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Visão Da 
Grande 
Marcha! 

Procissão 

tYLflO 

Rei Das 
Matas! 

Meus irmãos, a marcha que o Exfacito Bl'anco de OxalA 
realizou no dia. 20 do corrente, em louvação a Oxóssi, foi algo 
de indescritível. 

Só mesmo os que tiveram a gra.:;a de estar presentes po. 
dem dizer da beleza que foi a monumental procissão do Pa
droeiro da Cidade, São Sebastião. que e tamhem um grande 
santo dos espíritas. Compareceram terreiros de todos os ór
gãos de cúpula da religíáo e a Procissão de Oxossi marcou 
o fim definitivo na desunião dos espíritas. Nossas fileiras fo· 
ram reforçadas e os comandantes ma1·charam lado a lado 
pelo Ideal comum que é o c1·escimento da no'" ·a religião pe
rante os olho~ do público, pois nó., es1>iritas, sabemos do seu 
tamanho. 

No corpo do Tahlúidc, na capa e em qua,;e t-Oda,s as sua.s 
páginas fazemos alusao ao grande acorJtccimento que foi mais 
uma brilhante vitória do pacífico Exército .llranco. E.nvíamo 
nossos agradecimentos aos terreiros que comprec clero no ·sa 
luta e que nos dão seu indigpensavel apolo nas boias impor
tantes da nossa vida rellgiosa. Oxóssi, que e ta regendo o ano 
de 1970 saberá oom sua fôrça e pocler recom1>ensar a todos 
os que marcharam em seu louvor Agradecemos tambfm aos 
dirigentes de outros órgãos que estiveram µ1esent~5, ou que 
!-e fizeram representar clando nm cunho mais brilhante ao 
inesquecível aconteciment-0. Saravá O.·óssi viva a Umbanda. 
vh-a tôdas as religiões espíritas 
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• • 1v1n as at s Alegria, Paz E Harmonia, 
No Aniversário De Oromim 

Oxós.si, meu Pai. 'YeJO vo;:.,;a ~ra e,rn 
meu gQngli, com as guias de caboclo a bri
lha.r em vossa fronte e veJo ao vos o lado 
as palmas brancas que enfeitam os gongãs 
da nossa Umbanda, que enfeitam yossa una
gem. perf-umam os noosos espiritos e ilumi
nam os nossos passos. Vejo as er,a.s da Ca
boclt\ Ju; ll'B ao.s vos...sos pés e rui rosas per
fumadas que depositada em um copo v1r-
1se-n. enfeitam a vossa fig 1ra. Vosso braço 
estend!<lõ ao alto, Junto ao troru:o de vossa. 
â•·vore sagrada, de1Tama fluidos de bên~os 
para os ·seus filhos na Umbanda. A vQSSa 
g•tla de cabOCJo· a vo sa fa.!xa verde, a· 
voss. ~ estrelas; tudo faz lembrar o poder cta 
voi sa. mata da \-O.SSa Luz e da vossa Paz. 

OKóssi, eu fechasse meus olhos neste 
:n,tante. veria o correr das cascatas, o ba
ter do vento em vossas árvores. o aeariciar 
das pétalas das flôres em vosso rosto am1-

• 'iO. Vetia. o correr dos rios em vosso lou
~or, as ârvores bBla•çando e oantando can
~i;:as de amor e paz em vosso m terln.l re
canto de ãrrores, flõres e fnttos. 

A mata canta canções em vo.sso lo-uvor, 
>0rque o mw1do estrelado onde reians, é um 
.nundo que n:luz nas madrugadas. com as 
••antigas do.s raios do Sol com o brilho da 
madrugada festiva, com o cantar d-Os pé·
~aros que com S\ia.s lindas plurr111,gem colo
ridas. louvam ao nosso grande caboclo da 
mata. 

Meu Pai Oxó.i.sl, a.bre = mãos. pan 
que delas r.aiam sõbre todos os se:.is filhos 
de fé. a vossa prot.eção, a vossa bênção e a 
~ompreensão para que VOSS()S filho.s de Um
banda, recebam os ensinamentos de frater• 

· nldade, de justiça. de o.mor e de piedade, 
~ que nunca esqueçam do vosso ainor es
p:ritual. da \-ossa paz e da vossa caridade 

- · e o ralar da 
·n 1àrug.ad11. pois ilurn!ruu; e ......sa :rwr. °" 
gon;, da nossa Lei e de vosso rosto m '~o 

José Carvalho 
e sereno, virão as bênçã01, paz e a tran
qüilidade espiritual, oom a certe..:a de tr1-
lham1os sempre. oo caminhos florictos e pt!r• 
fumados de vossa mata. que são os cami
nhos que nos levarão ao nossó Pai Oxalá, 
pois sã-0 os camlnhos da divina Umbanda, 
t>amlnhos de paz. amor e ca.rid:1àe. 

Brilhat madru..;adas. v1bml mais forte 
ainda ralo.• de SOi, perfuma•s as ma.•!ls. Vôl!, 

1lôres que cnfe't.am ns flore tas. correi ma11 
mansaJnente córregos das s .vas. amansai 
vossos ruldos. ha.b1t 11 e~ da,;, flol'í', tas. o'llai 
para os c~us. espú1•oo de p olh I a mata; 
a mata es â cm flor: Oxóssl estt\ nas ma
• . Oxó~sl est.11 nos U!ITelros. Oxóssi e 
noi< gougás. Oxõssi eshi. em no s ilm s 
Vibremos espili rnlm nte coloca11dc a.o P"~ 
do ~rande 0mm da~ m •a5 a o!·ação dt> 
paz e de a'llor. q<1e e:,peraP101< Pa1 O.· 5-~1 
c,o1oqu,e deflnitiva111e 1te em no - · s no a
mentQ<: e f"m •10«ros t'Ora~ ·• S rav{I Ox<.\!!

sl o Rei MS ,ratai< 

C'orrl"-J)(lnm-nda: Josélla l''l'rreira - Oo
ve111ador Valadares - M na · Gerai::.. - • u
nha im1ã, fico feliz e radeço ao.-; Or1.·ás, 
pelas graças q ,1e 9'0· :! receb iI e me descre
VE'U em sua carta e que !oram .e· b d - por 
lntern"d o da Corrrnte Els'liti•tnl do ('il.bo 

elo Serra Verde Que Oxõs I se' .. .9emprE: . eu 
pro•etor e vo.,· aj 1de ~empre 

-:!:-

'En · . 1 n= e enderê<;o para ece-
os pa: · s curativos óo Caboclo Serra 

Verde. cartas para Jost' de Ca.rvalho - R·.,n 
Pen,.iiJiib,uco. l ' 

S.0 R E 

Hoje. 25 de Janeiro é dia 
de alegria no Ylê do Cabo
clo Arranc.i. Tôco, como tam
bem no lar do seu dirigente, 
o Babalorixá Tola Malembê, 
pelo aniversário da sua \a
kekerê Cenira Oromim, uina 
dedicada espirita. que profe~
sa nossa religião com m\llta 
dignidade e devoção 

Oromim é 1.una legitima fi
lhn de Oxum e Obalmllê, fe•
ta no Santo no Ritual de àn
"Ola, de emp nhn no \lê de 
Tõla ::1,1alembê a rw1ção de 
i\rãe Pequena. 0·1de cola1,ora 
dec1didam nte com a sua 
ajuda pre tim0.<;a • endo wn 
\'erdan,:, ro exemplo de bon
dade, compreenslio e eficiên
cia, para todo~ que a conlw
cem e admiram. 

::-.me carinho a. e s p ô J 11 
exemplar, Oromim 110 dia de 
hoje, receberá o 11braç.o fra
terno de seus filho: Luz Al
b rto lontgomcry Fo"te e 
Carlos Roberto D ArtMr,an 
Fortes. de todos o SE"C~ 

te.. queridos e de se.is e 1-

mado.s afilhados de Santo. 
No último Barco de \ aôs 

retirado por Tola Malembê, 
no.· ·a estimada e prendada 
, akek€'rê Centra Oromim, 
teve destacada atuação, sen
do a responsável pela cria
ção de Obâ 'iká e J,deçã. 
duas compenetradal' filhas
-de- Santo do \lê do Caboclo 
Arranca Tôco. 

