


Umbanda e suas linhas de trabalho



Embora surgida no Brasil em 1908, com a manifestação
do Caboclo das Sete Encruzilhadas pelo médium
Zélio de Moraes, a umbanda é "mais antiga nos
planos rarefeitos que o próprio planeta Terra“ .

Essa manifestação se deu na Federação Espírita de
Niterói - RJ, onde houveram represálias por parte dos
participantes da reunião quanto ao fato de um índio
estar se manifestando em uma reunião espírita. Dessa
forma, incorporado pelo caboclo das sete
encruzilhadas, Zélio anunciou:



"Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios,
devo dizer que amanhã (16 de novembro) estarei na
casa de meu aparelho para dar início a um culto em
que esses irmãos poderão transmitir suas mensagens,
e, desse modo, cumprir a missão que o plano espiritual
lhes confiou.

Será uma religião que falará aos humildes simbolizando
a igualdade que deve existir entre todos os irmãos,
encarnados e desencarnados. E se querem saber meu
nome, que seja este: Caboclo das Sete
Encruzilhadas, porque para mim não haverá
caminhos fechados".



A participação do médium Zélio de Moraes e o advento
do Caboclo das Sete Encruzilhadas não é o único fato
relacionando à organização terrena da umbanda, mas
não se pode negar que é o marco referencial mais
importante do movimento.

***Percebia-se a forma astral de encarnação anterior da entidade,

quando fora padre Gabriel Malagrida, santo sacerdote que a

Inquisição sacrificou na fogueira, em Lisboa.



A casa de trabalhos espirituais então fundada
recebera o nome de Nossa Senhora da Piedade,
porque, assim como Maria de Nazaré acolhera o filho
nos braços, também seriam acolhidos ali todos os
que necessitassem de ajuda ou conforto. Ditadas as
bases do culto, após responder em latim e alemão às
perguntas dos sacerdotes presentes, o Caboclo das
Sete Encruzilhadas passou à prática dos trabalhos,
curando enfermos e fazendo andar paralíticos.



A prática da caridade, no sentido do amor fraterno,
seria portanto a característica principal do culto, que
teria por base o Evangelho de Jesus, cujas normas o
caboclo então estabeleceu. Dentre elas, as de que
nas sessões diárias (assim seriam chamados os
períodos de trabalho espiritual), das 20 às 22 horas,
os participantes estariam uniformizados, todos de
branco, e o atendimento seria gratuito, e que o nome
do movimento religioso seria umbanda, que significa
"manifestação do espírito para a caridade".



Assim foi delineada a doutrina que se conhece por
umbanda, despida de preconceitos racistas, pela sua
origem africana, no sentido de agrupar em suas
atividades escravos, senhores, pretos, brancos,
nativos, exilados, imigrantes, descendentes, e todos
os povos do mundo, sediados em solo brasileiro.





O Caboclo das Sete Encruzilhadas nunca determinou
o sacrifício de aves e animais, quer para homenagear
entidades, quer para fortificar minha mediunidade.
Nunca recebi um centavo pelas curas praticadas
pelos guias. O Caboclo abominava a retribuição
monetária ao trabalho mediúnico. Não há ninguém
que possa dizer, no decorrer destes 66 anos, que
retribuiu uma cura (e foram aos milhares) com
dinheiro.

Zélio de Moraes



Todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com
os espíritos que souberem mais, além de podermos ensinar
aos que souberem menos. Não viraremos as costas a nenhum
nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai.

O verdadeiro umbandista vive para a umbanda, e não da
umbanda. Vim para criar uma nova religião, fundamentada no
Evangelho de Jesus, e que terá Cristo como seu maior mentor.

Caboclo das Sete Encruzilhadas, 16/11/1908.

RAMATIS - A MISSÃO DA UMBANDA
Obra mediúnica inspirada pelo espírito Ramatís ao médium 
Norberto Peixoto



E como está estruturada essa belíssima doutrina?

Falamos em outra oportunidade, sobre como
funciona a hierarquia cósmica que cria e administra o
nosso sistema planetário, lembram?





