lugar, abordaremos a palavra “espírita”. É
importante salientar que ela foi criada por Allan Kardec, no século
XIX, e utilizada com dois sentidos diferentes:

1 - para identificar tudo o que se refere ou se relaciona com
os espíritos (seres incorpóreos);

2 - para identificar o adepto da doutrina espírita, ou seja, a
transmitida pelos espíritos. Kardec também usa, nesse contexto, a
palavra espiritista, que é, sem dúvida, a expressão mais adequada
do ponto de vista lingüístico.

Infelizmente, essa classificação ambígua proposta por
Kardec causa muito mais confusão do que esclarecimento no
movimento espiritista brasileiro. Muitas discussões e desen-
tendimentos deixariam de ocorrer se a palavra “espírita” se referisse
apenas aos espíritos e, a palavra espiritista, identificasse o seguidor
da doutrina espírita. Vamos dar alguns exemplos.

Um dos capítulos de O Livro dos Espíritos se chama “o
mundo espírita ou dos espíritos”. Esse título é perfeito quando
pensamos que a palavra espírita se refere aos seres incorpóreos.
Nesse sentido, o capítulo abordará a vida após a morte. Porém, se
eu entendo que tal palavra se refere aos espiritistas, por “mundo
espírita” eu posso ser levado a pensar que se trata da vida cotidiana
ou da rotina de um espiritista. Se o seguidor do budismo é budista,
do hinduismo é hinduísta, do marxismo é marxista e o da umbanda
é umbandista... Por que o seguidor do espiritismo é chamado de
espírita e não de espiritista?

Se lermos, imparcialmente, vários livros espiritistas,
poderemos notar que o termo “manifestação espírita” é usado de
forma ambígua e de acordo com o interesse do autor. Por exemplo,
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quando o autor se refere à Bíblia, normalmente afirma que ela está
recheada de “manifestações espíritas”. É assim que se referem às
visões, materializações e outros fenômenos paranormais presentes
naquele texto idolatrado por católicos e evangélicos. Porém,
freqüentemente, o mesmo autor não aceitará que se diga que na
Umbanda acontecem “manifestações espíritas” ou que a Umbanda
é uma “manifestação espírita”. Observem que não há lógica que
resista a essa argumentação. Isso é esquizofrenia pura. Ou melhor,
preconceito puro. Por que na Bíblia há “manifestações espíritas” e
na Umbanda não há?

Somente um estudo da psique humana, no caso, da psique
desses autores espiritistas para entender essa contradição.
Possivelmente, no primeiro caso, desejando disputar com os
católicos e com os evangélicos quem melhor interpreta a Bíblia,
eles valorizam a expressão “manifestação espírita” como sinônimo
de mediunidade. Assim, procuram deixar claro que tudo aquilo
que os profetas, Jesus e os evangelistas narram ou fazem é
mediunidade. Porém, no segundo caso, para não serem
confundidos com os “inferiores” e “irracionais” umbandistas, não
aceitam que ela seja considerada uma “manifestação espírita”, apesar
do seu caráter medianímico.

Em outras palavras, a expressão “espírita” é usada pelos
escritores espiritistas de acordo com a conveniência, podendo ser
sinônima de mediunidade ou de adepto da doutrina codificada por
Allan Kardec.

Em nosso livro, a expressão “espírita” se refere apenas aos
espíritos, logo, a Umbanda é, obviamente, uma manifestação
espírita. Porém, como uma das psiconomias contemporâneas, ela
se distingue da psiconomia espiritista, ou seja, das manifestações
mediúnicas que acontecem nos centros espiritistas. E, apesar de
ser uma religião, pois foi assim que ela surgiu, a Umbanda não
nega a doutrina espírita, ou seja, a filosofia espiritualista transmitida
pelos espíritos para Allan Kardec e que está sistematizada em O
Livro dos Espíritos, publicado originalmente em 1857, e estudado
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em praticamente todos os centros de Umbanda que seguem as
orientações básicas do espírito Sete Encruzilhadas.

Em suma, a Umbanda faz parte do movimento espírita, ou
seja, dos espíritos (os seres incorpóreos), mas possui uma
singularidade que não a confunde com o movimento espiritista e
nem com a psiconomia espiritista. Assim, por ser uma prática
espírita, a Umbanda possui também uma singular pedagogia
espírita. Esta, por ser simbólica e inclusiva, é eminentemente pós-
moderna em sua essência. Ou seja, como uma arte medianímica, a
Umbanda desconstrói a realidade de forma análoga ao trabalho
dos físicos que, em seus laboratórios, estudam a dimensão sub-
atômica da matéria. E, nessa desconstrução simbólica, a Umbanda
explicita os pré-conceitos do Ego humano.

Ao trazer dos mundos invisíveis novos atores sociais para o
teatro da vida, como o índio “atrasado”, “promíscuo” e “selvagem”,
a Umbanda ensina ao consulente o valor da coragem e da força
necessária para enfrentar as vicissitudes da vida. Com o ex-escravo
carcomido pelo tempo e excluído da sociedade moderna se
manifestando na forma de um humilde “preto-velho”, a Umbanda
transmite sabedoria de vida e esperança para o consulente sem fé,
desesperado e perdido em seus sentimentos e pensamentos
confusos.

E para aqueles que não tomaram consciência que a felicidade
sempre esteve no mesmo lugar, dentro do coração de cada filho de
Deus, a Umbanda permite o contato com as “crianças”, aquelas
que a psicologia moderna sempre considerou como adultos em
miniatura ou como louquinhos que deveriam ser colocados dentro
de fôrmas para um dia se tornarem adultos sérios e responsáveis.

Estas são as posturas simbólicas básicas que as entidades
espirituais utilizam na Umbanda. Mas há outras, como os exus, os
orientais, os ciganos etc. O importante é ter consciência que a
postura é simbólica, é uma representação. O mundo pós-moderno
é dominado por imagens e a Umbanda sabe como se relacionar
com elas. É por isso que afirmamos que a pedagogia espírita da
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Umbanda é diferente daquela adotada pela psiconomia espiritista.
Aqui, para se levar consolo para alguém, é comum o espírito se
manifestar com a forma material de sua última encarnação na Terra.
Somente assim, utilizando o nome, a aparência física e suas
idiossincrasias características, o espírito será identificado por seus
parentes e amigos encarnados.

Se não fosse assim, o teatro espiritista não conseguiria
cumprir sua missão de consolar. Não dizem os espiritistas que eles
são os consoladores prometidos pelo Cristo? Isso é verdade e, para
consolar quem sofre com a “perda” de um ente querido, ou mostrar
que o mesmo continua vivo após a morte, gostando das mesmas
coisas e fazendo o que sempre gostou de fazer na Terra, o
desencarnado não pode se manifestar anonimamente.

Para o teatro espiritista acontecer, o encarnado precisa ter
elementos que o ajudem a reconhecer o espírito comunicante. E
isso acontece através de uma mensagem psicografada com a letra
do pai, do filho, do amigo etc.; da descrição feita pelo vidente da
“forma física” que o espírito possui e outros elementos que
permitam a identificação.

Na Umbanda, a pedagogia é diferente. Afirmar que ela é
melhor ou pior que a espiritista é desconhecer a relação recursiva e
complementar que há entre essas duas psiconomias. Por terem
missões diferentes, cada uma se organiza de forma diferente. Assim,
na Umbanda, os espíritos comunicantes precisam sempre usar
posturas simbólicas.

Vamos tomar o seguinte exemplo, se amanhã eu desencarnar
e Deus me escalar para trabalhar na Umbanda, não poderei me
manifestar no trabalho mediúnico como Adilson, um jovem
professor de Geografia, mas poderia representar o papel de Pai
Maneco, um preto-velho que fuma prazerosamente um cachimbo,
toma café sem açúcar e transmite segurança e afeto para o consulente
que necessita de uma palavra amiga e fraterna.

Mas também poderia representar o papel de Zezinho, uma



17

criança arteira e brincalhona que leva alegria e diversão para os
consulentes cheios de angústias e preocupações, procurando fazê-
los compreender que Deus é muito maior que qualquer problema
ou vicissitude, e que tudo na vida é impermanente, menos o amor
e a felicidade que já se encontram no coração de cada um.

Em suma, a Umbanda é uma religião ou, como prefiro
dizer, uma arte medianímica pós-moderna que se pauta por uma
doutrina universalista, bebendo ecleticamente em várias fontes. Por
exemplo, dos ensinamentos de Buda enfatiza a libertação dos apegos
e das aversões para se viver feliz na Terra; dos ensinamentos
hinduístas partem suas reflexões sobre a reforma íntima,
distinguindo de forma dualista o espírito e o ego. Como nas
filosofias orientais, a Umbanda também defende que para encarnar
o espírito necessita se vincular a uma consciência provisória ou
uma nova personalidade chamada “ego”.