Pa.ra voc-ê Oromin1, faze-

fel'c'dad<'6, paz e rarqüili• 
ctacte, para que voc::e, Tola 
Malembê e seus filho , po.s. 

Muito Boa A Primeira LOJA DAS VELAS 

Gira Da Amizade De 70 
Depois que a 'E'rodssão em 

Jom·or a Oxóssi regre.ssou ao 
.seu ponto de partida. os ter
reiros que fizera'll a grande 
m.archa immar a Primeira 
Or&nde Gira da .Am!zade do 
Ano de 1910. 

Os diri1entes de terreiros e 
médiuns em geral saravaram 
Oxóssi e as caboe1os e~t1ve
ram err terra numa t'.l.,.d 
festiva e ch~ta d"' Vibração. 
Era dia de t~-;ta rua.e; muita 
ca,idad foi feita pois cen-

t~nas de pessoas que estavam 
_presentes recorreram as enti
dades para passes e consul
ta5 e todos foram atemiidos 
com a mãxlma boa vontade. 

Ogãs tle diversas casas en
toa v!IIX' lindos pontos de 
Oxóssi e, caboclos e a Gira 
foi até tarde na mais per
feita harmonia. A Umbanda 
viveu mal um g.orioso dia 
e oxalá permite que muitos 
0•1tros ocorram até que nos· 
sos obje•·vos .,ejam totlos al• 
ca11çados. · 

ARTIGOS DE UMBANDA E CANDOMBLÉ 
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SIUU CUIIIJ)l'Ír com galhard.111, 
a missão que lhe foi confia
da l! que o dia dl' hoj SE' 

repita por n ui os e m•tltos 
anos. ao : do rle seus 1a111,1 a
re . e p ., hi.;.vt'r em >rt>. 1\ 

mesm alegrln que ho,ie im
pern. 

RogRmo:· i\ Pai Ox11h\ que 
haja sempr p11z. hnrmouh,, 
con·pr 1. o e buu vontada 
110 lar de Tola Male'llbê onde 
V-Oeê é a rninh e sel'S ti
lho. ão os P1 i 1c ,pe · de ,un 
r inRdo de nlegrll\, •rai.qü li
d 1de e dedir aç. o. 

Sua M · e Ox 101 cubra todos 
voces com 5<"11 Axó S, grad-0, 
q•,e X ng,O, o Ju de iro da. 
nossa Religião livre e I lar 
das injustiça.• terrenas e que 
Ü"ulll, venc<'dor de demnn. 
da.s, L·om sull espad,1, seu es
cudo e . ua lanç11 se a sun ue
fesa e dl• seu~ famili-•·es. 
Ac' te os ro.,so, sincero:; pa
rnbt'us I' Muc•Jiú lo Zambe. 

Jornais E 

Troféu! 
No dia da proc1ssao recebe

mos a visita também do esti
mado José llrlto um dos re-

r·.1e11~-~--"' 
tal- qu,, i!' o órgão oficial da 
Tenda E•p!rita Pagé Velho 
q te tum· ona eJ11 s..i ~ede "ª 
Rua l'«al Grandeza. 48. 

Receb •mos dois e.xemplar s 
do bor1to orn11.lzi11l-io ,.., com 
muito ortulho r-bemos 
tambem um troréu que f,ca. 
rá guardado atre os 'tlmtos 
que já temo5. Est.-ejam cer
tos os nosos lrmaos que fica
mos sinceramente agrsde I
dos e deixamos as colunas do 
Tablóide à d'<;pOSiçáo de to
dos para qualqtte-r not1eiano. 
S· ravâ. 

,••}··'•" \, (" .. • ;~l'c': '. :. .. ~.- ; . ·ij 
• • : ',1 

,· •. -·: ' 
. . 

·.~. 1: ~~, . - -. 

G mbanda 
EXPEDIENTE 

Dlretor Gerai: Mário Bar
oclos - Superintendente: 

Queremos agradecer a eo
laboraçã-0 que no~ !01 i,res
tada pe.o Oorpo de Bombel· 
ros Pelo Administrador Re
gional do Ergerho Nõvo. Dr 
Herbert Aranha e por outras 
autoridad0 s que de qualquer 
forma nos aj 1dara'tl na 
grande festividadE'. Em ou
tro local d-esta edição publi• 
camos a relação dos terrei
ros que est-veram presentes 
ou se fizeram representar. 
Env1amo.s nossos agradec.•
mentos a todos e temos a cer. 
teza de que todos salram .sa
tisfeitos com o que assisti
ram. Vamos prosseguir na 
noosa :uta e em abril, ee 
Oxalá permitir estaremo-~ 
marchando 11ovamente desta 

AVENIDA SUB BANA, 7370 

Largo da Abolição 
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Noronha Filho - S~tà
rio: :José :Beniste - Rela
ções Públicas: Luiz Carlos 
Fortes; Rooator: :José Rll
berto - Credenciado: Wil-

son Slmíão 

Pa.iinllÇão e Diagramação: 
Rolemberg G. Rtbe·ro 
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Emagreça sem dieta com o famoso Chá 7 Fôlhas 
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e 
Noronha 

Minha cromca do dia 11, ("O Lia
me Oculto"), 11,11e oompuz de maneira 
improvisada, poiB ao colocar o papel na 
máquina não tinha a mínima idéia d• 
que ia escrever, ara bou saindo com al
&·uma consistência e até com sabor eh 
alegoria oriental. 

A idéia que eu quis transmitir é a. 
da fidelidade aos dons recebidos e da 
necessidade de con,iugação de todos 01 

elementos à nossa disposi,;ão, com vl.s• 
tas à pre ervação da missão que no. é 
confiada. 

Até certo ponto, acho que a narrati• 
va atingiu seu objetivo: muitos leitores 
comentaram gentilmente o enrêdo, tri.
cando idéias comigo, a respeito. Para 
surprêsa minha, entretanto. o nosso ca
ríssimo José Beniste - por acasião das 
festividades em homenagem ao Cabô
clo Sete Nós de Guiné - aludindo a 
uma leitura ''muito rápida", que fizera 
da croniqueta. deu (para meu espanto) 
uma interpretação totalmente diversa 
da que eu imaginara. Segundo Benis
te, os três irmãos, Za<lnem, Zitep e Za• 
rev, encontraram-se no Desfiladeiro dos 
Espectros e complementaram a ausência 
dos objetos desfalcados. fazendo - os 
três juntos - a lanterna protetora • 
segura que lhes possibilitou á traves• 
sia aa resvaladiça passa,em. No mo
mento, limitei-me a dizer-lhe que êle 
não lera com atencão, do contrário te~ 
ria visto que Zadne'ni e Zitep caíram no 
abismo. !\las, log-o a seguir. vislumbrei 
na interpretação do Beniste, um desfê
che talvez mais positivo e interessante 
para a lenda. -pois o entrosamento dOII 

--- . 

O qLW é o Onxa? 

O Orixá é uma fôr~a da natureza. por is
so mesmo, podemos firmal' que êle 1orixá) 
nuuca foi me.téria. estando assim, em wn pia~ 
no superior aos Eguns, que sã-O os inlll:rme
diârios _ entre os Orixâ~ e nós aqui da tei;ra. 

VeJamoa as-ora, quant06 Orixás temos e 
ao suas regênclaa. 

_Temos no candomblé 23 Orixás, entre os 
QWllS desta.caanos 14. que sã.o realmente lou
va.dos nas casas de sant-0 e que abaiKO vã.o re
laclonadOI,. sendo esta rel~çll.o do ritual de 
Angola. 

Exú, Og,un, Oxóssl, Ossãe, Oxumarê. Oba.
luaê. Xanõ, Oxwn, Loillnedé, Iemanjá, Ne.ni 
Tempo e O?ta lá. 

R:ElG!JNCIAS DOS ORIXAS 

E:iru - Côres : vermelho e prêt,o, Metais: 
bronze ou o ferro. Animais: Galo. bode Do
núnio: l'U116 e encruzas. 