Resumo:
1º, 2º e 3º logos: Forças criadoras do nosso sistema galáctico.
Arquétipos: Características particularizadas de cada reino da
criação.
Cristos: Seres maiores para cada planeta. Vivificam e são os
dirigentes de cada planeta da criação.
Devas: São os auxiliares diretos de cada Cristo Planetário. São
eles que dirigem sobre a direção maior dos cristos, cada reino
da criação e que mais de perto acompanham desde o despertar,
indo até a angelitude, todas as centelhas de consciência
existentes em um sistema planetário.
Espíritos Operadores: São os espíritos que trabalham sob a
direção dos Devas nas obras de evolução do nosso orbe.



Meu Deus... Quanta organização!

Mas... onde queremos chegar com essas explicações?



Vamos comparar agora essa organização com a mitologia
Iorubá, para explicar como funciona a nossa querida
Umbanda.

De acordo com a gênese Yorubá, Olorum é considerado
o senhor Deus universal. Na maioria das versões da
criação desta cultura, a criação foi realizada por ele em
conjunto com Obatalá e Oduduá (casal primordial e
propulsor da criação).

Dessa forma, podemos comparar estas três forças com
o 1º, 2º e 3º logos.



E continuando a escala, abaixo destas 3 forças criadoras,
temos os....

Orixás



Ei, perai... Orixá? O que é isso?

A palavra Orixá quer dizer: “Luz do senhor” ou
“Mensageiros do Senhor”. A forma original é “Purushá”.

Eles são as emanações de luz procedentes da trindade
criadora.



Conforme esta cultura, são 7 as emanações de luz
provenientes desta trindade criadora (7 orixás maiores).

E já que são 7 Orixás e temos também 7 arquétipos
conforme falamos, podemos correlacioná-los também
não é verdade?

Lembram o que falamos sobre os arquétipos?

“Cada um deles implementou sua característica
particularizada numa divisão da Criação.”



Ou seja, os orixás são a característica de cada plano da
criação.

RAMATÍS: - Podemos afirmar que os sete logos da teosofia
correspondem vibratoriamente aos sete orixás. Esses raios
primordiais constituem o Logos Universal Manifestado que
propicia a vida nos planos concretos, por meio das dimensões
vibratórias que lhes são peculiares. É importante realçar que
cada hierarquia, ou raio cósmico, ou orixá, tem sete
subdivisões, ou subplanos dimensionais, e assim
sucessivamente, como uma multiplicidade de orixás
menores...
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E quais são os 7 orixás maiores da Umbanda?

Oxalá;
Ogum;
Oxossi;
Xangô;
Yemanjá;
Yori e;
Yorimá.

OBS: Na maioria das versões consultadas, estes são os 7
orixás maiores, no entanto podemos encontrar variações
dependendo da literatura.



Conforme este preciosíssimo mentor, temos uma relação
direta destes orixás com as dimensões vibratórias do
nosso plano de existência, que por sua vez se relacionam
com cada centro energético do nosso ser, conforme
tabela abaixo:

Raio 
cósmico Orixás Dimensão vibratória Chacras 

1 Oxalá Átmica Coronário

2 Yemanjá Búdica Frontal

3 Yori Mental Superior/Causal Laríngeo

4 Xangô Mental inferior Cardíaco

5 Ogum Astral Gástrico

6 Oxossi Etérica Esplênico

7 Yorimá Física Básico



Os orixás maiores são as leis de cada um dos planos da criação.
Mas além destes, temos também os orixás menores. Estes são
os responsáveis por dirigir estes planos, subordinados a estas
leis.

Os orixás menores podem ser comparados com os devas (ou
anjos). Mas a escala continua e “abaixo” destes, temos os
espíritos operadores executando as leis inerentes a cada
plano/sub plano. Cada uma destas consciências irá atuar na
faixa de frequência correspondente com a sua vibração, de
acordo com o seu grau de evolução.

Em nossas explicações iremos falar somente dos orixás maiores
e suas falanges de trabalhadores, pois os orixás menores são
muitos e não teremos tempo suficiente para abordar todos, ok?



Está bem, com isso entendido, vamos falar um pouco agora
sobre cada um destes orixás.

Antes de mais nada é importante ressaltar que Orixá é uma
vibração, não um deus, ou uma entidade individualizada. As
imagens nesta apresentação são meramente ilustrativas, no
sentido de facilitar o entendimento destas vibrações.