Certa vez, entrevistando um preto-velho, este me
respondeu que não era velho, não falava errado e não era curvado,
como poderíamos imaginar ao olhar a postura do médium que lhe
dava passagem durante o transe. Segundo este espírito, havia algo
como um programa de computador entre ele e o cérebro do
médium. Em suma, graças a esse programa, a postura do médium
se transformava e também sua voz. Em outras palavras, a aparência
que o médium toma ao incorporar um preto-velho faz parte do
cenário, da representação que caracteriza essa arte medianímica
pós-moderna que chamamos de Umbanda.

Como já salientamos, cada religião é uma especialidade
médica para a alma. E não há religião certa ou errada. No caso da
Umbanda, que trabalha diretamente com os consulentes que
procuram auxílio para seus sofrimentos e dores, é necessária uma
pedagogia espírita simbólica, pós-moderna e inclusiva. Mas cuidado
com as imitações. A Umbanda que completa cem anos, em 2008,
não sacrifica animais, não cobra nada pelo trabalho caritativo que
realiza e não faz magia negra ou qualquer trabalho que exalte o
Ego. Sua função é eminentemente espiritual.
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Nos bastidores da Umbanda

O texto a seguir apresenta a transcrição das palestras que o
espírito Pai Joaquim de Aruanda realizou na sede da ONG Círculo
de São Francisco, nos anos de 2005 e 2006. Através da mediunidade
inconsciente de Firmino José Leite, o espírito buscou desmistificar
a Umbanda e ajudar na compreensão de sua dimensão espiritual.
Obviamente que adaptamos a fala do espírito, substituindo o
linguajar típico dos pretos-velhos por um português mais formal.
Nesse sentido, assumo toda a responsabilidade por alguma
incongruência entre o que o espírito quis dizer e o que nosso ego
compreendeu e passou para o papel.

Os bastidores das religiões

A Umbanda, no Brasil, começou com os escravos. Aqui,
ela perdeu a pureza africana e se sincretizou com o catolicismo. A
Umbanda que vocês conhecem é uma religião brasileira. Mas vocês
conhecem a parte material da Umbanda, a mistura de uma doutrina
com um determinado rito. Vamos falar nessas palestras da parte
espiritual da Umbanda, aquela que vocês não enxergam.

Na parte ritual da Umbanda não se aceita a manifestação
de desencarnados. Só “personagens” podem incorporar: os pretos-
velhos, os índios, as crianças etc. Se o seu pai desencarnado quer se
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manifestar em um trabalho de Umbanda, ele não pode. Mas como
um “Pai Joaquim” ele pode. Os espíritos tomam posturas materiais
para participar do “teatro” Umbanda.

Mas, como falei, a mistura de uma doutrina com um rito é
apenas a parte material de qualquer religião. Essa é a parte que
todos vocês conhecem e é a que menos vale. Não se ofendam com
o que vou dizer, mas o que vocês conhecem das religiões é apenas
a “palhaçada”. Vocês já foram ao circo? Qual é a função do palhaço?
É divertir a platéia enquanto atrás do palco estão se preparando os
outros números. Todo e qualquer rito, não importa a religião, até
o espiritismo tem rito, é a “palhaçada”, uma encenação para distrair
vocês enquanto os espíritos daquela falange trabalham ativamente.

Assim, o padre, o médium, o espírito incorporado, o pastor
etc. fazem encenações para distrair vocês enquanto os espíritos estão
trabalhando. Por exemplo, não é a missa, o padre ou o papa que
representa o catolicismo. O padre faz o papel do “palhaço” enquanto
os verdadeiros astros, a plêiade de espíritos que atua na vibração
energética do catolicismo, trabalham. O papel do padre é o de
“divertir” o público. E isso acontece em todas as religiões, inclusive
na Umbanda. Por isso, quando falamos em religião, e não importa
qual, não podemos nos prender ao lado material da religião, ao
teatrinho que vocês assistem.

Isso precisa ficar bem claro para que possamos compreender
o papel das religiões no mundo de provas e expiações. Não podemos
ficar conversando apenas sobre o que acontece no picadeiro, mas
sobre o que acontece atrás. É lá que está se realizando o verdadeiro
“culto”.

Eu falei que o espiritismo também tem ritos e os espiritistas
se assustaram. Então, vamos dar um exemplo. Quando você recebe
um passe, você se sente bem? E por quê? Será que foi por causa do
movimento das mãos do passista? Foi por causa das suas
gesticulações? Foi por causa daquilo que os espiritistas chamam de
P1, P2 ou P3?
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Claro que não. Você se sente bem por causa da energia que
foi doada por Deus através dos espíritos. A forma do passe, que os
espiritistas tanto discutem, não influencia em nada. E tem aqueles
que ficam discutindo que o passe de um é melhor que o do outro.
Vejam como vocês se preocupam com a encenação. Vocês perdem
tempo criando padrões humanos.

Mas vejam, não estou aqui dizendo que isso está errado,
pois tudo é parte das provas de vocês. E como falei, isso vale para
todas as religiões. Nenhuma religião é aquilo que o ser humano
criou ou padronizou. Todas as religiões fazem trabalhos espirituais
e não materiais.

É óbvio que não posso falar isso para aquelas pessoas que
ainda vão ao centro espiritista apenas para receber o passe; para
aqueles que ainda escolhem o passista ou a entidade para conversar.
Eu não posso destruir o teatrinho delas. Mas para vocês eu posso.

Por isso, se nós vamos falar sobre Umbanda, podemos até
abordar os assuntos materiais, mas vocês precisam compreender
mesmo é o que acontece no invisível. É lá que a verdadeira
Umbanda está acontecendo. O que vocês enxergam é apenas uma
encenação que possui um determinado motivo.

Então, agora, vamos falar dos bastidores da Umbanda. E
como eu distingo o agrupamento espiritual da Umbanda do
agrupamento Espiritista ou do agrupamento Católico, por exemplo?
É através de uma determinada faixa de energia, com tamanho,
amplitude e velocidade específica. Ou seja, a Umbanda é formada
por um grupo de espíritos que atua com uma determinada faixa de
energia. E o mesmo vale para as demais religiões. Existe o grupo de
espíritos católicos atuando com uma faixa de energia; o grupo de
espíritos espiritistas trabalhando com outra faixa; o de espíritos
budistas com outra, e assim por diante.

Existem espíritos que conseguem trabalhar em mais de uma
faixa de energia, mas isso é muito raro. Para se fazer isso é necessário
ter um grau de compreensão maior, mais universalista. Hoje, a
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maioria dos espíritos (e não importa se ele é umbandista, católico,
espiritista etc.) ainda acredita que a sua faixa de onda é a melhor.
Alguns já têm a consciência que trabalham para Deus em uma
determinada faixa de energia, mas não compreendem que para Deus
não tem o melhor ou o pior. Para Deus, a relação entre as religiões
é horizontal e não vertical.

Vocês precisam compreender que os espíritos que trabalham
aqui na Terra são iguais a vocês. Eles ainda têm ego. Só não tem
mais, provisoriamente, o corpo físico. Alguns já reconhecem que
trabalham para Deus, mas acreditam que o trabalho que realizam é
mais importante que o do outro, que atua com outra faixa de
energia. É por isso que existem livros psicografados onde o espírito
afirma que o espiritismo é mais importante ou “superior” a
umbanda. Isso é fruto do ego do espírito que escreveu o livro e é
mais uma prova, para você que lê e para ele que escreve. Muitos
espíritos ainda possuem ciúme, vaidade, orgulho etc.

Saibam que existem sete graus de ego. Os espíritos que
estão do quarto para cima não vêm mais para a Terra. Vocês se
relacionam com espíritos iguais a vocês. Por isso sempre falo para
não idolatrarem o Joaquim, não se impressionarem comigo. Eu
sou igualzinho a vocês.

Para facilitar a compreensão do que são essas faixas de
energia vamos tomar como exemplo as cores que vocês conhecem.
Vamos fazer de conta que o verde seria a faixa da Umbanda. Dentro
da faixa da luz verde há diferentes matizes, diferentes possibilidades
de combinações. Assim, uns espíritos podem trabalhar com o verde
água, outros com o verde abacate etc., mas nunca deixa de ser verde.
Não houve mudança de faixa, pois todos trabalham com a mesma
cor, mudando apenas o tom. Porém, se ultrapassar para o lado, e
não para cima, porque não existe religião melhor que outra, muda-
se de faixa, portanto, muda a função do trabalho. Como falei, há
espíritos preparados para trabalhar com outras faixas de energia,
com a vibração de outras religiões, mas isso é ainda raro na Terra.
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E do ponto de vista de Deus? Do prisma de Deus não há
separação alguma. A separação é apenas para nós, os espíritos
desencarnados e encarnados. Para Deus é uma coisa só.