Ogun - Córe1::· AZUl-ma.r.inho. Metais: 
ferro. Anima.16: carne, g11,linhe., dúaugola. Do
m!nto: guerras. 

Oxóssi - Cõres: verde ou azul-claro. Me
bal6: brom11e. Anlmal6: cabrito, galo, Doml
nlo6: as matas, 

Os&ãe - Oõres: Vfll'de Meta-Is: .foen-o. 

GN NA UMBANDA 

en a 
Filho 

trê:s irmãos, dando cada um déles uma 
peça para o fim comum. levá- los-ia à. 
salvação conjunta. tese mais de acôrdo 
com a concepção espiritista da salvação. 
Mas, para êste final, o entrecho teria 
<lei lleC' modificado, po ficariam impu
nes a infidelidade de Zadnem e a in
oúria de Zitep. 

De qualquer forma. a idéia do Be
niste enseja uma nova versão do apó
Jogo da bandeja de ouro. do cântaro de 
vidro e. da vela de sebo. na qual ~ejam 
enaltecidas as virtudes da conjugação 
de esforços, tendo em vista a salva.cão 
ooletiva e não mais individual. · 

Quanto à pergunta de um leitor. in
dagando se os nomes dos personagens 
têm alguma relacão com o idioma rus
so, acontece simplesmente isto: usei de 
anagramas (a cidade de DABANUl\l é 
composta com as sílabas da palavra 
UMBANDA), ou de inversões (o Tem
plo de Arnob é o Templo de Honra, 
Zadnem é Mendaz, Zitep é Petiz e Za
rev é Veraz. lidos de trás para diante). 
Nomes muito nossos, como se vê. 

Zadnem realmente mentiu ao com
promisso, Zitep foi descuidado e irres
ponsável em seu estouvamento e Za
rev merece o título de Verdadeiro e de 
Autêntico. 

No mais, peço o entendimento para 
os erros de impres!:ão que saíram na 
crônica de doming·o último (''Os Três 
Vultos"): o resplandecente com um "s'· 
depois do "c" e o "comeste o crime'' 
em lugar de ''cometeste" Evidente
menw: que não os escrevi assim. 

São coisas que acontecem ... 

WILSON DE OXóSSI 

Animais: porco-espinho ou ca.bt·ito. Domínio: 
as fôlhas. 

oxumarê - cores: verde e amarelo. Me
t-a.ls: ferro. Aniinals: galo. bOde O<xnúüo: 
aroo-lrls e o dinheiro. 

Obaluaê - Côres: pi·êto vermelho e bran
co. A1uma1s: bode. ga.J.o e poroo. DQ!níllios: 
cemitérios. 

.Zango - C<>res: vermelho e branco. Me
te.1,,: cobre. Animais: galo, oa,rnelro. Domí
nio: ralo, fogo e JU6tlça. 

Iansã - Oõres: rermelbo ou coral. Ani
mais: cab1•a. gaU.n.bA. Dominio: '1'8flto, tem
pl!Sta<les. 

Oxum - Côres: amarelo côr de O\l,l'O. Me
tais: la.tão. Animais: cabra, galinha.. Domi
nto: os rios e as cachoeiras. 

Logun-edé - Côres: ama.relo e alruol. Ani
ma.is: cabra, galinha. ca.brlto. galo. Dom1nio: 
a.s matas. 

Iema11jâ - Oõres: branoo--0ri*l. Metais: 
pra,ia. Anima!B: cabl·a. g,alinhas brances. Do
mínio· o ma.r. 

Naná - Oôres: l!ló..s. Animais: pata s11-
ltu.ha, cabra. Domlnio fundo do mar. 

'I'enlPO - Tudo que se relaciona oom a na
turezt1.. 

Oxalá - Oôres: branco. Metais: e.luminiio. 
Animais: pombo, cabra b1·ancs.. nom.!nio: o 
univer.so. 

CANTINHO 00 PAI" CIPRIANO LEIA AOS DOMINGOS 

ARTIGOS RELIGIOSOS E DE UMBANDA 
A maior e melhor variedade, a preços convidativos .. 

Venha Conhecer Algo que Lhe Tr&rá Felicidade 

PRAIA DE BOTAFOGO 406 - LOJA H - GA.LlílRIA 
TELEFONE! 226-0090 
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·Aniversâ'riantes 

Do Mês: 
Dia 1 - Sócio n.9 25 -

Cruzada E8p!l'ita Guilherme 
,Muna 

Ola 1 - Sócio n.9 ,vr 
Casa de Caridade Reino oo 
Angola 

Dia 2(J - Sócio n .9 U3 
Tenda Espírita Vivenda de 
IemanJã Sobá 

PRESIDENTES DE TENDAS 

Dia 18 - Sócio n.9 9 -
José Pires cT. Caridade Pai 
Mariano Ca.b Cilçador> 

D!a 9 - Sócio n.9. 70 -
Aurea da Silva Teles (Cabe.na. 
Espúita Ce.b. Sete F'ôlhas) 

Dia 30 - Sóclo n.° 90 -
Geraldo Rodrigues Barro:;o 
(T. E. Oamblnda de Guiné) 