Todas as explicações aqui contidas foram retiradas em especial
do livro: Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de
um “Preto-Velho”. W.W. DA MATTA E SILVA (Mestre
Yapacany) e complementadas com estudos de mais algumas
fontes.



Yorimá



É a Vibração ou Linha de Força Espiritual sob a qual se
situam os espíritos que podem exercer uma ação geral sobre
os viventes ou encarnados. É a Faixa Vibratória que
acolhe os magos da Experiência, da Sabedoria. É o
mestrado da Magia, envolvendo os aspectos da terapêutica
natural e astral ou oculta. São os senhores do cabalismo,
pela ação das “rezas” de força, etc. Na Umbanda,
apresentam-se como espíritos de “pretos-velhos”.
Segundo a Lei do Verbo, a Linha de Yorimá reflete ou traduz:
Potência, Ordem, Princípio Permanente. YORIMÁ = Potência
da Palavra da Lei ou Palavra Reinante da Lei. Obs.: na
assimilação exterior, religiosa, aplica-se o
sincretismo: Ora se diz como Linha dos “Pretos-
Velhos”, ora como dos Africanos, de São Ciprianos,
das Almas (eguns), etc.



O significado da palavra Yorimá nos remete ao poder da
verbalização, entendida não no sentido da linguagem
articulada, mas no sentido da criação do pensamento, da
construção dos conceitos que conduzem ao conhecimento
profundo, tanto da realidade material, quanto da
espiritual. É uma alusão ao poder do conhecimento e da
experiência no caminho que conduz de forma segura à
evolução espiritual que todos almejamos, mesmo que não
saibamos disso. Essa Vibração traz em suas ordenações o
princípio da sabedoria produtora da iluminação interior que
conduz à felicidade, por isso podemos dizer que na
ordem dos fenômenos naturais que a vibração
controla, vamos encontrar a psique humana que,
embora não seja palpável, é também um fenômeno
natural.



É por essa razão que gradativamente
compreendemos que os Pretos Velhos são
verdadeiros psicoterapeutas, entidades que, por sua
vasta experiência adquirida através de um grande
número de encarnações, são capazes de penetrar
profundamente na alma humana, diagnosticar lhes
os males e receitar o medicamento correto. A
Vibração Yorimá projeta sobre o planeta a
paz, a serenidade, a humildade, a paciência, a
resignação, a esperança e a temperança.



Num trabalho de Umbanda, quando se canta ou
invoca a vibração de Yorimá, as entidades que se
manifestam incorporando nos médiuns são sempre
Pretos Velhos. Não são divindades, mas espíritos
mais evoluídos que nós, porém ainda em processo
de evolução e sujeitos à Lei da reencarnação, que
vem dividir conosco um pouco de seu conhecimento
acumulado, praticando a caridade moral, nos moldes
como o Cristo a ensinou.



Oxóssi



É a Vibração ou Linha de Força Espiritual sob a qual
estão situados os espíritos que se encarregam,
particularmente (dentre outros afazeres), da ação
doutrinária ou de catequese. Na Umbanda se
apresentam sob a forma de caboclos e caboclas e
dão, também, muita assistência aos males físicos e
psíquicos. Segundo a Lei do Verbo, esta Linha ou
Vibração de Oxóssi reflete ou traduz: Ação Envolvente
ou Circular sobre os Viventes da Terra. Esta faixa
vibratória ou espiritual usa muito o "prana" dos
elementos vegetais, na terapêutica oculta. Obs.: na
assimilação exterior, religiosa, aplica-se o
sincretismo, ora como linha de S. Sebastião, ora
como o da Jurema ou dos Caboclos da mata, etc.



O significado de Oxóssi confere a essa vibração a
ordenação da espiritualização, da conversão, da
doutrinação. É o princípio da religação com Deus, que
desperta nas pessoas a noção inata da existência de
um ser superior e da imortalidade do espírito, bem
como de sua necessidade de aprendizado, de evolução
e de conversão. Na ordem de sua influência sobre
os fenômenos naturais, Oxóssi está ligado ao
Reino Vegetal, às matas, às florestas, às
plantas, flores e ervas, bem como a seus
princípios ativos e sua ação terapêutica dos
diversos males de ordem física que afetam o
homem e os animais em geral.