Vamos, agora, entender um pouco a função de cada
religião2 :

Católica - os espíritos que atuam nessa falange atuam na
aplicação dos sacramentos (batismo, casamento, extrema-unção,
crisma, etc.). Cada sacramento tem um significado no plano
espiritual e te liga a uma determinada faixa energética.

Evangélica - a falange que atua nessa faixa de energia é a
responsável pela divulgação do ensinamento do Cristo, pela
doutrinação cristã. Se o pastor decide fazer desobsessão em sua
igreja, é um problema dele, pois está entrando em outra faixa.

A falange espiritual que atende nessa religião tem apenas a
função de levar os ensinamentos do Cristo para a Terra.

Hinduismo - ela tem na Terra diversos segmentos e rituais,
mas, espiritualmente falando, é a falange responsável pelo trabalho
da reforma íntima, ou seja, de libertação do ego. Toda a energia
dessa falange é direcionada para esse objetivo.

Budismo - é a falange responsável em colocar o ser
humanizado em contato com as energias mais puras do universo,
no caso, do orbe planetário que vocês vivem e não de todo o
Universo. São os espíritos dessa falange que vão nos trazer o
conforto das energias mais puras.

2 É preciso ressaltar, para evitar interpretações equivocadas, que o espírito está se referindo à
energia e ao papel espiritual de cada religião. Em nenhum momento ele se preocupa com os
rituais ou com as doutrinas, criações dos egos humanizados. Isso precisa ficar claro na mente do
leitor para não confundir o papel espiritual da religião com sua manifestação exterior ou visível, o
que Pai Joaquim de Aruanda chamou de “teatro”.
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Islamismo - espiritualmente falando, essa falange é
responsável pelo ensinamento da necessária submissão completa a
Deus, o Maktub (tudo está escrito).

Espiritismo - está doutrina que vocês chamam também de
kardecismo é a responsável em mostrar a vida ativa depois da morte
e a ligação da vida espiritual com o mundo material.

Umbanda - a falange umbandista tem como missão
proteger o espírito encarnado. Essa é a função dos espíritos
umbandistas. São os guerreiros que acompanham as encarnações
dos espíritos mais de perto. Ou seja, enquanto as demais religiões
não têm função de ação, mas de esclarecimento, a Umbanda age.

Assim, não esperem da Umbanda nenhum esclarecimento
doutrinário, pois ela não tem essa função. Para entender o papel da
Umbanda, pense que cada espírito encarnado é um rei. As outras
religiões são os conselheiros desse rei, mas quem dá a segurança
para ele continuar sendo um rei é a sua tropa. Os espíritos da falange
umbandista são os que formam esse exército.

E esses trabalhadores protegem o rei e também os seus
reinos. Por isso são os trabalhadores espirituais da Umbanda que
protegem os centros espiritistas, as igrejas evangélicas, as igrejas
católicas etc. Esses espíritos são os guardiões do rei e dos seus reinos.

Mas é importante deixar claro que esses trabalhadores
protegem o reino espiritual, ou seja, a sua espiritualidade e não sua
vida material. Por exemplo, se no seu “livro da vida” está escrito
que você deve ser assaltado, eles não vão impedir que isso aconteça.
Mas se você, espiritualmente falando, começa a sofrer, eles vêm
correndo, não para mudar o ato, mas para te ajudar a superar o
sofrimento, enviando as energias adequadas para isso. Obviamente,
você tem o livre arbítrio de aceitar essa energia ou não. E alguém
precisa orar para ele vir ao seu auxilio? Não. Qualquer filho de
Deus que aceitou, por exemplo, o nervosismo que o ego disse que
deveria sentir ao ser assaltado, faz soar uma espécie de alarme e um
guardião vem correndo para lhe trazer a energia que possa o
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equilibrar. Mas, se você não aceitar essa energia, ele não pode fazer
mais nada. Ele cumpriu o papel dele.

Por isso dissemos que esses trabalhadores espirituais não
podem mudar uma linha sequer do seu “livro da vida”. Eles não
podem fazer o que seu ego quer, mas quando o Amor (a lei
suprema) está em perigo, toca o alarme e um soldado que está
sempre de prontidão para ajudar, vem ao seu auxílio.

Este espírito não é o seu “anjo da guarda”, o seu guia
espiritual. Vamos falar depois do “anjo da guarda” quando falarmos
de como a ilusão da ação é criada, quando falarmos das 12 falanges
que criam essa ilusão.

Até aqui, o que fizemos foi um discernimento. Ou seja,
falamos das funções espirituais de cada religião. Não julgamos ou
condenamos nenhuma religião. Em nenhum momento falamos
que a Umbanda é melhor ou pior que uma outra religião. E esse
discernimento é importante para que vocês possam se relacionar
melhor com as religiões, entendendo que elas são especialidades
médicas, são medicinas espirituais.

Se você está com dor de cabeça, você procura um especialista
em dedo? É assim também com as religiões. Cada religião é como
um especialista. Se o seu problema é lutar contra o ego, não vai
adiantar, por exemplo, ir ao templo evangélico.

Lembre-se que você sempre estará sendo tratado pelo
médico maior que é Deus. Ele, muitas vezes, te receitará dois ou
mais “remédios”. E cada remédio pode estar em um lugar diferente.
Por isso, se você vai a uma casa religiosa e lá dizem que você não
pode ir a uma outra, isso faz parte das provas daquele que falou
isso. Você vai aonde tiver que ir e na hora que tiver que ir. É o ego
do pastor, do médium, do espírito que dá comunicação ou do padre
que diz que uma religião não serve e que você não deve buscar
ajuda nela. Deus vai te levar onde você precisar ir. A orientação
para não ir a outro lugar acontece por vários motivos, por exemplo,
o apego e a idolatria a nossa religião, acreditando que ela é melhor
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que a outra, esquecendo que Deus está em todos os lugares.

Se alguém te orienta a não ir a algum lugar e você vai assim
mesmo é porque ele não estava em condições de avaliar os desígnios
de Deus. Ele não sabe que Deus já encerrou aquele tratamento
naquele lugar e vai continuar em outro. Você vai onde precisa ir.
Não existe a religião certa e a errada, pois, como falamos, cada uma
é uma especialidade dentro da medicina da alma.

A ilusão da ação

Os espíritos que atuam nas sete religiões que estudamos
fazem parte de apenas duas das doze falanges espirituais que criam
o que chamamos de “ilusão da ação”.

No Apocalipse de João, na Bíblia, encontramos referência
aos 144 mil espíritos escolhidos por Cristo. Esse número refere-se
às doze falanges espirituais, cada uma com 12 mil trabalhadores,
responsáveis em criar o filme que vocês chamam de vida. Tudo o
que acontece com o espírito encarnado, no Orbe terrestre, é
gerenciado por estas falanges. Assim, além das duas responsáveis
pelas religiões (uma pelas religiões cristãs e outra pelas não-cristãs),
existem mais dez, responsáveis por cuidar:

1 - dos minerais;

2 - do ar, ou seja, do elemento gasoso;

3 - da água, ou do meio aquático;

4 - dos vegetais;

5 - dos animais;

6 - do corpo humano;

7 - do próprio espírito, ou seja, são os chamados “anjos da
guarda” (é um trabalhador dessa falange que vai estar sempre ao
seu lado, com o seu “Livro da Vida” nas mãos. Mas ele está ao seu
lado para cuidar do seu lado espiritual e não da sua vida material,
pois o seu “anjo da guarda” te acompanha para que suas provas
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aconteçam da melhor forma possível, respeitando o gênero de
provas que você solicitou antes de encarnar).

Falta falar de três falanges. Duas são formadas por espíritos
que irão realizar os momentos especiais da história humana. São
eles que prepararam a vinda do Cristo; o momento da divisão do
catolicismo para o surgimento na Terra do movimento protestante;
o advento da doutrina espírita etc. Atualmente, esse agrupamento
trabalha para a regeneração da Terra.

Esses espíritos não são melhores ou piores que os outros,
apenas cuidam desses momentos especiais da vida humanizada.

E a ultima falange é a responsável pelo funcionamento ou
não das coisas humanas. São esses espíritos que fazem, por exemplo,
a TV parar de funcionar, quebram o carro na hora que ele precisa
quebrar, fazem o avião cair se é hora dele cair etc. Ou seja, o mundo
espiritual é uma “empresa” bem organizada. Do lado de cá, tudo
funciona de forma perfeita e harmônica para gerar as provações
dos espíritos humanizados.

É assim que o mundo de provas e expiações existe. E essa
ilusão é tão bem feita que vocês acreditam que um novo corpo
surge dentro da barriga da mãe quando um espermatozóide
encontra um óvulo e, “por acaso”, inicia uma gravidez.