Dia 7 - Sócio n.9 183 -
Irene Chaves Fortes (T 81. 
Nanã Buruquê e Filhos de 

Dia 211 - Sóelo n.9 292 -
Neuzemir santos Lasry (C. 
E. São Sebastião\ 

BENE~R,ITO 
Dia 19 - Sócio n.• 20 

Augusto Franklin Ribeiro de 
Magalhãe~ 

PAMILIAR 

Dia !I - Sócio n ., ! -
Osra1· Noronha Fil11o 

D la 20 - Sóc1o n.9 59 -
.$õn!a Maria dos Santos S ih-a 

Dia l - Sóclo n,9 138 
ElVira Coutinho RMrigues 

Dia 10 - Sócio n .9 161 
José Reinaldo de Jesus 

Dia l - Sóclo n.' 165 
Joaquim santiago 

Dia 1 - Sócio n.o 187 
José Rlbelro 

Dia 9 - Sócio n.9 199 
Julma.r Benedito da Silva 

Dia 31 - Sócio n.' 205 -
Ra:vmundo Gomes Barbo~a 

Dia lll - Sócio n.• 2M 
Millon Loureiro Batista 

Dia l - Sócio n.9 283 
Arlete &tista d06 Sant01 

tNDIVIDUAL 
Dia 4c - Sócio n.• '1S -

Se-be.stiana da Silva 

Dia 18 - Sócio n .9 82 
Oleber Corrêa da. Cunha 

Dia 28 - Sócio n.• 116 
José Benedito Reis 

Dia 1 - Sócio n.0 122 
Ml\liuza Pra.zeres Ribeiro 

Dia 36 - Sócio n.o 191 
I.saura da Costa Ribeiro 

Dia 21 - Sócio n.9 :t32 
Orlandina Miranda Gonçalves 

Dia 31 - Sócio n.9 282 
Sérgio Luiz Garcia Aragão 

DEPENDENTES 
Dla 2!S - Sócio n .~ 10 

Centra de Menezes Fortes 

Janeiro! 
Dia 25 - Sócio n.0 49 -

Ivaldina Maria C1o.s Santos 
Dia 29 - Sócio n.9 61 -

Ubiracy de Lacerda Souza 
Dia 21 - Sócio n.• 236 -

AluiZio Jardim Caldas 
Dia 5 - Sócio n.~ 200 

Francillco A. Guimarães 
Ola 7 - Sócio n.o 271 

Luzia Cardoi;o 
Dia 6 -- Sólco n. 0 286 -

Zilda Tavares de Ollleira 
Dia 9 - Sócio a.o :Mil 

Genesis Elizeu de Souzis 
Dia 13 - SÕ('io n.• 101 

Antônio Carloi1 da Silveira 
Nogueira 

Dia 4 - Sócio :a.• 106 -
Fernando JOF.é Sow.a de Al
buquerque 

Dia 4 - Sócio n.v 132 -
Maria de Lourdes ~ Almeida 
AlVet, 

Dia 22 - Sócio n.• 139 
Jorge Luiz Barbosit Sllva 

Dia 9 - Sócio n.ç 14lJ 
Lila Mara José Machado 

Dia 9 - Sócio n.o 1~ 
Cesar Brasil Perelu 

Dia 25 - Sócio n.' lõ4 
Luiz Carlos Martins Reis 

Dia 11 - Sócio n.9 154 -
Robson Martins Reis 

Ola 28 - Sócio n. • 161 
Sônia Maria de Jesus 

Dia 11 - Sócio n.0 170 
E!Ulo Rosa 

Dia 1i - &ido n.0 180 
Ivan Céi.ar Barbosa 

Dia !}8 - Sócio n.• 19" 
LUlan da Costa dos Santos 
Mesquita 

Dia 19 - Sócio n.9 193 
Leny M. Vieira 

Dia 17 - Sócio n.• 1~6 
Eva Tórres 

Dia 24 - Sôcio n .• 199 
Mariane Barreto da Si'va 

Dia 13 - Sócio n.9 213 
Marluce da Silva 'R.odriques 

Dia 7 - Sócic n.9 213 -
Márcio da Silva Rodri2:ues 

Dia 3() - Sócio n 9 249 
Alcldes Ferreira da Cunha 

Dia 21 - Sóc'!o n. • 256 
~lina Chappett~ 

Cristo E 
Caridade 

Recebemos o p r i n1 e i r o 
exemplar do jornalzinho Cris
to e Caridade (Luzeiro Espiri
tua.1 de Jacarepaguá.). órgão 
da' Cruzada Espírita Gu!lher. 
me Moniz. 

A publlcaçâ-0 é boa e nos. 
ensina muita coisa sôbre o 
Kardecismo. Estão de para
béns o Armando e o Garrido 
pela feliz idéia. ~ mais uma 
publicaçã.o pela. causa das re• 
ligiões espíritas . San vã. 

CASA BOTÂNICA - ERVANÁRIO 
ElitVAS l\IEDICINAIS E PRODUTOS DA FLORA 

ARTIGOS DE UMBANDA EM GERAL 

R11& Barão de lguatemi, '111-A ".'"" Telefone: 248-4118 

P~are da B&lldeira - 6B 



Visã 

loiD681iiade.lleMe.na~ 
do 8. O. Jt. . li. - s.lpremo 
o.,lo ttM ~ .l!l&pill
tN . .6io wa••• do dia :IO 
de :,,.a.o, a aede do nONO 

ó3!flo NOã"i-•. eMtWa -
~ lll-O'Nll8114<>, com IIIS 
preparMwoli pua a !ll'&ndiosa 
Procissão de Ol!Óllii. O nos
to F.ditor Màrio Barcel01, 
PN!&idiea•e do SORE. coman
dt1'1'1l M prO'ridéncias para ll 

gl"IIIWI pPOe\hão a u:dlia d o 

~Ml 
J: DOIINÇ.AS 
IM JIIJLE 1 

~. jlllMllo" •-
~. NIIIMM, '<IC· 
d!Mllckl~C!Mpa 
l8bollutMt • wet· Mtldo ftOII 
p6I t MIMH,I> 1'e< BORA• 
Lllt4 , ·-Nl~~-moli AIIOI. a.i, OODl 
.AJl!Ol, na ....,,,._ 1>odo 
mwx1o ~, !JIOL é o 
-~ bM&tl da~
m81& B,a,11e1ra 
fal'!MttM a~-

~QU-U. 
IMJUW!fa. .. .M. Jdll!DA 

._ ela Ocllnl~. 'M, OB. 

pelos componenM!l; do 1illlélr. 
~ Bran"o de oxalá. o p,e
pa.rativo de ornamentqão do 
andor QUe Je,aria ,. imagem 
do OltÓl'l&i; • montagem de 
lOdo o esquema de percurso 
da procial!ão, era calce.do ne. 
f!é que vibrava em todos 06 
oorações louvando o lfNl-Jl<U' 
Orlxá Oxóssf. 

A movimentação eca inieit
se. e com o passar' ·das hora-s. 
cresc-la a vibração, onde ae 

llla(lado do Rio 1WW11 do 81-.. 1-
cle Martiflh-0. Prellidente da 
OOnpepção l!lllp!rha . 

40 entardecer, k'~
l'Oll-M a sede do 80ftE. o 
reiAo dos eepf.rlt66, que tem 
MI& aede M R.ua Pernambuco 
11.9 1.1-&l, no •cantado. co
m890U a receber 08 terreiros 
~ vinham PQ1'tl a Procissão 
do ÜKÓ9& . 

Oomeç.ru-am a sw-311-
pe.s branC'as a. roupa. 

861-.io, M g~&S coloridas, M 
vew e ae flÕ!'es . 06 t-erreiros 
OOD1 aN6 mi~. '\"alorí
Mtl • ~ . yitwtam. p-res-
~- a fiC't.Me Prooiallio de 
~ bl~~}do -B Mê-
dÍIIMII; ' e ~\86. qwe "1, 
-.... oom ~ .Ili, pua ,Vato 
~ Of'itffi Otlôfft, peccorn,., 
,.__ 11111 Nll6ll i:1o ~ l!letttdo, 

DECALQUI PLÁSTICO _..,....,.__ 
PaoMOV A Ali e'A.13 FE&T.fVlDAoD!!!S 00M 

O A UTêNTIOO DBC-ALQt}'E PLAeJTICO 
.Perfe-~ ,e,pt'O~. êOM',1-14,e-ne.i 

SI L K 

archa 
- -.da óeMoMNI~ de • 
• ~ »06 ~ dll 
110Ma reli@!Ao ~- ..-
8A8\l'a&deeida, ltola, à -· 
moet.n.r a pwieae., a ~ • 
a~!dedé~dl. 
IM)NftLel. 

05 be-r.rftl'06, oe ONdll6 a 
11a.iw; de Otll'idftd@, 06 vWttt~• 
Mil e 06 e&plrltM, 8Nlill. Jlfft
lliklos na portia oo SORl!l, P9I' 
llfnll Comlfleio de . ~&Mão, 
q,.~ fa!la o ~n-to M• 
HIIIN'lo. 

A06 ~01. a • de cio 
80ftE !lcou pareoet1do 1'1tlll. 
linda l'OS& branea, pois mi• 
ltlares de filhos e ftlhas <ie 
santo, componenl!ee das OMl
t,e,nas de terreiros prefientes. 
.f,azi.am pal't\Cer com 8'181 
l'Otli)6geru; uma linda flôr 
ou as "8AS brancas tifl pomba 
da paz. que esplritt1Rlmente 
2tepresentav11 a unlllo d06 N
pirloos ~tes ao gt•M)('te 

\l'E'n~. 

cenrenas de t.et'l·riros, mi 
lhares de médiu-l'IS. 1mon\á· 
"NI número de a istE'nles, 
lotavam rompletame11te a 
sede do 80RE e ruas ~ia
oentes. 

As M hons. vi-a-se a Pro
<iiaslo do Oxóssi em frente 
do SORE, com suas aias 
imensas de médluns. com 
suas roupagens de santo. flo• 
rescendo em paz e em am.01· 
• lla&sa Lei. 

Ao comando dos Fres1<1en. 
~ do SOR-E Mário Barcelos 

governada pelo 
imensa paz espiritual. come 
qou a deslOC'ar-sc. 