Muitos acreditam que todos os Caboclos da Umbanda
trabalham sob a Vibração Oxóssi, o que não é verdadeiro.
Existem caboclos e caboclas que atuam sob a regência de
outros orixás como veremos mais na frente.

Os Caboclos de Oxóssi realizam desimantações, aplicando
passes de descarrego e de energização positiva, se
utilizam de receitas à base de ervas para chás, banhos etc,
pois são exímios manipuladores dos componentes da
natureza. Na essência, a exemplo do que acontece em
todas as outras linhas, as entidades que se apresentam na
Linha de Oxóssi não necessariamente tiveram encarnações
como índios americanos ou brasileiros etc, já que
"Caboclo" é apenas uma roupagem, e o que importa
mesmo é a vibração.



Ogum



É a Vibração ou Linha de Força Espiritual sob a qual
estão situados todos os espíritos que controlam os
choques consequentes da execução cármica,
como cobranças e reajustes da Lei, dentro de
seus efeitos. É a faixa que atende nas demandas da
Fé, das Aflições, das Lutas Morais, etc. Na Umbanda
se apresentam como caboclos. Segundo a Lei do
Verbo, essa Faixa ou Vibração reflete ou traduz: a
Luta Sagrada ou o Fogo Sagrado. OGUM = O Fogo da
Salvação ou da Glória. Obs.: na assimilação
exterior, religiosa, usa-se o sincretismo e se
aplica como Linha de S. Jorge.



Essa vibração sagrada é a que, em suas ordenações, controla o
incessante choque resultante das consequências do carma.

Explicando: todos nós resgatamos as faltas de um passado
equivocado. Esse resgate nos leva no mais das vezes a
enfrentar dificuldades que, sem um alento adicional, poderiam
nos fazer sucumbir ante o peso das aflições e das angústias do
cotidiano.

Essa vibração nos dá a força e o ânimo para prosseguirmos
enfrentando os desafios que a vida nos apresenta todos os
dias, por isso é metaforicamente associada com as lutas e as
batalhas e Ogum é entendido como o protetor ou padroeiro dos
guerreiros. Todos nós somos guerreiros da vida, no caminho da
Ascenção, portanto, ele é padroeiro de todos nós.



No campo dos fenômenos naturais, a vibração Ogum é a que
está ligada ao fogo em todas as suas manifestações.

Os caboclos de Ogum se manifestam de forma bem firme e
marcam muito bem sua presença. Em seus trabalhos aplicam
passes de limpeza magnética e de energias revigorantes.
Costumam aplicar os passes, portando Espadas de São
Jorge, que utilizam como condensadores e dispersores de
energias.

Na essência, as entidades que trabalham nessa linha, assim
como acontece em todas as demais, não tem
necessariamente de ter tido encarnações como índios
americanos ou brasileiros, etc, pois "caboclo" como já foi
dito é apenas uma roupagem. O que importa é a vibração.



Xangô



É a Vibração ou Linha de Força Espiritual, sob a qual
estão situados todos os Espíritos que fazem executar
a Lei Cármica pela aferição das Causas e que na
Umbanda se apresenta como caboclos. É Faixa
Vibratória que dá assistência e formação direta
aos Tribunais Inferiores do Astral. Segundo a Lei
do Verbo, essa Linha ou Vibração de Xangô reflete ou
traduz: Movimento de Vibração da Energia Oculta ou
O Raio oculto ou A Alma ou o Senhor do Fogo ou O
Dirigente das Almas, etc. XANGÔ = O Senhor das
Almas. Obs.: na assimilação exterior, religiosa,
aplica-se o sincretismo, ora como Linha de S.
Jerônimo, do Povo da Cachoeira, etc...



Xangô é vibração cósmica; energia emanada diretamente do
Criador; onda eletromagnética que permeia todo o Universo,
levando suas ordenações para que a vontade do Senhor se
cumpra sobre toda a criação.
Como dito, significa "O Dirigente das Almas", pois essa vibração
é a que controla a Lei do Carma, ou, em outras palavras,
aquela que afere os méritos e os deméritos de cada ser, com
base em suas realizações. Por isso, é chamado "Senhor da
Balança Universal" e na mitologia dos povos africanos, foi
alçado à posição de deus da justiça. Na ordem dos
fenômenos naturais, a vibração Xangô está ligada ao
elemento terra e controla os movimentos sísmicos, a
estabilidade da crosta, o reino mineral em sua
diversidade e beleza. Também por isso, na mitologia foi
considerado o Orixá das pedreiras, que, na verdade se
constituem em verdadeiros sítios vibracionais de Xangô.