Sei que não é fácil compreender tudo isso, mas está na hora
de arrancar toda a ilusão de vocês. Chegou a hora de arrancar as
máscaras. A ilusão da ação sempre aconteceu, acontece e acontecerá.
É o Maktub (tudo está escrito). Vocês sabem disso, mas essa
informação não vem ao consciente justamente para vocês viverem
suas provas. E toda prova serve para demonstrar que vocês
aprenderam a ser caridosos, aprenderam a amar universalmente.
Em suma, aproveitar ou não a prova é fruto do livre arbítrio.
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Os orixás

Vamos falar agora de outro assunto polêmico: as sete linhas
da Umbanda, ou seja, os orixás.

O que chamamos de as sete linhas da Umbanda são sete
padrões de vibrações diferentes. A Umbanda trabalha com uma
faixa de energia que é sub-dividida em sete. Os espíritos da
Umbanda trabalham, portanto, com sete tipos de energia.

O que chamamos de orixás são os nomes das energias. Não
existe, portanto, um espírito chamado Xangô, mas um grupo de
espíritos trabalhando com uma determinada faixa energética que
chamamos de Xangô. Da mesma forma, Yemanjá não é um espírito.
Se concebermos um espírito como Yemanjá estamos criando
idolatria.

Em alguns centros existe uma figuração. Isso não está certo
ou errado. Mas você não pode achar que Yemanjá seja um espírito.
A energia se chama Yemanjá. E a imagem dela em um centro serve
como reservatório de energia3 .

Os espíritos da Umbanda são os Pretos-velhos, os Exus, as
Crianças, os Índios etc., mas eles não podem ser confundidos com
os orixás, com as energias. Falaremos depois das entidades e de
suas posturas. Vamos ver agora cada uma das energias:

Oxalá - É uma energia e não Deus ou Jesus. Oxalá é uma
faixa de energia e existe uma falange de espíritos que trabalha com
essa determinada faixa de energia. Esta é a energia mais pura dentro
da Umbanda. É a energia para a ligação com Deus através da Fé.

Vamosentender comoumtrabalhadordaUmbanda trabalha
com essa energia. Quando a sua Fé está abalada, um dos espíritos

3 Essa informação é de difícil compreensão para quem não consegue entender que a matéria não
passa de energia. A imagem de barro, na essência, é energia. E a espiritualidade vai acondicionar
mais energia nela, como se fosse um recipiente. De acordo com a vibração da energia, usa-se uma
ou outra imagem para identificá-la.
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dessa falange sai correndo para o seu atendimento. E ele age para
reforçar a sua Fé, a sua ligação com Deus. Podemos dizer que um
espírito especializado nessa energia pertence à falange de Oxalá. São
aqueles que vem correndo quando toca este tipo de “alarme”.

Yemanjá - É uma energia de “desfluidificação”, ou seja, para
purificar o seu sofrimento. Vamos exemplificar melhor. Quando
você fica nervoso, vem um falangeiro de Yemanjá para transformar
o seu nervosismo em uma aparente calma. É uma limpeza “fina”
que esse trabalhador faz. Ele não é um Exu, apesar da maioria dos
Exus trabalhar com a energia que chamamos de Yemanjá.

Oxossi - É uma energia para trazer Coragem. Por isso se diz:
“Quando falta coragem, chama Oxossi!”. Mas não é chamar um
espírito chamado Oxossi. Ou seja, está pedindo para o trabalhador
espiritual trazer a energia que te dará coragem para viver o seu carma.

Oxum - É uma energia sentimental. Para você não sofrer
com os filhos, com as amizades, para cuidar da ligação sentimental
com os seres humanos utiliza-se essa energia.

Yansã - Vocês dizem que é a senhora dos raios. E por quê?
Porque essa energia é usada para ajudar durante as “tempestades”
da vida. Quando você estiver em um sofrimento grande, para
enfrentar a “tempestade” necessitará dessa energia.

Xangô - É a energia da Lei do carma. Quando você se revolta
com o que está acontecendo, quando não aceita o que está escrito
no seu “Livro da Vida”, precisa dessa energia.

Ogum - É a energia do amor, ou seja, o cumprimento da
lei de Deus.

Entenderam o que são os orixás? Não existe um espírito
chamado Yemanjá. O que existe é uma determinada energia que
vocês reconhecem como Yemanjá e um grupo de espíritos que sabe
manipular essa determinada energia. Daí podermos falar que são
espíritos da falange de Yemanjá, pois são espíritos que trabalham
com essa energia.
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Entendendo o que são os orixás, podemos falar das
apresentações dos espíritos para vocês. Os espíritos da Umbanda
trabalham com uma dessas sete energias. Como Preto-Velho, por
exemplo, eu posso trabalhar com as sete energias. Eu, como Preto-
velho, não estou ligado a nenhuma delas, assim como o Exu não
está ligado a nenhuma delas, e nem as Crianças.

Cada orixá é uma faixa energética, com determinada
amplitude e velocidade. Já o Preto-Velho é uma das posturas
simbólicas que o espírito toma para o trabalho mediúnico da
Umbanda acontecer.

Assim, o Preto-Velho é um trabalhador da Umbanda e não
de um determinado Orixá. Por exemplo, eu posso estar
conversando com um consulente e com ele preciso usar a energia
Yemanjá. Com um outro consulente eu “chamo Oxossi”, ou seja,
não chamo um espírito chamado Oxossi, mas uso essa determinada
energia que se chama Oxossi.

É importante deixar claro. Uma coisa é a faixa energética e
outra a postura do espírito.

Assim, ao mesmo tempo em que estou fazendo a
“palhaçada” (ou seja, interpretando um Preto-Velho que conversa
com um consulente), estou trabalhando energeticamente com ele,
utilizando uma determinada faixa de energia.

Assim, não importa a postura (Preto-Velho, Índio, Exu,
Criança etc.), o espírito pode usar a energia de qualquer faixa. É
preciso deixar claro que a postura faz parte do “teatro”. A postura é
do corpo e não do espírito. Preto-velho é simplesmente uma
postura que o espírito utiliza.

Por exemplo, os videntes enxergam aqui um Preto-Velho,
mas eu não me sinto um Preto-Velho. A imagem não está no
espírito, mas se forma no ego do vidente. Tudo o que você vê é o
que o seu ego decodifica, pois a imagem não está no espírito. A
forma é criada no seu ego e não externamente.

Eu me aproximo do médium e trabalho usando
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determinada postura. Sendo um espírito da falange umbandista,
eu posso vir como Índio, como Preto-Velho ou como Exu. São as
formas que seu ego vai decodificar, pois o espírito continua sendo
o mesmo. E da mesma forma que a postura pode mudar, posso
também mudar a energia que vou utilizar com o consulente. Mas
é importante saber que o ego não quer te enganar. Ele quer criar
uma prova para você. Ele cria uma imagem ilusória com um
objetivo especifico: dar a você uma oportunidade de amar
incondicionalmente4, sem acreditar no que você está vendo.

Sabendo disso, vocês não vão mais falar que todos os
espíritos que se manifestam como Índios são de Oxossi. Isso é
ilusão. Tem Índio que trabalha com a energia Yemanjá ou outra
qualquer. Já é hora de vocês reconhecerem não só a forma, mas a
energia utilizada. E deixem de falar “esse é um Caboclo da linha de
Ogum”, pois isso não existe.

Vou dar mais um exemplo. Dentro da postura Pai Joaquim
de Aruanda tem espíritos que vão se adequar a uma linha energética
ou a outra. Assim, ele pode ser chamado, preferencialmente, no
tratamento daqueles consulentes que precisam daquela determinada
energia. Ou seja, ele pode se adequar melhor a uma ou outra energia,
mas ele está capacitado para trabalhar com todas as sete que formam
a faixa da Umbanda.

Isso é a Umbanda. Um agrupamento de espíritos que
trabalham com determinadas faixas de energia e com determinadas
posturas. É isso o que acontece no astral, não importando a forma
ou padrões que os seres humanizados criam na Terra. Os espíritos
da Umbanda são espíritos socorristas que trabalham com uma
determinada faixa energética, definida por Deus.

4 Hoje se sabe que muitos espíritos tomam a forma de Pretos-velhos na Umbanda e, por exem-
plo, de médicos nos centros espiritistas. Desconhecendo essa realidade, muitos espiritistas acre-
ditam que o preto-velho é um ser “inferior” que deve ser rechaçado nos trabalhos mediúnicos e
o médico um ser “superior” que deve ser idolatrado, sem perceber que está diante do mesmo
espírito.
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No novo tempo, na Terra regenerada, as religiões terrestres
vão acabar. No astral, porém, elas continuarão trabalhando com a
mesma faixa. Assim, o que vocês conhecem hoje como Umbanda
(parte material) vai deixar de existir. A mesma coisa acontecerá
com as demais religiões.