Ouviu-se o primeiro "J,On
bo cantado" cm l o u v o r à 
Oxóssl . Os fogos estourar8m 

==n:r 

ao .. ,. iodas ---,._. 0.1,Jaâ, 

- No sebastião, o 
,.._..o o IP'Q.nde 

~ • defensor do ., ~lWado...,..., 
O. de•il•AMI diDI 

• P,11ldffiM11 doei 
.. MfllM de santo, oe Plll 
9-k>, os convidadOI 
.a.68, 1111 aut.oridades, OI 
4wll.s • Ofl IW!slsteo-. 
9M'M1l. a mueha ....rtll 
ÔIK\lil, 

Ã INIMe da lM'OelMIO 
08 ~ estandartes 
90M. e da Oon,rega9'o 
OI!! S6U8 emb1emas Bigniftca\t 
vos da paz e ck ua1lo • 
o,g 811pírltas a seguir, o 
10 contingente de 
!'el)ra.,entatlvas dos 
que oomi,areceram 1. 
J).l'Ol>IM&o. l!lram 
eo!Ol'idas, oom seue dn 
~ rep1._n.taM'Yol bo 
.., llndas córes, que 
11arMW1 aluda mais a 
elo. A seguir Iam 08 
i..ôs e dirigentes de 
e111 grande número, acom 
nhadoe logo após_ du Y 
1-l.,E{\s dirigentes de 

. ,...... 

Alguns Terreiros Que 

Estiveram Na 
A chuve. nos ol>r.go1.1 a a ra-i;1u um pouco a saMSe. ela 

~1seão e :amentà,velmente não µud-emos anot11,r 80dos oe 
:re1ros que se fizeram preoonte;; à grande ProclMio de 
Damos abaixo a relação dos que chegaram ant-es do 
e pedimos nossas desculpa8 a.o.s que deix-orem de 191' 
nadoo pois é por t,1otivo oontrário à n066a vont,a,de, J:ntN 
muitos que vieram anot-a,mos os seguinte6: Ca;;a de O.. 
l)Mdé. - 'Penda ES4)frlta Cil:~ Rei d&.: M'at,Q6 -
do Oaboclo Sete Monk11'l>Mls - Cabana Eapkka. do 
Sete Fólha.s - Centro Espirita Mii.e Ü,CUJ11 - Teada 
Ogum Meg.ê de. Mata Virgem - Tendil oo Caboelo 
- Tenda de 08.ridade 9'!11 M-a-Mno e Ctlboo1o ~ 
'Fenda Esp&•it.11. ~um Beil'9.-Mar - 'l'eada Jeová -
Espírita V<YVÕ Ohieo - 1Tmã08 Ul'lidos OM>oolo 1'91& ~ 
- Tenda Esplrlta Cilboolo Lua - 'I'enda EspH.·1- Ogila 
t N006a Senhora oo Apa-t>edàe. - U11!ão de Ce.ridade 
Oosm.e Sã.o Damião - Tenda Eepí1•it-a Ogum l\lMe. 
- Dê do Caboclo Aa:ra.noa-Tôoo - Tooda. !bpfrllta 
de Guiné - Tenda São Lá7,tlro - C!e.boclo R,ompe MMO 
Tenda E5pfrita. Sagrado Oon1<;ão de Jesus - Telld& 
do Caiboclo An·anca-Tôco e Vovó Maria &edondà -
Espúita Caboclo Flecheiro - 'I'e-nda EBp{-PiM C'l'u--. __ .,,..,. 
Guilherme Moniz - Tenda kplríttt l"llbos de Oxôelll -
tro Espírita Arranca-Tõco - o;'entle. Eepl111,a Sã.o 
- Casa de Caridade ReiFlo de Angola. - Teu.ia lllllp(l'Ma 
olo Flecha Azul - Tenda Ellpfi'tt,Q sere EnCl'U/l!tlhedae -
da Espírita Radiem.a - Cabana de OIOl'Wll. 

Voltamos a pedlr desculpas &06 BO!il!OS ~ por 
t7urac. não mencionados 111as o gr!Wlde l½útnero de pemoad' 
nosse. sede e os problemas ct'iados com a ~ 
taram a anot.ar tôdas as r&J)!'eaeFIMl;ÕeS ~e 11e 
l!elltes , Areitem todos o Saravã de. 09Q' >M 'ONB.,,.,.., 
acmE e da ~e.oão Eaplrita.. 

Dia 20 
at>ençoan a, ~ 4'lt • •· 
lavam. 

O andor de OH6661, He~e11 
clUrante todo o trajeto <ia 
proclSBão, o respeito. a vene
ração, o amor de 0sÓll81, 
transPOrtado em grande lfll,la 
pelaa ruas, irradiava paz e 
amor, mostrando o poder da 
n0118& religião e o carinho 
que 011 espfritas deTotam a. 
aua Lei, numa demonstr&9io 
de que som06 pa.rte de uma 
religião que pratica a oarida• 
de e que deseja para os seus 
praticantes, a paz, a tiran
qUilldade espiritual e M ~n
vãos dos n05906 Orlxás. 

As ourimb6s cantadas, o,11 

mUharee de fllh06 de santo, 
as centenas de Babalaõs e 
Yalorlxás, as centenas de 
terrelr06, 06 convidados l)«'e
sentes. as nõres; tudo fol 
uma demonstração de po\ên· 
eta da noesa religião, e oomoa 
aórnente a grandeza da. linda 
realização de louvor ao Orlxá 
das matas: Oxóss!. 

Durante todo o trajeto- a 
concentração, a tranqülida
de e a enlevação espiritua.1, 
toram fat06 marcantes e no
tam06 Inclusive o grande nú
mero de pessoas pagando 
promessas e t.ambMI que M 

JINtàênclaa Iluminavam-~ ao 
passar da proci11São. 

Ohegamo.s apOs a J,lnda 06• 
miuhada de louvor à sede do 
SORE. Ao voltar, as velas 
acesas llumlna.vam o grande 
oortojo. Espetl1culo 1neflquecl• 
vel a Procissão, com as velas 
aoesas. as fiôres e MI curlm
bas oantadas em louvor a 
Oltóe&I. 

Má.rio Barce1011, e Marti
nho antes da entrada do an
dor na sede do SOR!E, sara
varam a. OxÓ881 e em :respOll
ba ouViu•se o aclamar da 
1nultldão que louvava Oxós
.ú que cantava o seu amor es
piritual ao grande e podero-
110 Orlxâ da nOBSa Umbanda. 

Aproveit,amos para agrade• 
cer a presença de tôdas a.11 
casas de caridade, <Jos seus 
dirigentes, médiuns, aaslsten. 
be6 e ao publico umbandista 
da Guanabara, pelo compare
cimento à Procissão de Oxós• 
lll. continuemos unidos_ po1a 
unidos seremos uma Umban• 
da forre. com multo amor e 
paz. 

A ~uír os terrefros, lou
vt.ram o Ortxl1 Ox.óss1, na 

I Gira da Amiade do Ano 

de 197-0. 

PROSPERIDADE 

LADEIRA DO FARIA, 19 - TEL.: 243.2575 

Umbanda em Vassouras é 

Muito Bem Representada 
O n0S60 representante do 

Interior, Samuel Tavares nos 
trouxe a propoota de filiação 
da Tenda Espirita Xangõ , 
Iemanjâ <Abaçâ Oxós.sl Gua. 
ranD, que funciona em sua 
sede na Rua Dr. Bezerra de 
Menezes, 50 bairro Santana, 
Vassouras. Estado do Rio. 

A casa é dirigida pelo 1108-
80 Irmão Alberto Marques de 
Almeida e conta ainda em sua 
Diretoria com os seguintes 
umbandlstas: Vice-Presiden
te, Maurício Silva; 1. 0 Se
l!l'etârlo, Ru1 B&l"bosa; 2.• 
~cret.Arla Maria Apa-reeid& 
Za<-IU'!a.s ' e T<eso\H'eliro. .Jo!I

QUlm Marques de Araujo. 
&!guindo o Is pulro ' :,(. 

tua! de Umbanda, o mais 
11õvo filiado do SORE conta 
com 30 médluns e O Baba.lo
rixa do terreiro tem como 
principais entidades o oxos
si Guarani, Pai Joaquim, 
Joãozinho. Ogum Matinada e 
Tranca · Rua. As sessões de 
aridade se desenrolam as 

quartas-feiras e OB toques são 
aos sábados. 

Agradecemos o tratamento 
di ·pensado ao Samuel Tava• 
res e deixamos· nossas depen• 
~nelas e tóda a nossa orga
nir.ação à disposição dOB !106• 
Ml6 Irmios aguardando que 
d-entro em breve venham até 
nós conhecer tôda • nosso 
obra. Saravé.. 