Os Caboclos de Xangô são especialistas em passes de
dispersão, de limpeza de energias negativas,
comumente chamados de passes de descarrego.

Assim como acontece com as demais linhas, as
entidades que se apresentam na Vibração Xangô não
necessariamente tiveram de ter tido encarnações
como índios americanos ou brasileiros, etc, pois
"caboclo" como já foi dito é apenas uma roupagem. O
que importa é a vibração.



Yori



É a Vibração ou Linha de Força Espiritual, na qual estão
situados os espíritos cujo grau evolutivo alcançou esta
Faixa Vibratória e cuja matriz perispirítica ainda não
dissolveu os caracteres psíquicos e atuantes infantis.
Na Umbanda se apresentam com o corpo astral de criança.
Segundo a Lei do Verbo, a Linha ou Vibração de Yori reflete e
traduz: O Princípio em ação na Humanidade ou no Mundo da
Forma. Pelo aspecto moral, este Princípio controla a Lei da
Reencarnação. Pelo lado cósmico, controla a lei natural para a
Tríplice manifestação do Ativo-Passivo: o Produto do Duplo-
Gerante. YORI = A Potência Divina Manifestando-se. Obs.: na
assimilação exterior, religiosa, aplica-se o sincretismo,
ora se diz como Linha dos “beijadas”, dos “curumins”,
dos “ibejis”, dos “dois-dois”, e também de linha das
crianças, dos “mabaças”, etc.



Essa vibração traz em suas ordenações o desejo de
crescimento através do aprendizado contínuo, a
busca da verdade, da sinceridade, aliada ao senso
de fraternidade pura que irmana todos os seres
procedentes da mesma fonte criadora.

Na ordem dos fenômenos naturais, governa o
crescimento, o despontar da vida em todas as suas formas
de manifestação. Por isso é arquetipicamente simbolizada
pelas Crianças.



Num trabalho de Umbanda, quando cantamos para ou
invocamos Yori, as entidades que se manifestam incorporando
nos médiuns são sempre Crianças.

As Crianças se manifestam de maneira extremamente peculiar:
chegam pulando, batendo palmas, cantando, dançando,
pedindo doces, balas, bolo e refrigerante. Essa alegria acaba
por contagiar todos os que estejam presentes, trazendo um
clima de descontração e felicidade, que na verdade fazem parte
da vibração básica da Linha. Se manifestam também com
naturalidade , espontaneidade e sinceridade autêntica.

Necessário lembrar, finalmente, que as entidades que se
apresentam nessa Linha não são necessariamente Crianças,
afinal a roupagem é apenas um arquétipo. O que importa
mesmo é vibração.



Iemanjá



É a Vibração ou a Linha da Força Espiritual, sob a qual estão
situados os Espíritos cuja matriz-perispirítica sempre
definiu seus caracteres psíquicos na qualidade
facultada pela matéria, como femininos, e cujo grau
ou estado evolutivo alcançaram esta Faixa Vibratória.
Na Umbanda apresentam-se como caboclas. Segundo a Lei
do Verbo, esta Linha ou Vibração de Yemanjá reflete ou
traduz: o Duplo Princípio Espiritual Incriado. O Eterno
Feminino. A Força Fecundante. Pelo aspecto cósmico, atua
na Natureza conjugando o ativo no passivo, o quente no
úmido, etc. YEMANJÁ = Princípio Duplo Gerante. Obs.: na
assimilação exterior, religiosa, aplica-se o
sincretismo, ora como Linha de Nossa Senhora da
Conceição, ora como de Oxum, ora como Povo
d’Água, do Povo do Mar, etc.



A palavra "Iemanjá" significa "o princípio duplo gerante, o
eterno feminino". Por analogia, com esse significado, também
se convencionou chamar a vibração de "A Divina Mãe do
Universo". Em suas ordenações está o princípio que atua
no feminino, coordenando a fecundação e a reprodução
eterna de tudo que existe. Além disso e como
consequência, é também uma vibração de amor sublimado, de
proteção, de doação, de equilíbrio e de paz.