Os objetos materiais usados na Umbanda

Dissemos que a Umbanda é uma religião espiritual, mas
como todas as religiões, possui reflexos no mundo material.

1 - A música

Usa-se música, cantada ou com atabaque, porque a música
lhe deixa conhecer o ritmo da energia que está sendo trabalhada
naquele momento. Por isso, uma música mais calma lhe sugere que
você está se conectando com uma energia de determinada amplitude
e velocidade; já uma música rápida, com um outro tipo de energia.

A música não é a energia, mas ela pode lhe ajudar a
compreender que energia está vibrando naquele exato momento.
Por exemplo, a música mais suave pode estar ligada a uma energia
mais sentimental; enquanto uma música com atabaques, a uma
energia mais voltada para despertar a coragem.

Ela apenas marca um ritmo e ajuda você a se orientar. A
música apenas dá o ritmo, mas você, se quiser, entra nele ou não.
Podemos dizer que a musica é uma interpretação que o ego te
fornece da energia que está vibrando agora no centro.

E outra coisa importante, a música também não chama a
entidade. A música apenas mostra a faixa de onda para os espíritos.
Ela mostra o padrão vibracional que está existindo naquele
momento. Por isso a música não chama espírito, apenas mostra o
que está acontecendo.

É claro que pode existir espírito que acredita que ao tocar
uma determinada música está na hora dele entrar em cena. Ele
pode até acreditar nisso, mas não é o que está acontecendo. Você é
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que não pode acreditar que ele está sendo chamado por causa da
música. Se ele se sente chamado, é criação do ego dele. Não
podemos trabalhar a ilusão do outro como realidade para nós.

Por exemplo, ninguém precisa cantar um ponto para chamar
JoaquimdeAruanda,mascantamparamostrarumaenergia.Eusaben-
do que aquela é minha hora de entrar, entro. É só isso o que acontece.

2 - Roupa branca.

Alguém sabe por que se usa roupa branca no trabalho de
Umbanda? Só para separar o médium do consulente. A cor da
roupa não vai influenciar no trabalho. Eu sei que não é isso o que
se diz nos centros de umbanda, mas também não estou dizendo
que usar roupa branca está certo ou errado. O que estou dizendo
não é para ser padronizado. Eu não estou ditando regra, mas
desmistificando a Umbanda. Quando se padroniza qualquer coisa,
cria-se um novo padrão de certo e errado.

Em suma, o problema não esta em usar roupa branca ou
não, mas em achar que isso é o certo e aquilo o errado. Aceitem
que o material não interfere no trabalho espiritual.

3 - As imagens

Como já salientamos, são apenas depósitos de energia. O
que vocês enxergam como imagens são reservatórios onde se guarda
energia de uma determinada vibração. O mesmo acontece com a
cachaça, com o cigarro ou com o charuto. Seu ego decodifica uma
determinada vibração como cachaça ou cigarro5 .

5 Comentando sobre a ilusão da ação, uma médium nos lembrou de uma cena que presenciou em
um terreiro de Umbanda. Um determinado Preto-Velho acendia seu cachimbo pegando com a
mão brasas em um recipiente. Num certo dia, uma criança encarnada quis pegar a brasa para o
“vô” e quase queimou a mão se não fosse rapidamente afastada pelo Preto-Velho. Ou seja, a enti-
dade incorporada pegava com a mão a brasa incandescente e nada acontecia com o seu cavalo
(médium), porém, se um encarnado tocasse nela, com certeza teria sua mão queimada (ou a
ilusão de sentir a mão queimada).
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Mas é importante dizer que o encarnado não sabe manipular
a energia do cigarro, por exemplo. Por isso, o encarnado fuma, não
o espírito. Este manipula uma determinada energia que o seu ego
está vendo na forma de cigarro.

4 - As guias

Elas servem também para colocar o espírito em sintonia
com uma determinada energia.

Agora eu pergunto, esses materiais são imprescindíveis no
trabalho de Umbanda? Não. Mas se tiver pré-programado que vai
usar, será usado. Se não tiver, não vai. Como já foi dito, não existe
o certo e o errado. Cada trabalho umbandista será feito da forma
que tiver que ser feito, com ou sem ritual. Mas a essência será
sempre a mesma. Isso é o que importa.

As posturas simbólicas adotadas pelos espíritos

Vamos agora falar das posturas simbólicas. Preto-velho,
Índio, Criança e Exu, entre outras, são apenas posturas ou, em
outras palavras, dramatizações para estimular no ego humanizado
algumas essências espirituais.

Para representar o papel Preto-Velho ou outro, existe algo
similar a um programa de computador que irá gerar a forma, a
linguagem e o jeito de se manifestar do espírito. Ou seja, enquanto
os presentes enxergam o médium encurvado, falando errado,
tomando café etc., o espírito comunicante está ao lado, falando
normalmente, transmitindo as informações que necessita passar
sem se sentir Preto-Velho. É esse “programa” que cria a ilusão
Preto-Velho.

O mundo humanizado em que vocês vivem é uma grande
dramatização. É um teatro onde o que importa é a essência e não a
aparência. E cada postura, ou seja, cada Preto-Velho, cada Índio,
cada Criança etc. tem uma essência espiritual para trabalhar com o
consulente. Por exemplo, índio Tupinambá é um “programa” para
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fortalecer no consulente a coragem para enfrentar os desafios
financeiros.

E o mesmo espírito pode se manifestar como índio
Tupinambá e, em seguida, com uma postura diferente. Ele pode
vir como Preto-Velho e, no mesmo trabalho, manifestar-se,
posteriormente, como Índio ou como Exu. Ou seja, o espírito pode
ser sempre o mesmo, mas o consulente, o ser humanizado,
acreditará que está diante de uma outra “entidade”, pois está vendo
uma postura diferente. E por que isso é necessário? Para que o
problema do consulente seja abordado de uma outra forma.

Em suma, podemos dizer que a essência de cada uma das
principais posturas adotadas na Umbanda é a seguinte:

Preto-velho: objetiva transmitir sabedoria de vida
(experiência) e humildade. A forma encurvada e a fala mansa trazem
uma sensação de se estar diante de alguém que já viveu muito e
que saberia como consolar ou orientar alguém perdido, que não
encontra saída para seus problemas na vida humanizada.

Índio:objetiva transmitir coragem,aconfiançanecessáriapara
“guerrear”. Daí a necessidade de, quando o médium incorpora um
espírito com tal postura, ficar de pé, bater no peito e gritar. Com
algumas exceções, a expressão do Índio é sempre séria. O espírito
quando utiliza essa postura transmite a valentia para lutar com a
vida, ou seja, para passar com coragem pelas vicissitudes geradas pelo
gênerodeprovasescolhidopelopróprioconsulenteantesdeencarnar.
Por isso, o Índio não transmite sabedoria, mas a coragem que o
consulente necessita naquele momento de sua existência.

Criança: objetiva transmitir a felicidade incondicional. Disse
Jesus: “vinde a mim as criancinhas”, “ninguém entrará no reino
dos céus se não for como criança”. Ou seja, só se entra no reino
dos céus ou se livra das encarnações no mundo de provas e expiações
quem aprende a ser feliz incondicionalmente. Quem passa pelas
vicissitudes da vida humanizada feliz, ou seja, não vive as angústias
e as dores do seu personagem, está pronto para habitar os mundos
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regenerados. É por isso que mesmo o espírito que se manifesta
como uma Criança emburrada no trabalho mediúnico estimula
alegria no consulente.

Exu: e o temido Exu? O que significa essa postura? O Exu
representa o próprio ser humanizado (egoísta, interesseiro,
orgulhoso etc.) A postura Exu é a sombra do próprio consulente.
E por que essa postura causa medo? Porque é como se estivéssemos
diante do espelho, vendo o que somos, na essência.

Nós gostamos de falar do argueiro no olho do outro, mas
nunca observamos a trave que carregamos no olho. O Exu, com
sua linguagem direta e forma de se manifestar, nos mostra quem
realmente somos.

E quem disse que o kardecismo não tem essa representação,
essa encenação? (respondendo a uma pergunta de um participante)
Não se vê médico, filósofo, padre etc. nas mesas kardecistas? O
espírito não é médico, mas toma uma postura de médico se ele vai
fazer uma cirurgia espiritual; e tomará a forma de um padre se ele
vai transmitir uma mensagem de cunho moral, e assim por diante.
Em resumo, acontece o mesmo no trabalho kardecista. A essência
é a mesma em qualquer trabalho espiritual.

E isso vale para qualquer religião, mesmo para aquelas que
não acreditam na mediunidade. Por isso, o vidente católico verá
um espírito com asas dentro da igreja e achará que é um anjo; e o
evangélico, o “espírito santo”. Ou seja, tudo isso é criado porque o
ser humanizado está preso ao ego, ao mundo das formas, aos
dogmas de sua doutrina.

