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Saravá Umbanda, 

Este conteúdo foi escrito com base na entrevista para o docu-

mentário No Que a Umbanda Acredita de Pai Rodrigo Queiroz. O con-

teúdo em vídeo está disponível para Assinantes de Umbandalogia 

(clique aqui e saiba mais sobre a assinatura).

Toda a entrevista foi realizada de acordo com perguntas enviadas 

ao Blog Umbanda EAD, a pauta deste documentário originalmente é 

um artigo do blog. 

Nosso objetivo é portanto, expandir as reflexões sobre nossa 

crença e não impor o que é certo ou errado. 

Gratidão por se interessar em mais uma de nossas produções. 

Tenho certeza que essa leitura, se não responder, vai ao menos 

te trazer algumas inquietações sobre essa religião, diversa, mutável, 

liberta e linda que é a Umbanda.

Axé, Mojubá!
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— 1 — 
Reencarnação

SAIBA MAIS SOBRE REENCARNAÇÃO 
EM MEDIUNIDADE NA UMBANDA

QUERO SABER MAIS
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D
izer que a Umbanda é uma religião reencarnacionista, 

significa que acreditamos na existência da alma humana. 

Acreditamos que temos algo a mais do que a matéria. So-

mos um corpo “preenchido” ou animado pelo espírito. 

Este espírito não morre. Ele tem vida continua mesmo que em 

outro plano (realidade). Aqui, na vida terrena, a premissa para existir é 

a matéria, mas há algo além. No plano espiritual, nossa alma continua 

sua jornada.

Viver aqui é aprendizado. Oportunamente podemos retornar e 

não existe regras para a quantidade ou tempo em que se dá a reen-

carnação. Existem espírito que transcenderam e por isso, não reen-

carnam neste plano. 

Continuam sua jornada de expansão consciencial. Mas este é 

outro assunto. 

Quando falamos sobre reencarnação é comum associarmos as 

crenças indianas, onde se fala muito sobre o karma, ou seja, voltamos 

à esta vida para pagar dívidas de vidas passadas. 

Sobre isso, só deixamos claro que esta é uma outra visão e que 

a Umbanda não entende a reencarnação desta forma. Não estamos 

aqui para quitar débitos e sim, para oportunizar uma nova história. 
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— 2 — 
Mediunidade

SAIBA MAIS SOBRE REENCARNAÇÃO 
EM MEDIUNIDADE NA UMBANDA

QUERO SABER MAIS
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A mediunidade é o pilar 
fundante da Umbanda.  

Por Que Dizemos Isso? 

Porque é a partir da incorporação do Caboclo das Sete Encruzi-

lhadas que a Umbanda é anunciada. É por meio da mediunidade de 

Zélio Fernandino de Moraes que a religião toma forma é reconhecida 

como um conjunto de crenças e estabelece seus pilares fundamen-

tais, como por exemplo a presença dos espíritos que carregam ar-

quétipos não aceitos em outras vertentes espiritualistas. 

Caboclo, Preto Velho e Criança formam a tríplice e o pilar da 

Umbanda nesta fundação. 

“Eram Caboclos, Nativos, e se no Brasil quem vem ex-

plorar trouxe para trabalhar, para engrandecer esse 

país eram os pretos da costa d’áfrica, como é que uma 

federação não recebia nem Caboclo e nem Preto? 

Então, disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas ‘ama-

nhã na casa de meu aparelho na rua Floriano Peixoto, 

número 30, será inaugurado uma Tenda Espírita com 

nome Tenda Nossa Senhora da Piedade que se cha-

mará Tenda de Umbanda, aonde o Preto e o Caboclo 

pudesse trabalhar. “ 

Áudio de Zélio Fernandino de Moraes.

Fonte: tensp.com.br

É um fato. A umbanda se anuncia, se desenvolve e se mantém 

por meio da mediunidade. O coração da Umbanda é a mediunidade, 

em especial a incorporação.
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— 3 — 
Manifestação
dos Espíritos

SAIBA MAIS SOBRE OS GUIAS EM 
ENTIDADES DE UMBANDA

QUERO SABER MAIS
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A 
manifestação dos espíritos acontece de forma muito pecu-

liar na Umbanda. Não é como em outras religiões. 