1 L KA 

Mal·has e C011fecções Ltda. 
OAM16AB DE FIO DA ESCOCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADO E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste anúncio e ganhe 10% de bonificação 
Fábrica. e loja.: Rua. Dr. Leal 368-B <Esq. da. Rua 
Pernambuco>. Em :triente ao ponto :final dó ônibus 

Eng. Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 

Queremos dei:u.r n01Sos 
profundos agradecimentos ao 
Comando Geral do Oorpo de 
Bombeiros pela atenção e c11.· 
rlnho que t.eve com o P<>Vo de 
Zambi. 

SollcitalJl()S uma Yi&l;Ul'II 

para conduztr a Imagem do 
Padroeiro da Cidade, o gr•n
de Orlsá Om881 e rom011 
at.enélldos com a mt.ldma boa 

~ 
querido 

OOrp0ração de grande t!l
dalguia e que tem em suas ti· 
letras só homens dignos e 
que merecem a admiração do 
povo, o fabuloso Comando
Ger111l nos mandou três ho· 
mens de educação aprimora
da e que mereceram elogiO!I 
gera!.s. São êles, o Terceiro 

Coluna Da 

Congregação 
A partir do próximo iw

mero vamo.s inaugurar 
uma nova coluna nas pá
glnas do Tablóide ON n& 
Umbanda. Trata-se de 
uma coluna da Colliret&· 
9'0 Espírita. na qual nos• 
DOS Irmãos da,quele drgãc 
darão ill,formaçõel!, ftl-rão 
comentárlOil e talarão 86-
bre t.õda a movimen~Ao 
dos seus terreiros filladoe. 

A propósito comunicam08 
de público aos nOl!SOS Ir
mãos e&plrltaa que as por
tu da nossa. clinica eatão 
abertas a todos sejam fi• 
liad06 ao órgão que fo· 
rem. Basta ~ sua 
cart.elrlnha q\it! t e r li. o 
atendimento ig'U&l .a to· 

dos. Além de médicos, 
diàriamente temos torne• 
clment.o de reniMl.os. den., 
tista oculista, assistên
cia Juridlca e t6da a pro
teção material J)otlllfvel. 
Paça.m do SORIE a wa "' 
casa. ---------

Sargento Clelbio Paiva. o 
Oabo 2.999 José carlos Neves 
e o soldado Paulo KaminskL 
que não se limitaram em 
cumprir as ordens recebidas 
mas que, de livre vontade nos 
auxilial'am em diversos seto
res. 

Os. três militares daquela 
Corporaçao estão de,tacadoe 
no Sétimo Batalhão do Méler 
e seu cOIQ&nda.nte -está de 

~ -~n ~ h~ ~ -,~ ~'lw.s 
que nos env1ou. Queremos 
tambem deixar nO!,sOS agra-. 
decim,,ntos ao Cap'tão Cas-

tro que se Interessou Por iudo 
e noe ajudou de forma deot• 
siva para que obtlvél!Semos 
êxito nas nossas necei;sldades. 
Que Oxóss1 dê sua pro eção 
a todos oa soldadOI! do fogo 
e que todos os seus desejM 
sejam prontament.e atendi, 
dos. Saravá. 

Agradecemos 
Administrador do 
Nôvo Dr BertMlrt ~ 
pela ~ qu, aeaipTe llCllt, 

l!liibêmos~ .. 
está sempre no apoio as pro-,. 
moções que se realizam M 
sua região. 

CASA CAJUEIRO 
. Artigos de Umbanda e· Candomblé em Geral 

GAIOLAS - PÁSSAROS - LOUÇAS - BARROS 
- ARTIGOS ESCOLARES - · 

GERVASIO CA.ÍUEIRO 
Avenitla Paranapoã, 150-B - Freguesia - Bb& 

do Governador 

Representante Do 
Continua Filiando 

Interior 
Tendas 

o IlOi&O representant.e de 
inteFior, Samuel, nos trouxe a 
prOl)O(R6 de nIJa.ção de mais 
wn tielTeil'o do &ltad.o do Rio. 
'l'r&ta-ae desta ~ita do Centro 
lD9pfma. Pai Oxalá que t.em 

· lll!de no Pa.rQue Pent84!na. s/n 
116 cidade <le Marquês de Va
lença. 

A C6llll- ê ctirigida pelo l!R.• 
b&.lorixá José Pedro Jacinto 
QUe trabe,lbe. com a.s entJida
des oaboclo Arranca Tõco, 
Ogum· Beirà Mar. Pai Joa
qUim de Angola. Erê Pault
nho e Exú Ma.mbô. 

,u consultas de caridade 
.a às t-êrç'ls-felras e a dire-

t.oria é asslm ooostituhia: -
Presidem.e: José Fedro Jaml· 
t.o; Vice~Preeldeote: 8al'Vador 
Lwz Ja.cionto; secretélrio: Plw• 
lo César de SoUl!I&' TellOlul'ei
ro: Vit.or AorllbUi' de Olt\'ek'a 
e Fiscal OEnesis E'llleu • 
Soum. 

Por noeso iBtenRédlo o lla· 
muel agradece a acoiiüda que 
recebeu do presidente José 
Pedro J&clnt.o e pelo p:eeente 
que lhe foi Olfel'tado pelo ca
boclo Arre.nca Tôco. l!lapel'a• 
mos em breve -poder re3llber a 
visita daqueles n08S06 irmão6 
que fazem agora. parte de. 
grande fe.mfli& do SORE 

PARA HIGIENE tNTIMA · DA MULHER 

1 
Use AGERMOL 

-~ "" AS F~MA.CJAS:~~· DROGAJ,PA!5 .. _: 
t.b. Quimieo Jndwtrlal _:_ Rua, da Conceição, ,.-

• 
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1
cASA PAI JOAQUIM 

ER\'AS - \'ELAS - LIVROS 

GRANDE VARIEDADE .DE ARTIGOS DE 
UMBANDA E CANDOMB~ 

Rua ~, lle , laio, 1291 - Telefone 229-623,&, 

1\léler - GB 

(ALMA DE OGUM OU ARIGóFE) 
JOSÉ RIBEIRO 

Coluna Espírita Cristã 
Gtn1000 é u.m dudú cuJ.,. cabeça auda 1111-

oondida num cone em cmi.a de uma saia de 
roda e oujas pernas, dos Joelhos para baixo. 
são pretM, como preta é a másca.ra pintada 
na parte inferior da superfície daqut>le cl1a
peu cônico 

Paulo Garrido ti.se dudu é Yorubano Cdll-du) n1M tam
bém um mandú sudanês, isto é, o mesmo em 

Membro do CONSELHO DE CULTOS do "S.O R.E." ui 86 lingu e naçôe6 sudanêas, diferen-
tes do mandú de Angola que usa penetra. 
no alt-0 da cabeça e nã-0 só as cobre como 
se ve"te d haiqne, pano bra.nco mm que se 
envolre, deíx1mdo SÓ os pés descobertos e 
uma fr~ta para ver o camL'1ho. 

GUILHER..\-!E l\IONIZ 
Dad06 biográficos fornecidas 
à ê<;re colunisti.. alusivoo ao 
F.spírito Protetor Gtúlhenne 
Moniz. por Floriano de Le• 
moo cMeml>ro da Academia 
Nacional de Medicina), os 
quaIB ro:-am pul>llcados no 
matmino •correio da Ma. 
nhã · do dia ~ -01.1960 e pos-
teriormt-nte republicado no 
meP.sário "Rt'formador ' de 
abril de 1961. 