Compreendendo que Preto-Velho é uma postura, podemos
dizer que nem todos os espíritos que usam essa forma nos trabalhos
mediúnicos viveram, necessariamente, como escravos na Terra.

Mas é verdade também que existem espíritos ainda presos
ao ego que, no mundo espiritual, andam se arrastando pelo chão
como se fossem velhos, ou que acreditam que ainda são índios e
vivememaldeiasplasmadasnoastral.Naverdade, as colôniasespíritas
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existem para os espíritos ainda presos ao ego, que ainda necessitam
de formas materiais: hospitais, educandários, áreas de lazer etc. É
por isso que a maioria dos espiritistas vai para as colônias quando
desencarna, pois são espíritos que ainda necessitam dessa realidade,
das formas criadas pelo ego, das sensações, das percepções etc.

A reforma íntima significa a luta para se libertar do ego,
para enxergar a essência por trás das aparências e não é isso que se
ensina aos espiritistas. Eles aprendem, por exemplo, a condenar o
aborto ou o assassinato, mas não vêem a ação de Deus criando
provas para os espíritos humanizados. Quem fica sempre vendo a
aparência, a ilusão criada pelo ego, nunca se desligará dele. Assim,
irá reencarnar, mas demorará a ressuscitar.
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Anexo 1

A psiconomia umbandística e seu mito diretor
texto de Adilson Marques

Por psiconomia estamos compreendendo o estudo das
diferentes organizações ou formas de intercâmbio com o mundo
espiritual. Ao contrário da economia que estuda as formas de
“organizar a casa”, a psiconomia estuda as maneiras com as quais o
ego humanizado busca se conectar ao mundo dos espíritos. A
Umbanda, ao contrário de outros cultos afro-brasileiros, não
evocam os chamados orixás. Estes não são interpretados como
espíritos que não encarnam. Em outros cultos afro-brasileiros, os
orixás se assemelham aos anjos do catolicismo, interpretados como
uma diferente modalidade de seres criados por Deus. Em outras
palavras, seriam seres distintos da criação, privilegiados, de certa
forma, pelo Criador.

Mas os praticantes destes cultos sabiam da existência dos
espíritos desencarnados? Sim. Estes são os chamados Eguns. Porém,
nestes cultos, eles eram, originalmente, rechaçados, como ainda
fazem hoje em dia, alguns centros espiritistas, quando um espírito
usando a postura simbólica de preto-velho ou índio tenta se
manifestar em um trabalho mediúnico.
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Por seu turno, a Umbanda fundada em solo brasileiro, em
1908, fundamenta-se na manifestação dos Eguns, porém, somente
na forma simbólica de “pretos-velhos”, “caboclos” e “crianças”.
Não que tais espíritos fossem, necessariamente, ex-escravos, índios
dizimados pela civilização ou espíritos que desencarnaram na
infância, como algumas pessoas ainda acreditam. Tal aparência
fluídica é, sobretudo, teatral. Apenas uma dramatização que possui,
na essência, um ensinamento moral. Em outras palavras, a forma
“preto-velho” transmite ao consulente sabedoria e humildade; a
forma “índio” ou “caboclo” representa a coragem necessária para
viver a vida humanizada e, por fim, a forma “criança” representa a
felicidade incondicional. Não nos disse Jesus: “vinde a mim as
criancinhas?” Ou seja, o mestre nos pedia para alcançarmos o reino
dos céus com o coração puro e feliz.

Alguns desses espíritos que se manifestam no trabalho
mediúnico de Umbanda nem encarnam mais na Terra. Já
enxugaram seus carmas. E a Umbanda, espiritualmente falando,
não necessita de rituais bizarros, de fetiches, de mistificações ou de
fanatismos. Tudo isso é criado pelo ego humanizado. Não estamos
criticando as casas que utilizam esses recursos, apenas afirmando
que são desnecessários. Logo, não está certo ou errado usar e abusar
de rituais, pois, com ou sem eles, a falange umbandista trabalhará
sempre com aquelas energias específicas (orixás), e determinadas
por Deus. Isso é o principal.

Acredita-se que os termos utilizados na Umbanda não sejam
de origem africana, mas teriam origem oriental, sofrendo,
gradativamente, corruptelas até chegar a sua forma atual. Alguns
estudiosos afirmam que a palavra Umbanda significa algo como
Divina Revelação no antigo alfabeto Vatan ou Devanagari (AUM-
BAN-DHA, AUMPRAM etc.).

Por seu turno, a palavra Orixá significa no idioma Vatan o
Mensageiro da Lei Divina. Em sânscrito seria PURUSHA, ou as
sete emanações da Luz Divina. Essas emanações não são espíritos,
mas vibrações energéticas ou campos de força cósmicos.
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Essa foi a interpretação do espírito Pai Joaquim de Aruanda
em suas palestras. Mas ele não está sozinho. O espírito Vovó Maria
Conga fala a mesma coisa, através da mediunidade de Norberto
Peixoto, no livro Evolução do Planeta Azul (2003, ed. Conheci-
mento). Segundo ela, tais forças energéticas foram antropomor-
fizadas nos cultos africanistas e afro-brasileiros facilitando a
compreensão do que seriam estas energias. Assim, pode-se dizer
que são verdadeiros arquétipos, tais como os mitos gregos, por
exemplo.

Hoje, porém, já temos condições de compreendê-los em
seu sentido mais abstrato e real, ou seja, como forças sutis e
universais. Portanto, não mais como espíritos. E, não sendo
espíritos, é lógico que não podem encarnar.

Vejamos o nome original de alguns dos sete orixás e o seu
respectivo significado:

OXALÁ - expressão derivada de PRSHALHA (imanência
de Deus). No sincretismo afro-brasileiro Oxalá foi associado com
Jesus.

YEMANJÁ - expressão derivada de ANAMÂYÂ (mãe do
mundo ilusório).

XANGÔ - expressão derivada de SHANAGA (equilíbrio
cármico).

OGUM-expressãoderivadadeAGNAm(fogoda salvação).

Atualmente, a Umbanda possui, no plano fenomênico,
várias faces. Alguns grupos procuram resgatar as tradições africanas;
outros preferem o sincretismo com o catolicismo dominante,
nascido no Brasil colônia e, mais recentemente, outros buscam
unir-se com o espiritismo codificado por Allan Kardec ou com o
movimento dos “mestres ascensionados”. Todos estão certos, pois
seguem seus processos evolutivos particulares, adaptando-se ao grau
de consciência de seus praticantes.
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Ao longo desse livro, demos mais atenção à Umbanda
revelada décadas depois da codificação kardequiana, aqui no Brasil,
no ano de 1908, em uma sessão mediúnica na Federação Espírita
de Niterói, quando o caboclo Sete Encruzilhadas se manifestou
através do médium Zélio de Moraes.

Em outras palavras, para esse tipo de Umbanda, a
codificação kardequiana foi fundamental para esclarecer o homem
moderno, da era cientificista, sobre os mecanismos da mediunidade,
da reencarnação e da vida após a morte. Sem essa base científico-
filosófica propiciada pelo espiritismo seria difícil compreender a
missão atual da Umbanda como prática de Magia Branca ou
mediunidade caritativa, voltada para auxiliar no processo de limpeza
do astral inferior da Terra, nesse momento de transição em que
este Orbe está deixando de ser um mundo de “provas e expiações”
para se transformar em um mundo “regenerado”.

Nunca a Umbanda foi tão importante como agora.
Desmistificá-la é uma necessidade urgente para que ela cumpra
amorosamente a missão que Deus confiou aos seus trabalhadores
encarnados e desencarnados.

E a Umbanda tem seu arquétipo central ou mito diretor:
Dionísio, que muitos pesquisadores identificam como um dos
mitos principais da pós-modernidade. Ao contrário do espiritismo
que nasceu em 1857, na França, o berço do Iluminismo, e no auge
do racionalismo positivista, a Umbanda precisou dele, mas o
subverteu.

Podemos identificarno imaginárioespiritistaomitodeApolo,
o mito solar, racionalista e avesso às impurezas. Sem esse mito, não
seria possível à Kardec cientificizar a relação do mundo espiritual
com o material. E, até hoje, o discurso da pureza doutrinária
predomina no movimento espiritista. Em suma, o mito de Apolo
continua dominante nesse meio social. O discurso espiritista é
apolíneo e não poderia ser diferente. Pois, como no mito de Apolo,
o espiritismo também lutou desde o seu início contra a desordem,
contra o misticismo, contra todas as formas de “impurezas”.
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Para quem desconhece a história de Apolo, um de seus
primeiros atos heróicos foi o de lutar e derrotar a serpente Píton,
símbolo da imaginação e do irracionalismo. Não por acaso, as
sensitivas da antiguidade eram chamadas de pitonisas. Em suma, o
espiritismo teve a missão de racionalizar e cientificizar o intercâmbio
com os mortos.