Esses espíritos, chamados de Guias, são como qual-

quer um de nós. Espíritos humanos, que desencarnam, tiveram su-

cessivas vidas e atingiram um grau de consciência e evolução, que 

lhes concede através dele agora, uma linha de trabalho na Umbanda. 

A Umbanda acontece no plano espiritual, e acontece muito an-

tes de se manifestar aqui. Não com o peso de ser uma religião, mas 

sim como uma organização mesmo.

Linha de trabalho que é uma terminologia muito própria da Um-

banda. Se trata da organização desse mundo espiritual, onde cada 

espírito recebe um nome simbólico, e ainda o dividem com milhares 

de outros da mesma “função”.  

Por exemplo Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai João, Mãe 

Maria, Cabocla Jurema são formas de representar um líder dentro de 

um grupo de milhares de espíritos que mantém o seu anonimato. 

Diferente do que acontece no espiritismo, onde convencional-

mente o espírito vem e traz a sua persona mesmo, a sua identidade 

própria. 

Contando quem foi, qual a sua história, onde viveu, seu nome 

completo, o nome da família, diploma (principalmente rs) e etc. 

Na Umbanda o valor do espírito manifestado é justamente o seu 

anonimato. Cada um deles carregam uma força Divina, um mistério, 

uma energia, ao qual chamamos de axé. Essa força Divina são os Ori-

xás. Por isso, cada linha manifesta a força predominante de um Orixá. 

Não há um regra para quantas linhas vão se manifestar em um ter-

reiro. Isso é uma particularidade daquela casa. Há templos que não 

trabalham com baianos ou esquerda. 
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Existem cerca de 13 linhas de trabalho na Umbanda. Essas são 

as reconhecidas e estruturadas neste plano. São essas: 

Caboclo 

Preto Velho

Erês

Baiano

Marinheiro

Malandro

Cigano

Boiadeiro

Oriente

Pombagira

Exu

Exu Mirim

Pombagira Mirim

 

  Além das linhas de trabalho, entendemos também os grupos 

espirituais, popularmente chamados de linhas soltas. Que não é uma 

organização sobre a influência de um Orixá específico, também, não 

tem um arquétipo delineado como acontece com as linhas, que re-

presente uma cultura ou região. 

Os grupos mais conhecidos são os cangaceiros, canoeiros, você 

vai ver em algumas regiões por exemplo, no Japão eles chamam de 

linha dos Samurais a gente identifica como um tipo de Exu, mas lá 

não ficou claro isso ainda. Já sabemos que tem essas manifestações 

são grupos de espíritos que se organizam e que mais baseado em 

região e cultura em trama do enredo espiritual daquelas pessoas, 

naquele terreiro específico. Por isso, se organiza e se manifesta al.

A Umbanda é muito versátil nesse sentido. 
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O Que Isso Quer Dizer?

Ao identificar tudo isso, o que precisamos ter em mente é que 

essas manifestações são validação na prática do que o Caboclo das 

Sete Encruzilhadas diz.  

“A Umbanda é a religião onde todos se manifestam, 

ninguém vira as costas para ninguém.Quem sabe 

mais ensina, quem sabe menos aprende e todos são 

bem-vindos.” 

Essa é a compreensão de que todos têm algo de bom para trazer. 
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— 4 — 
Bíblia

SAIBA MAIS SOBRE TRADIÇÃO EM 
DESPERTO TEMPORADA I

QUERO SABER MAIS
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A 
Umbanda não tem um livro sagrado. E o fato dela não ter 

um livro sagrado, permite ao umbandista beber de todos 

os livros sagrados que possam existir.

Como?

Através do estudo e do entendimento do sagrado do outro, nós 

entendemos cada vez mais o nosso próprio sagrado. 