No domínio dos fenômenos naturais, a vibração traz em suas
ordenações o controle do elemento água, seja qual for a sua
forma. Atua sobre os biomas marítimos, fluviais, lacustres,
sobre águas salgadas e doces, dirigindo os espíritos elementais
ligados à água, a fim de que esses sítios vibracionais preservem
sempre seu equilíbrio.



Num trabalho de Umbanda, quando se canta para ou invoca
Iemanjá, as entidades que se manifestam incorporando nos
médiuns, são sempre Caboclas. A linha de Iemanjá apresenta
uma peculiaridade: as Chefes de Legião chamadas Cabocla Oxum,
Cabocla Iansã e Cabocla Nanã-Buruquê são cultuadas à parte,
como se fossem uma Linha independente, mas isso não é
verdade. Essas entidades comandam legiões e não linhas, por
isso, todas as caboclas que vem nessas vibrações, embora
atuando numa sub faixa vibratória, estão enfeixadas na Vibração
Originária Iemanjá.
Muitas explicações poderiam ser dadas para essa divisão, mas,
certamente, a mais coerente e racional reside no fato de que as
quatro legiões restantes atuam na água salgada, no mar,
enquanto as três que se individualizam comandam forças
diferentes, tais sejam: Oxum - rios e cachoeiras, Iansã - ventos e
tempestades, Nanã - lagos e pântanos.



Orixalá ou Oxalá



É a Vibração ou Linha de Força Espiritual sob o qual
estão situados os Espíritos cujo grau evolutivo
alcançaram diretamente esta Faixa Vibratória que está
sob a coordenação direta de Jesus. Na Umbanda se
apresentam na roupagem de caboclos. Esta faixa
vibratória dá assistência e formação aos Tribunais
Superiores do Astral diretamente, e controla aspectos
especiais das leis cósmicas por seus elementos
básicos relacionados ao poder manipulador dos 7
Núcleos Vitais do Homem-espírito (chakras) em
conjunção com os 7 Fluidos Cósmicos (forças sutis da
Natureza).



Em suma, é a Linha do Grande Orixalá ou Oxalá, o
mesmo que Cristo. Segundo a Lei do Verbo, esta linha
ou Vibração de Orixalá reflete ou traduz o Princípio
Incriado que, pelo aspecto das leis cósmicas, controla
o lado ativo que atua na Natureza. É ainda, o Verbo
Solar – a Ciência do Verbo. Faz a supervisão das
demais vibrações ou Linhas subsequentes que atuam
na Terra: ORIXALÁ = A Luz do Senhor Deus. Obs.: na
assimilação exterior, religiosa, se aplica
corretamente como Linha de Oxalá ou seja, a de
Jesus.



Ressalte-se antes de mais nada que Oxalá é uma
vibração, não um deus, ou uma entidade
individualizada. Uma das sete vibrações originárias,
oriunda diretamente do criador, através das quais ele
governa todo o Universo. Entendido isso, podemos,
então acentuar que "Oxalá" significa "A Luz do Senhor
Deus". Essa vibração é a que coordena todas as
demais. Em suas ordenações estão o princípio da Lei,
a harmonia de todas as coisas, a paz universal, o
princípio criador, enfim, o reflexo de Deus em sua
Majestade Infinita.



A Vibração Oxalá projeta sobre o planeta e seus
habitantes emanações de paz e harmonia, de
inteligência e de fraternidade, de amor em seu sentido
mais universal e mais abrangente.

Na ordem dos fenômenos naturais, está ligada ao
equilíbrio do planeta como um todo, seus
movimentos, sua órbita, enfim, seu lugar no espaço
infinito.



Na Umbanda é uma linha de Caboclos. O dirigente
máximo da linha é Jesus, coordenador de todos os
trabalhadores que atuam distribuindo as ordenações da
linha nos trabalhos da Corrente Astral de Umbanda.

Em função do equívoco de muitos em
personificarem os orixás, tratando-os como
divindades, a grande maioria das pessoas acredita
que Oxalá é Jesus, mas isso não é correto. Oxalá é
tão somente uma vibração e Jesus é o dirigente
máximo da linha de Umbanda - composta de Caboclos
- que trabalha dentro da vibração Oxalá, executando suas
ordenações nos mundos ainda carentes de maior grau de
desenvolvimento moral e espiritual.