Porém, a Umbanda, nascida no Brasil, no início do século
XX, teve outra missão. Como Dionísio, a Umbanda não separa. A
Umbanda une tudo através de um sincretismo paradoxal. O deus
do êxtase e da representação transborda alegria e felicidade,
sentimentos que a Umbanda procura expressar em seus cultos
magísticos e trabalhos caritativos.

Assim, ao contrário do discurso apolíneo adotado pelo
espiritismo e que transformou os livros de Kardec em verdades
absolutas e inquestionáveis, na Umbanda, o discurso espiritista é
mais um entre tantos que sincretiza em sua prática cotidiana. Por
isso, os ensinamentos dos espíritos não se contradizem com as
magias praticadas pelos índios ou com os ensinamentos milenares
do Oriente.

Assim, Dionísio abandona a razão manipuladora apolínea
para vivenciar um pluralismo espiritual. Abandona a ênfase no
sofrimento e na dor, necessários para se viver a felicidade no futuro,
para valorizar a alegria e a felicidade no presente. Em suma, um
diferente discurso é colocado em prática, muito mais adequado à
sensibilidade do povo brasileiro.

Tendo Dionísio como mito diretor é compreensível que
na Umbanda os espíritos tenham liberdade para dançar, receitar
ervas, cantar... fenômenos que não podem acontecer nas mesas
espiritistas, onde o médium deve permanecer sempre sentado e é
proibido o uso de flores, imagens, aromas etc. Na Umbanda, tudo
se mistura formando uma caosofia espiritualista. Em outras palavras,
a Umbanda e o movimento espiritista compartilham diferentes
mitos e, por isso, suas psiconomias são diferentes, o que não quer
dizer que uma seja melhor que a outra.
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O espiritismo, por ter Apolo como mito diretor, necessita
de uma organização racional para fazer o intercâmbio com os
espíritos e sua missão é a de libertar a alma humana dos antigos
cultos irracionais e das superstições. Por isso, não é possível pensar
o espiritismo sem o associar ao ideal iluminista moderno. Em outras
palavras, se a ciência positivista pretendia ter o controle total das
forças materiais, o espiritismo se colocava como uma ciência positiva
capaz de controlar as forças espirituais. É por isso que os espiritistas
estão certos quando proíbem a manifestação de espíritos que
utilizam a postura de índios ou de pretos-velhos. Se isso não
acontecesse, toda a racionalidade instrumental que sustenta os
centros espiritistas se desmancharia.

Nesse sentido, foi necessário e planejado no Astral uma
outra psiconomia. A Umbanda abre as portas para uma outra forma
de racionalidade, muito mais plural e inclusiva. Foi a Umbanda a
responsável por incluir a marginal cultura indígena, africana e
oriental. E, para isso, somente um mito extasiástico como Dionísio
para concretizar esse feito. Assim, só conseguimos compreender a
mentalidade e o imaginário umbandístico quando identificamos
Dionísio como o mito diretor da Umbanda, essa arte medianímica
pós-moderna.
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Anexo 2

A Umbanda é uma prática diabólica?
texto de Adilson Marques

Religião, seita, arte medianímica? O que é realmente a
Umbanda?

Possivelmente, a origem do termo Umbanda nos remete
ao idioma Vatan, raiz do Sânscrito, no qual encontramos a expressão
AUM BANDHÃ. AUM (OM) é hoje um dos mantras mais
conhecidos no Ocidente, sobretudo, pelos praticantes do YOGA
Muitos traduzem esse mantra como a expressão do som primordial
ou o verbo divino. Por sua vez, a expressão Bandhã significa algo
como Lei, assim, Umbanda, etimologicamente, poderia ser
traduzido como a Lei de Deus.

A Umbanda, no Brasil, possui expressões distintas. Por trás
desse nome podemos encontrar uma infinidade de práticas, indo
de terreiros que ainda manifestam resquícios de uma primitiva
prática espiritual que veio da África, durante o período colonial,
misturando magia negra e sacrifícios de animais, até a religião
medianímica que nasceu em solo brasileiro, no início do século
XX, com a manifestação do espírito Caboclo Sete Encruzilhadas,
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através do médium Zélio Fernandino de Morais. Durante algumas
décadas, a prática que nasceu a partir dessa manifestação recebeu o
nome de Espiritismo de Umbanda, mas hoje em dia é muito mais
conhecida como Umbanda Branca.

Em outras palavras, é praticamente impossível definir se a
Umbanda é uma religião, uma seita ou apenas uma arte
medianímica. Além disso, é impossível encontrar dois terreiros de
Umbanda que possuam a mesma estrutura de trabalho e uma
mesma doutrina sobre seus aspectos básicos: sua função
espiritualista, o papel dos orixás e das entidades comunicantes etc.
Porém, uma coisa é certa: a umbanda não é uma prática diabólica.
E por que não? Porque a expressão diabólica vem do grego dia-
bállein que significa o que desagrega, o que desune, o que separa e
opõe. Nada disso acontece na Umbanda, pois ela se recria
constantemente através de um processo paradoxal que podemos
chamar de “ecletismo criativo” que integra, nem sempre de forma
muito harmoniosa, as filosofias orientais, o catolicismo e o
espiritismo. Inclusive, é comum encontrar terreiros de Umbanda
utilizando as várias terapias “nova era” como o Reiki, os Florais e
até o “santo daime”, chá alucinógeno produzido com ervas
amazônicas. Há, ainda, terreiros que se comunicam com os
“mestres ascensionados”, espíritos que formam a chamada
“fraternidade branca”, e que são mais conhecidos por movimentos
espiritualistas como o Rosa Cruz e outros.

Assim, ao contrário de diabólica, pelo seu caráter
universalista e facilidade que tem de integrar diversas forças
espirituais, re-unindo diferentes realidades espiritualistas em um
único feixe de Luz, a Umbanda, independentemente de ela ser
pensada como religião, seita ou apenas uma arte medianímica, é
extremamente simbólica.

Lembremos que “simbólico” em grego significa reunir,
convergir as diferenças etc. Nesse sentido, a Umbanda é
plenamente simbólica e nada diabólica.

E o caráter representativo e simbólico da Umbanda se
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manifesta inclusive na forma que os espíritos comunicantes utilizam
para o intercâmbio mediúnico. Na Umbanda, por exemplo, um
espírito jamais poderá se manifestar usando a forma ou o nome
que teve em sua encarnação na Terra, mas irá se manifestar usando
as formas simbólicas de pretos-velhos, índios, crianças e exus. E
cada forma simbólica tem um significado. Nesse sentido, a
incorporação na Umbanda deve ser diferente daquela adotada nas
mesas espiritistas, onde o médium quase sempre apenas intui o
que os espíritos comunicam. Na Umbanda é necessário ter
“incorporação”, ou seja, ter uma intervenção no corpo do médium
para que a representação se torne mais real. E isso é feito pela
necessidade dos consulentes e não para mistificar, como veremos
adiante na fala de um preto-velho que aceitou ser entrevistado para
falar sobre a Umbanda.

Assim, é importante ter em mente que o mesmo espírito
pode se manifestar como preto-velho, como índio, como criança e
como exu, dependendo sempre da necessidade do consulente que
procurou auxilio. Como a postura espiritual é simbólica, os pretos-
velhos representam a sabedoria. Nesse sentido, quando se
manifestam são calmos e serenos na hora de dar conselhos para
um consulente, como se fossem pessoas que aprenderam muito
com as vicissitudes da vida e que tem sábios conselhos para
transmitir. Para melhor construir o personagem, eles preferem
sentar em troncos de árvore e fumar, normalmente, um velho
cachimbo. Muitos consulentes, umbandistas ou espiritistas
acreditam que os pretos-velhos foram realmente escravos no Brasil,
mas isso é uma grande ilusão. O espírito usa essa forma ou essa
postura para melhor representar o seu papel, que é o de orientar e
transmitir valores espiritualistas para o consulente angustiado pelas
provações que vivencia na Terra.

Já as entidades que usam a forma perispiritual de índios
também estão representando um papel. Normalmente, a postura
do índio é altiva e ele se comunica com mais rigor e força. Costuma
dar um sonoro grito quando incorpora e bate no peito. Em suma,
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essa representação acontece porque os índios simbolizam a força
para enfrentar as provações. Sempre que o consulente precisa de
energia, de um empurrão mais forte para sair do fundo do poço ou
superar o medo, por exemplo, nem sempre são as palavras serenas
do preto-velho que lhe ajudará. Ele precisa, nesse caso, de um apoio
mais enfático, de uma palavra mais entusiasta, daí a importância
do índio6.