A Umbanda contempla a criação de Deus e a natureza como 

seu livro sagrado. Quando estamos na natureza, numa cachoeira 

contemplando, rendendo oferendas e louvando à Oxum por exem-

plo, estamos também “lendo” o livro sagrado da Umbanda, que é 

estar ali na cachoeira.

Ler e interpretar Deus é se relacionar com sua criação. 

A contemplação da vida, das manifestações sutis e também as 

mais profundas e complexas de Deus é o que vem a ser dessa forma 

inteligível o livro sagrado da Umbanda.

Não temos um livro escrito de fato, embora tenhamos uma 

grande biblioteca, a Umbanda não tem um livro sagrado para dizer 

“aqui está todas as verdades codificadas dos Orixás e de Deus.” 

Nossa religião não criou esses dogmas, e esperamos que ja-

mais se cogite essa ideia. Em contrapartida temos hojes, uma vasta 

literatura própria para investigação, pesquisa, entendimento e estudo 

da religião.

Isso faz dela uma religião livre de regras.
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— 5 — 
Dogmas

SAIBA MAIS SOBRE DOGMAS EM DESPERTO 
TEMPORADA II

QUERO SABER MAIS
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A 
s crenças desta religião, deveria e é para ser desde sem-

pre, um processo de assimilação do diálogo com os es-

píritos. 

A Umbanda não tem seus próprios dogmas ou regras incontes-

táveis, e também não organizou mandamentos ou como devemos 

professar essa crença. Não existe uma lista com o que é da Umbanda 

e o que não é.

Justamente essa característica, faz dela uma religião inclusiva. 

Isso é incrível. 

No entanto, pode ser complexo de se entender para quem aca-

ba de chegar ou mesmo para àqueles que não buscam desmistificar 

tabus e ideias antigas. 

Com isso, temos outra certeza: ela não é exclusiva. Não é exclu-

siva de quem a aceita como a única verdade, como único caminho, e 

nem pretende estabelecer um processo de conversão.

 Você não precisa negar seu passado, não precisa negar sua ex-

periência, não precisa negar a sua vida e isso é muito significante.

Uma religião inclusiva, significa portanto que tudo que você traz 

de cultura religiosa antes dela, tudo o que você traz de educação 

familiar é bem-vindo. 

Isso tudo será organizado por você mesmo, para que se encon-

tre com os valores da religião. 

Quando dizemos sobre uma religião “sem dogma” isso pode tra-

zer uma ideia de que tudo é permitido. Não é mesmo?

Mas, o que é importante entender que nosso ideal é seguir o 

melhor do ser humano.
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Ser o seu melhor é o dogma.

O amor é o dogma. Logo, qualquer outro movimento no ambien-

te de terreiro na comunidade religiosa que fira o código de regras e 

leis da sociedade que estamos inseridos, está errado, não é validado 

e não pode servir de desculpa pela “falta de dogmas” da religião. 

Por isso, causar qualquer tipo de prejuízo, de ofensa, de aten-

tado contra o outro está errado. Pode-se dizer errado, qualquer ato 

criminoso.

A Umbanda, não se contrapõe às regras sociais, as regras jurídi-

cas da sociedade que ela está inserida.

O que é certo e errado para Umbanda no Brasil é uma coisa, na 

Ásia é outra porque, vai valer as regras e organizações sociais daque-

la cultura, daquele povo e naquele ambiente.

Isso é importante para quando surgir aquelas dúvidas “no meu 

terreiro acontece isso e aquilo está certo, está errado?” 
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— 6 — 
Objetivo

dos Espíritos

SAIBA MAIS SOBRE AS ENTIDADES EM NOME 
DAS ENTIDADES

QUERO SABER MAIS
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P 
ara Umbanda a manifestação dos espíritos só tem um único 

objetivo: a prática do amor e da caridade. Para a caridade 

ser efetiva e verdadeira não tem como onerar a pessoa que 

está recebendo a caridade.

 Não tem como você cobrar por ela, pois senão já não é mais 

caridade. É uma prestação de serviço. 