A imagem abaixo é talvez a mais representativa dessa
Linha, pois mostra Jesus recebendo diretamente as
emanações oriundas do criador. Ele é
inequivocamente a entidade de mais alta hierarquia
espiritual presente nas sete linhas de Umbanda.



O triangulo representativo

A Doutrina de Umbanda se assenta sobre um tripé
representativo das virtudes básicas que conduzem ao
aperfeiçoamento e aproximam o homem de Deus. São
elas: HUMILDADE, SIMPLICIDADE e
PUREZA.



Da mesma forma, a Doutrina também entende que a vida
física - meio para a aquisição e exercício dessas virtudes -
se divide em três estágios muito bem delimitados e
definidos. São eles: INFÂNCIA, VIDA ADULTA e

VELHICE.

Por força dessas duas concepções triangulares, as
entidades que compõem a Corrente Astral de Umbanda se
apresentam em três formas simbólicas
arquetípicas básicas: Criança, Caboclo e Preto Velho, cada
uma delas representativa das características que devem
ser preservadas nos três estágios da vida, a fim de se
caminhar para o aprimoramento espiritual: infância -
pureza, vida adulta - simplicidade, velhice - humildade.



Originalmente, todas as entidades que se
manifestavam na Umbanda, apresentavam-se em uma
dessas três roupagens. Ainda hoje, essas são as três
principais formas, porém, como a Umbanda é uma
religião universalista, que não exclui ninguém, ao
longo do tempo, outras falanges de trabalhadores
foram se incorporando ao trabalho e, presentemente,
apresentam-se em roupagens específicas, na condição
de falanges auxiliares.



Pergunta: - Mas, se "os 'caboclos', 'pretos velhos' e
'crianças' são o canal de representatividade com os
orixás, formando as sete linhas vibratórias da
umbanda", conforme vossos dizeres, concluiremos
que os persas, etíopes, marroquinos, indianos, árabes,
egípcios, indochineses, povos nômades do deserto
(ciganos), entre outras formas de apresentação dos
espíritos que caracterizam o agrupamento do Oriente,
são entidades excluídas da umbanda, não fazendo
parte dela?



RAMATÍS: - As entidades estruturais, que plasmam o
triângulo fluídico mantenedor da umbanda, do Espaço
para a Terra, são os caboclos, pretos velhos e
crianças. Além deles, aglutinam-se "à volta" do
movimento umbandista, fortalecendo a mensagem
libertadora do Cristo Cósmico e as leis universais,
equânimes para todos como o raio do Sol que não
distingue telhado em dia de inverno, todas as formas
que servem de veículo da consciência para os espíritos
nas diversas latitudes siderais.



Desde seu surgimento numa sessão de mesa, quando
foi verbalizado pela primeira vez o vocábulo
"umbanda", com toda a sua sonoridade mântrica
associada ao mediunismo, seus mentores do Espaço
foram insurgentes contra a exclusão, na época, dos
negros e silvícolas, proibidos que eram pelos
dirigentes encarnados de se manifestarem, além de
não autorizarem a passividade dos médiuns para
espíritos que se apresentassem como dessas raças,
taxados por eles de inferiores e primitivos.



Assim, suas bases são alicerces evolutivos que
incluem, sem preconceitos raciais espiritistas, todas as
etnias excluídas por outras religiões: negros, escravos,
brancos, amarelos, nativos e imigrantes na pátria
brasileira, descendentes de todos os povos do orbe
terrícola.

RAMATIS - A MISSÃO DA UMBANDA
Obra mediúnica inspirada pelo espírito Ramatís ao médium Norberto 
Peixoto



Ou seja, além dos caboclos, pretos velhos e crianças
que constituem o triangulo formador da umbanda,
temos também as falanges auxiliares que constituem
essa bela equipe. São eles:



Exús



Os Exús femininos ou Pomba Giras



A Falange dos Marinheiros



A Falange dos Boiadeiros



A Falange dos Baianos



A Falange dos Ciganos



Falanges do Oriente



E todos nós!



Não conseguimos aprofundar sobre a falanges de
trabalhadores, mas faremos isso em uma próxima
oportunidade.

Até lá!