Em vel"d~e. Guilherme 
Moruz era um homem ex
cepcionalmente bom. Numa 
éJ>o'a como a que atrare.ssa
u1o,; não pa re:::1.11 de.sta Ter• 
ra S,u. n u a. a de um 
Apóstolo. Sua vida. a de um 
benfei1.0r a.. Humanidade 
Não conhecia o interês.se 
peb->Oal Nunca cuidou de '5i. 
Vivia pars fazer bem aos ou
tros. "ada ganhava com 
sso en:E'etan . continuava 

naqllllo que se pode com pro
priedndt derom,nar a sua 
m1~.:;ão 

Assembléia. n. 9 77. lugar 
esse em que tambem aten
dia às pessoas que o pr<l(!ura. 
vam fora das sessões da Rua 
São Bento. Cwnpre salien
tar: atendia a TODAS as 
pessoas que o procura,•am. 
Nunca &mArrou cara aoa. 
consulentes cacêt-e.s ou incon
venlent,es - que oS há. como 
bem sabe todo aquele que 
despacha, por dever de ofi
cio. qualquer espéde de ex
pediente. 

O loc&l das coruwta, ~Ex
tra• era o que de ma1 $lnl

ples e original se possa inia 
gtnar: uns fundos de !ola 
com depósito de material d~ 
negOcio; s õ b r e caixotes. 
Guilherme Moniz improvisava 
a mesa na qual despacha\·a . 
visando a.o objc!o das <'011• 
suitas. 

Mandú parece nos ter vindo do qulco.n
go: - numtu. pe"-"'°ª· e dudú, fantasma ne
gro. :\Iundu diz.iam o;; Africano.,; de origem 
e muitos crloulos eus descendentes ainda 
a..,,-im proaunclam. embora que os brasilei
ros. dizendo mandu. como aqueles entendem 
que se deve dl.zer m\Uldú, não o dlstln~am 
de mandu amerlndlo 

Gmocõ é um palha~. Vem rlr-.e a0 0-

ra de suas íalslfic:a~ ur~das pelos IndÍa
nista no.; a rlbuto- de Cu ira. como "dE>us 
da flore ·• e de Caipora, como ~deus" da 
eaça 

Gunonó Pão pâra n~ &alapa~. As.s~vlan
do 0:1 cantando, balindo sempre com ai; per, 
na . a sambar tôda a vida está d!a e nolt 
a dh•ertir-1,e. mesmo só -e: poeta oo:1venc1-
do: -;-- t.udo q-..ie ra!a e em verso. Tudo que 
ctiz e canta ndo . Um tipo autêntico de Afri
cano alegre. mesmo nas ocasiões em que sua 
l ·a ~arece \"erdadeira .'illle'lça. mas é ino-

consu s versavam sõ-.---~,.,_,.....,......_ ____________ ~--~~ 
bre tudo que afi'"e a Huma Guncx:o e honesto. cumpre a risca aeu 
rúdade: doenças do corpo e de J10 oncte a mltolog1a atro-n :,ra. ou me-
da alma. máus 'legócios m- lhor mit-0logla Yeniba:.ia. o atirou. Não 
felicidades domésticas rn:u;- se vende: - Fumo. cachaça, baiêta, o que 
dos que não se dão bem "ºm se 1a. não o rompra. Não é oomo Caipora 
as mulha-es chefe~ de rami- que con.<t'nte se mater, o:; an.mais em troca 
11a desempregados barna bés 

desiludidos do al>ono . . . 

de Q\~'61· nlnharla. Nem como Oun1,plri,. 
QIM $8 deita àe11tro da.s paJmelrH e deixa 
qtte o ta-pu11\ decepe o :.i leito e o car
regue. 

o munllo para ounod) é bem diferente. 
YWe Só. !!e'm casa, em mulher, 1 con-
t!ltunicões, sem neces;·fdade,. 

Compart'l-111 a e pera ê o mel!ll10 que 
du,er que V1nho é dgua de barrela, pois ca 
mito de Caipora de tanto tran.,fundir-se. 
enca.liporou-se me.·mo co11.fllndl-lo com 1> 

Ourupil·a. é !noon.scl~ncla O miu· que os 
separou é bem largo. Gunocõ. ncgriaho re
tinto, nunca apertou aa mão..~ de Curupira, 

linR10 bronrendo As vidas de um e cte 
ouu-o são bem di!erentes - só havendo de 
comum o serem amuoo enreg 1e.rados. pelos 
ma~. 

Os nos.sos a!ro-aborlglnls a dev lll aten
t,e.r nessas corsas e recompor os mit s para 
nl\o estarem a dizer. sem prova:; reais, que 
todo nosso Fabulário fo1 de,•a.si;ado pelo& 
afro-negroo que o pmtaram d~ perwnagens 
e episódiOII. Tambton o material em que ,;a 
baseiam é o pior po · lvel. o OU\'ido da bôca. 
das "oont.adelras de h1stórl11s que ruclo mi.s
tura.m para matar o tempo dos nenéns gran
de,; e ajudar a seus da.s cri'ln~·as pequenas. 

O afi'o-negro nada in\'eja o ameríndio 
para, como se tem d to. ser um parasita 
neste. Ainda se pode muito l>em se-parar e 
dJsti?ll\"U.ir gra ide parte de ambos e raze.r o 
confronto, mesmo que o ameríndio ~e de. 
l5el1l surprê,ra para a clvillzac;-ão. a simboli
ução em mitos solarP:s como os icteou o ge
ner&J Couto de Magal et;. 

l:'or fellc!dade temos nm r tr11to de dt.dú 
feito oor uma oreoula ch1ba11te. pele à1t 
azeitona, que lhe g,mrdon oi; "quindins" fln -
gtndo ser êle quando c.:i.& no samba, na., 
restas de Ogum. 

Quat.do chtgo1., da Bahia, 
passou no· pruneiros tempos. 
sérias ~iculdadetS, até que 
privou com uma família 
abastada qut> lhe deu casa e 
assistência familiar. fascina
da pelas admiráveis qualida
des que nêle surpreendera. 

E assim Gui henne Mo
niz foi vivendo . •ão tinha 
um emprêgo, embora os eil
fore06 qne enridou para con
segui-lo. Escreveu um livro e 
diverM.s monografias. que 
um amigo publicou e de cuja 
venda auferia o necessãrio 
para despesas sumãrlas. Está 
claro que continuava pobre, 
milito pobre mesmo. Mas 
tôdas a.s horas de que dispu
nha coni;agrava a um Centro 
Espírita na Rua São Bento 
a.~ 30 , sob que passou a dirl-
11r. onde fazia ses~ões tôdas 
as guinta.s.teiras. A noite, 
nos outros dias. despachava 
"o exp!:'diente" o ma:or do 
Oent.r0 <vamo· assim dizer) , 
n06 fundos de uma loja de 
guard11-chuvas da Rua da 

mil e uma coisas que precisa
vam de uma solm;ão humana , 
que os portadores esperavam 
obter de Deus por intermé· 
dio das virtudes mediúnicas 
do Guilherme. Não ra~o. um 
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simples conselho fazia o mi-
lagre_ surgido I>Or entre u= 
esperança. - (No próximo 
domingo, darei pr0 si-egui
mento a esta biogra.fia) . 

1. • AN'IVERSÃRIO DE 
DFSENCARNE DE ARMAN
DO LEMOS BATISTA FI· 
LHO - A familia de Arman• 
do Lemos Batista. convida 
parentes e amigos para & 

mlssa, que mandará celebrar 
pelo descanso eterno da 
alma de Armando Lemos Ba
tista Filho, no dia 29 do cor. 
rente (quinta-feira l . às 8 
horas. no ltltar-mór da I~reja 
Matriz de Santo Antônio 
Maria Za.caria na Av. Ge· 
remá.rio Dantas - Largo do 
Tanque - Jacarepaguâ . 
Sensibilizados. agradecem a 
todos que comparecerem a 
êsse ato de Fé Olistã. 

A noite. à.s 20 hor.is , have
rá Sessão festiva na Cruza• 
da. Guilherme Moniz, al usiva 
ao homenageado. para a qual , 
todos estão convidados 

SOCIALS - DJa 31 do cor. 
rente. transcorrerá o aniver
sário do Benfeitor da Cruza
da : Luiz Alberto Martins. 
Parabéns, meu g u e r , d o 
irmão! ... 

São pala.vraG de Jesus, o Divino Me,;tre : 
Não deveis julgar para não serdes jalga.dos ". 