Isso é muito claro em qualquer leitura técnica, e é claro dentro 

da percepção religiosa também. A Umbanda evoca em todo o seu 

movimento e manifestação mediúnica, o Ágape de Jesus. O amor ao 

outro pelo bem do outro. 

Me felicito, me alegro e me realizo ao ver o outro se beneficiar 

de algo que eu possa fazer por ele. 

Essa é a motivação dos espíritos. Por isso, podemos ser prag-

máticos e contundentes, ao “bater forte” nisso e dizer “a umbanda não 

aceita cobrança monetária para o atendimento das entidades”.

Não, é regra, não é dogma. Porque podemos contestar e discu-

tir. Dogma é tabu, não se discute. 

Mas podemos dizer, que essa é a regra de ouro da religião. É 

consensual. Todo mundo entende. As palavras do Caboclo da Sete 

Encruzilhadas já deixava isso claro. Precisamos decidir ou fazemos 

caridade ou prestamos serviço. Os dois não dá.

A Umbanda é uma religião de experiência você a vive e por 

meio dessa experiência vai assimilando dentro do seu contexto e 

de suas possibilidades o que amanhã entenderá como os seus pró-

prios valores. 

Está será a sua verdade na religião. 
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Na Umbanda o que é imperante é o amor. Aceitando todas as 

possibilidades de descrição do amor que possamos conseguir fazer, 

ainda é muito pouco perto do que venha ser o amor de Deus.

Por que mesmo não tendo dogmas e regras de certo ou erra-

do, nós somos tão bons? Por que nós somos pessoas tão boas e tão 

preocupadas com o próximo? Tão devocionais a caridade, ao auxílio, 

a ajuda, ao carinho, ao acolhimento e a cura? 

O que acontece nessa comunidade religiosa que mesmo sem 

dogmas e regras, busca o seu melhor tempo todo? 

Eu penso que é por instinto até de admirar à Deus, porque só 

isso faz sentido. Uma relação de amor legítima. 

Por isso, entendo também que as Entidades têm um objetivo 

primário que faz elas se deslocarem da onde estão, que é justamen-

te nos auxiliar.

 Pretendem iluminar nossa mente, trazendo lucidez. As entida-

des chegam no terreiro para trazer luz ou seja, através do passe, da 

orientação, do conselho, da conversa buscam clarear a mente das 

pessoas para que elas parem de sofrer.

Para que saiam do cenário ruim em que estão. Para que tenham 

uma vida melhor. O objetivo claramente é ajudar, mas nunca fazer 

por nós. 

Qualquer coisa dentro de um terreiro que fuja do propósito explí-

cito e único de ajudar, de colaborar não é mais Umbanda acontecendo.

 Pode ser qualquer outra coisa, menos Umbanda. 

Uma gira de Umbanda é um ato de amor o tempo todo, e para 

o amor existir ele é desinteressado. Não pede nada em troca, só tem 

a intenção de ajudar o outro. 
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Essa é a pista para você saber se está em um bom ou mau ter-

reiro. Se o que sai da boca dos espíritos e acontece ali no trato com as 

pessoas não é explicitamente amoroso, acolhedor, condutivo, então, 

é uma coisa errada mesmo. 

Quando presenciamos um ambiente mal intencionado e  às 

vezes achamos que mesmo com tudo, a energia ainda é legal, isso 

pode ser apenas uma confusão. Uma capacidade imatura de identi-

ficar energia.
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— 7 — 
Orixás

CONHEÇA OS ORIXÁS EM UMBANDA PARA INICIANTES 

QUERO SABER MAIS
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O 
olhar contemporâneo pós Teologia de Umbanda de 

Mestre Rubens Saraceni, nos fez entender os Orixás 

como Divindades.

Essa mudança semântica tem o mesmo sentido que damos 

também, quando dizemos Deuses. Mas, é importante saber que os 

Orixás não estão à par de Deus, pois são em si manifestações do 

próprio Deus. 

Por isso, quando chamamos de Divindade nos aproximamos da 

cultura indiana, onde tem-se a manifestação de Deus de forma múl-

tipla. A Divindade é uma parte de Deus. É como se os Deuses fossem 

mesmo, partes de Deus. 