Já as formas simbólicas de crianças, os famosos zezinhos,
pedrinhos, mariazinhas etc., simbolizam a pureza, a felicidade e a
alegria de viver. Obviamente que não são crianças, mas espíritos
que já passaram por diferentes existências na Terra e até em outros
Orbes, porém, utilizam a forma de crianças para estimular no
consulente a felicidade incondicional e a necessidade de vivenciar
a encarnação com pureza, liberto das verdades criadas pelo ego.
Não foi à toa que Jesus disse que só entrariam no reino de Deus
aqueles que fossem como as crianças, ou seja, que, apesar das
dificuldades da vida humanizada, conseguem permanecer felizes e
agir com pureza de intenção, ou seja, com amor e não com egoísmo,
raiva, ódio ou desespero.

Por fim, entre as entidades clássicas da Umbanda temos o
temido Exu. Este, ao contrário do que a maioria pensa, não
representa o mal, a “esquerda”, o “demônio”. Ele representa o nosso
espelho. Quando um Exu conversa com um consulente ele
representa o ensinamento que está no evangelho segundo o
espiritismo, a “função espelho”. E por que o consulente morre de
medo de falar com um Exu? Porque tem medo de se olhar
realmente no espelho, enxergar suas imperfeições morais,
compreender como ele trata o outro. Ou seja, o Exu fala palavrão,

6 Lembro-me da primeira vez que participei de um trabalho mediúnico de esclarecimento espiri-
tual (doutrinação), em 2001, e minha tarefa era a de orientar o espírito de um suicida. Como eu
estava meio apreensivo se ia conseguir cumprir a minha tarefa, antes do espírito que necessitava
de auxilio se manifestar, o médium incorporou um índio que se identificou como Tupã e, de
forma enérgica, tipo guevarista (endurecer sem perder a ternura), falou que eu estava preparado
para aquela tarefa e que eu não podia desistir da minha missão. Depois do “tapa de pelica” que
levei, entreguei tudo nas mãos de Deus e fui doutrinar o suicida, mesmo morrendo de medo.
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é “grosseiro”, “irônico”, “ofensivo” etc. para mostrar para o
consulente como é “bom” tratar os outros dessa forma. Em suma,
como espelho, o papel do Exu é fazer o consulente se enxergar e
começar a tirar as traves dos olhos ao invés de continuar preocupado
com o argueiro nos olhos do outro.

Abaixo, reproduzo algumas perguntas feitas para um preto-
velho:

1 - Quem é o pai Joaquim de Aruanda?

Resposta - É um personagem que um espírito utiliza para
realizar seu trabalho espiritual na seara do Cristo. Não existe um
espírito chamado Pai Joaquim, mas vários espíritos podem trabalhar
com esse personagem que tem uma forma específica de atuação
ou missão na Umbanda. Essas denominações são como as
“franquias” da Terra. Na minha última encarnação na Terra eu
vivenciei o papel de escravo, mas nem todos os espíritos que se
manifestam como pretos-velhos, na Umbanda, necessariamente
foram escravos na Terra.

Para criar o personagem preto-velho existe algo como um
programa de computador ligando o espírito comunicante ao
médium. Eu, o espírito, não sou torto e nem falo errado. Mas é
esse programa que faz com que o médium fique todo encurvadinho
e comece a falar errado.

2 - Mas para que o espírito precisa fazer isso?

Resposta - O espírito não precisa disso, mas os encarnados.
Todo o teatrinho é para o encarnado e não para o espírito. Se o
médium não mudasse a voz, a postura etc., muitos não acreditariam
que estavam diante de um espírito. Muitos ainda precisam desse
teatrinho para se convencer da realidade espiritual.

Comentário - no ano de 2006, nós organizamos em São
Carlos um ciclo de palestras denominado a “Arte de viver”. O
espírito acima fez as três palestras, apenas intuindo o médium, sem
a necessidade da incorporação típica Pai Joaquim de Aruanda. Até
hoje a maior parte dos participantes defende que o palestrante foi
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o médium e não o espírito, já que não houve o transe mediúnico,
a fala errada e outros componentes do teatrinho que as pessoas
esperam para acreditar que se trata de um desencarnado falando.

3 - E os orixás? Eles são espíritos?

Resposta - Na Umbanda, os orixás representam as energias
universais. São sete vibrações energéticas que recebem diferentes
denominações, como Yemanjá, Oxalá, entre outras. Mas não existe
um espírito chamado Yemanjá. Esse é o nome da energia.

O trabalhador espiritual da Umbanda, e não importa se ele
está usando a postura de preto-velho, índio, criança ou exu, utilizará
a energia que o consulente necessita naquele momento. Se ele
precisa da energia Yemanjá, é essa energia que eu vou usar, pois ela
possui a vibração necessária para o problema dele, mas eu não invoco
um espírito que tenha esse nome. Enquanto concebermos um
espírito como Yemanjá, estaremos criando idolatria. Por isso, Oxalá
é uma energia e não Deus ou Jesus. Mas existe uma falange de
espíritos que trabalha com essa faixa de energia. Ela é a energia
mais pura dentro da Umbanda.

Vou te explicar como um trabalhador desencarnado da
Umbanda trabalha com essa energia. Quando a tua Fé está abalada,
ela vai usar essa energia para reforçar sua Fé, para te ligar a Deus.
Da mesma forma, quando você precisa de coragem para enfrentar
a vida, necessitará da energia Oxossi. Por isso, Oxossi não é um
espírito, mas um tipo específico de energia, cuja vibração dá
coragem para enfrentar o “carma”.

4 - E qual o significado das imagens usadas nos congás?

Resposta - São depósitos de energia. A ciência de vocês não
ensina que a matéria não existe, que tudo é energia e é o nosso
cérebro que cria os objetos que vemos. Onde vocês enxergam a
imagem de Jesus, de Maria, de um preto-velho, de um índio e
outras, existem reservatórios onde se guardam energias de
determinadas vibrações. É de lá que os trabalhadores desencarnados
retiram as energias que usarão nos atendimentos.
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Apesar de muitos espiritistas considerarem a Umbanda uma
forma “errada” de comunicação com os espíritos, é preciso salientar
que há muitas formas de se relacionar com o mundo espiritual,
cada uma com suas próprias configurações psico-espaciais e
funcionais. Elas são diferentes, mas não existe a certa e as erradas.

O estudioso dos fenômenos mediúnicos não pode mais
partir de uma “única lente de observação”, pois corre o risco de
perder a contextualidade e a singularidade de cada fenômeno
estudado. Assim, nesse sentido, o campo para o estudo dos
fenômenos espíritas que surgiram no século XX se desloca do
“espiritismo” para o da Psiconomia, pois, aquele perdeu seu caráter
original de ciência de observação, transformando-se, no Brasil, em
mais uma religião cristã.

O espiritismo não tem mais autonomia para estudar de
forma imparcial todas as manifestações mediúnicas que ocorrem
na sociedade. Em outras palavras, o “espírita” não tem autonomia
suficiente para estudar sem pré-conceitos a mediunidade
umbandística, a apometria ou qualquer outra forma de intercâmbio
com os espíritos, já que instituiu a forma “certa” de praticá-la,
concluindo que todas as demais são “erradas”, acusando-as de
“irracionais”, “mistificadoras”, “atrasadas” etc.

Assim, se faz mister uma ciência que não se submeta nem as
organizações e nem as normas instituídas que definem a forma
“correta” para se contatar a espiritualidade e poder debruçar-se sobre
todas e quaisquer práticas mediúnicas contemporâneas. É no
domínio da Psiconomia que tanto o (des)encantamento do mundo
espiritual realizado pelo racionalismo kardequiano como o
(re)encantamento magístico, proposto pela Umbanda, podem ser
estudados sem pré-conceitos, como todas as demais formas e
normas mediúnicas. Em suma, a Psiconomia estuda o que
poderíamos chamar de modos de produção, organização e
normalização do intercâmbio mediúnico, fugindo, assim, do
discurso dominante que pretende criar uma homogeneização
técnica e organizacional para a prática da mediunidade.
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Para a Psiconomia, nenhuma pratica mediúnica é irracional,
mas um ponto de vista racional particular. O discurso pautado por
uma racionalidade instrumental que deseja universalizar uma
singular prática mediúnica, desmerecendo todas as demais,
tratando-as como empecilhos que devem ser combatidos, não faz
parte do programa da Psiconomia. Esta, ao contrário, horizontaliza
e não verticaliza as relações com o mundo espiritual. Em outras
palavras, funda uma epistemologia existencial para o estudo do
fenômeno mediúnico, libertando-se da espiritocracia que “mata”
o espírito ao invés de estimular o seu florescimento.

E como foi possível compreender, a Umbanda é uma prática
medianímica simbólica e não diabólica. Para valorizar a caridade e
a humildade, os espíritos que atuam nessa faixa energética optaram
por usar posturas que na Terra foram alvo de preconceito e
incompreensão: o escravo negro, o índio e a criança.
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