Precisamos ter claro que Divindade para nós significa a mani-

festação de Deus específica. Quando é Ogum, é Deus manifestado 

de uma forma específica, em um campo específico da sua própria 

criação. 

Por exemplo, Ogum é o Orixá da ordem, do contra caos e Oxum 

é a Orixá do amor, das relações e das conexões. Quando Oxum se 

manifesta é Deus atuando no campo do amor. 

Quando reza para Ogum é o lado específico de Deus que atua 

sobre a organização das coisas. É aquela face específica de Deus, 

que também entendemos como a lei.
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— 8 — 
Sincretismo

SAIBA MAIS SOBRE O SINCRETISMO EM O DIA 
QUE EXU VIROU DIABO

QUERO SABER MAIS
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S 
incretismo é uma presença dentro da Umbanda herdada 

também das influências africanistas. Não precisava. Mas a 

Umbanda, se anuncia com a Tenda Espírita Nossa Senhora 

da Piedade naquele primeiro momento ainda, não se fala a 

palavra Umbanda ou terreiro. Demorou um tempo para isso ocorrer. 

O sincretismo tem a intenção técnica de fundir Orixá com Santo 

e por isso a gente chama Orixá de Santo. “Meu Santo Ogum, meu 

Santo Oxóssi.” 

Essa é uma forma popular de se falar, e que as pessoas acre-

ditam ser as mesmas “coisas”. Mas, não. Santo é Santo e faz parte de 

uma hierarquia da crença católica. E Orixá é Orixá.

Reza para São Jorge sabendo que é uma máscara para Ogum, 

mas há como você rezar só para São Jorge e rezar só para Ogum.
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— 9 — 
Deus

QUERO SABER MAIS

QUEM É DEUS NA UMBANDA - 
SAIBA MAIS EM DESPERTO I
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A
o ver um terreiro com influência angolana podemos per-

ceber que Deus é chamado de Zambi. Algumas linhas de 

Preto Velho, também se referem à Deus como Zambi. Ain-

da, existem terreiros de forte influência indígena, e então, 

Deus é Tupã.  

Às vezes numa única gira, manifesta-se Preto Velho que chama 

Deus de Zambi, manifesta, manifesta Caboclo que se refere à Deus 

como Tupã e por final vem a linha do Oriente que tem Deus como “A 

Grande Força”.

E está tudo certo. Deus da Umbanda é uma só força gerado-

ra e criadora de tudo e de todos. Ele é a fonte do universo é isso é 

pontual. Não há uma confusão. Não são Deuses de vários modelos 

diferentes ocupando o mesmo espaço.
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— 10 — 
Jesus

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

SEJA UM MEMBRO DE UMBANDALOGIA E 
SE TORNE UM CONFRADE
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A 
Umbanda é cristã pelo fato de que reconhecemos em 

Jesus a inspiração e manifestação Divina de uma Divin-

dade. Dentro da nossa cultura ocidental, Jesus é a nossa 

principal referência religiosa e espiritual.

A Umbanda não é cristã no sentido teológico. Para ser cristão, 

é necessário aceitar Jesus como único salvador. A Umbanda não crê 

em salvação. 

Jesus na Umbanda é um avatar/Divindade cultuada e eviden-

ciada em muitas outras estruturas, como o próprio Oxalá. 

Para os que conseguem distinguir, Jesus é uma força mística 

cristã manifestada no terreiro que está na boca do Caboclo, do Preto 

Velho e também na de Exu. Exu fala muito de Jesus. Tem muito Exu 

que foi Padre e Pastor. 

O Exu das Sete Cruzes é uma falange composta por muitos reli-

giosos e líderes religiosos. 

Jesus é a evocação de uma força poderosa no terreiro. Por isso é 

a figura central, é o eixo do terreiro. Os valores que Jesus trouxe quais 

são? O amor.

Jesus quem traz a boa nova “Deus é Amor”. Não entenderam 

muito bem, mas é essa era pegada dele (risos). 
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