Com efeito, o julgamento precipitado 
dos :iêres e das coisas dá origem a.os inú• 
meros maleflcios que assolam a humanida
de e é bem um atestado vivo do e.stá,gio mo
ral em que se encollitra o mundo que haibi• 
tamo.;, pois estamos ainda por demais aipe

gados aos pesados laços da matéria.. 
Entretanto. todos aquêles que se dedi

cam ao estiudo e prática dos eleva.dos ensi
nos da. Doutrina Espirita, não devem, soo 
nenhuma. htpótese, condenar e e ri ti c a. r 
seus semelhantes, mormente pelo a.speoto de. 
critica destrutiva, que é movi.da pelo ran
coi-. pelo despeito e pelo ódio, sendo que todo 
aquêle que a flzer. esta.rã tran.~gredindo a. 
Lei do Am01· ensinada pelo Mestre e que 
reg«Jt as relações entre os habitiantes d& 
Terra., além de acarretarem. para s1, novos 
e pe!IIMios eo.ca.rg<M1. segundo as Leis de Re-
tõrno e de Causa e Eltelto. 

Verdadeiramente, todoo que se locuple
tarem com bens alheios e leMi.rem sem, oon
!radeR com o fim de enriquecerem ma.teria.!• 
mente, sã-O pobres infelizes que merecem 
tõda nossa comiseração, pois grandes so'fri. 
m~mtos 06 esperam quando transpuserem os 
umbrais d11, eternidade 

o q u e acontece comumente entre• 
tanto. é que todos os que vivem criticando 
determinados movimentos religiosos, acusan
do-os de malbaratarem reoursos provenien
tes de SU116 campanhas fraternas, não vi
sam o bem das instituições e o mrerêsee da.8 
cl 'º1"'5 m, nos !avoreddas. porém a.penas a 

CARLOS Lmz ALLEMAND 

aati.stação de :;eus orgulhos ter.do· e o de
sejo de atacarem e destruirem tuoo aquilo 
que nA.o pode-m ou não têm ca.pa-cidade para 
oonstru.t.rem . 

Estes pobres Irmãos são. em uma, ln
dividuos dominados pela inveja e temos o 
dever de orarmos por êles e su1>licannos il.;J 
Fôr,:as do Bem que os amparem e os a.lu
dem a serem reconduzidos ao reto caminl10. 
sendo bem oportuna. a éste respeito. a fe
liz definição de A. Austregésilo. eh Acade
mia Brasileira; 

• Os Invejo.ses degra.dam-ae lneunuva
tnent.e na manHest.ação ca.pclosa ou e;q,lo
slLo públlce. dos seus ódios e ciúmei; e so
frem mais pelos bens alheios do que P,'J(ljl 
1eUB próprlOti males. 

Só sentem 
rU.os de seu.s 
inimigos, JJ-Ols 
ba.dos com a 
alheios". 

prazer em rebfl xarem oe o:~• 
oo,mpadtes e olhá-los como 
os invejosos julgam-se rou-
pros,peridade e os haveres 

Prezados lrmã<M;, a.o t.cmarem co:ihecl
mento de críticas ou pa.lavras menos digua111 
a dirigentes e instituições como o S .O.R.E., 
e. L.B.V. e outraa mais. abstenham-se de co
mentários malévolos e procurem apenas a 
veracidade dos fatos. pois Jesus também 110:. 
disse que só a Verdade ficará de p~. por
tanto, meditem bem sóbre esta página de 
hoje e, fil1alizando. des~Jo de todo coração 
que as bênçãos de Deus calam sôl>re voclls 
todos e que a. semana. que se in icia seja dt:i 
muita. felic.idflde, muita alegria e, s1Ybretiudv, 
de muità pa7. esplritt a i. 

DOMINGO. 25/1/1970 GN NA UIVJBA!',DA PAGINA 1 

eu ·a ·co 
Com. grande satisfação no dia 17 de Ja

nri ro. retirei um Barco dt duas Yaos, cons
til11iclo de um Xan õ rNnrlir Oliveira Saya
go - Ol)á Nrk:'1) e de u,u Obaluiliê <Poli
cena :\faria de Jesus - Jideçã), tendo com
pul'ccido diversos Zeladores, que deram maior 
l;>rilllantismo à solenidade. 

No dom111go, dia 18, realizamos a Qul
t nc.>1 e d'a 19. s, 'Undn fei1•a o Tabuleiro 
tie Oba.lua ê. 

üraças ao 1>01 Oxagtú!. e ll. meu glo
rio o 1Pru OGUM, mmhns Yaôs ln~orpora• 
dus C!Jm ~e 1, Orixr,s no d a do Orunkô, ro
daram no m~1o da 1<oça e deram o nome em 
alto e bom tom. com nossa Casa repleta de 
Donos .de Casas e v1 !."ntce ilustres dos 
qu,us destat,,uno~ meu Pai Obâ. Teleuá; mi
n11a ~Iãe Monak.ele; o Pre•lden•,e da Con
gregação Esptnta n=-o bom irmão Marti
nho Ferreira Mendes, a•'omr,anlr do 110 seu 
awessor somai Irên·o Vali,; o Presidente do 
Supremo or~ão da Relig1õc~ Espirita.~. o ln
can.savel Mário Barcelos Deluange, Odobei, 
uderar,, M 1•a1ar,dê, Jorge de Oxóssi, D Ruth 
C'nry 1:. seu dliml.,simo e'IJlÕso. Jing'Uerê. Ma· 
tambnlê, Oiâ Yfê IbanaJé. Kitalamim, Ya. 
Lodevi. Bambn,e 1, Dartmê, EBUD Necy. Odé 
R€Uã, J•1cilê D Wi!ta Borges, Dt"putado No
ronha Filho e 1111. e lmada e.pô5a. D. Lêda. 
wnt>os Dlre•ores do SORE; D. Aurora, Mae 
Pequena da Tencta. de Paulo ele Oxalã; re
p,·esentantes da Tenda Aprendizes de S. Se
bastião. da Buba Yara: o prezado irmão Sa
muel da Tenda do Caboclo Cobra Coral; re
P 11 nte. do Abaçá. D'O;um, os compo
nentes óa .Roça do an· õ de Ouro, meW! 
est:mados innãos; B b~J:,ô João de Almeidtl, 
Cândido um dedicado esplrlta: nossa estima
da ,rmã T!nlnha; me-us leais e !?reza.elos Ir• 
ninas PiáV!o F :nandes Llns e Wilson An• 
t IIWS de FÍ"1le rédo, Banct-a Leuf, Mundlnho 

,· 

De A 

aos 
LYIZ CARLOS FORTES 

Babalorixá TOLA MALEMBt:.: 

D'Ogum· Ogã Gremf, Yá Clarides Soi,.r".!!, 
Ogã Basileu. meu bom innão Rubens, re 
presentantes do Ylê de Obaluaiê e Iar ·ã; 
nosso preznao lrmâo Dcca. Odé Kec!, D. lilll• 
gênla 110.saa dedicada e leal irmã, a Yake
kerê Orornlm, e todos og meu! filhos 60 '): ;., 
do Cal>Oclo Arranca-Tôco, um mnl1mgo vl
'i>rante e octa.i a. 

Torno público meu !1€radeclmento sin
cero a três bons Irmãos que nâo mediram 
sacrifícios em colaborarem com;go na fei
tura de minhas Yaõs: A Yakekerê Cenira 
Oromim, incansavel e dedicada, um verda
drlro exemplo de boa VOI"tade e compe ên
cla; o Alabê Mundinho de Ogum, que cola
borou de-cldldamente nas cantigas cte r:.in
du..mento, aumentando sem d.ívida o bnlhan
tlsmo da feitura e Deluange, qJe ajudou 
µara que Tola Malembê raspasse. curas.se e 
pintasse sua.s filhas de Santo. as Yaô.• Obá 
Niká e Jideçã. 

Meu ag:radeclmento também à Yaô :S.in
da Leuf, um d!gnüicante exemplo de ~fl
ciência, colaborando de-cididamente na cria
ção de minhas filhas; no350 Diretor .Jorge 
Teixeira, minhas filhas de Santo Ana cr1E

tina e Neusa e o bom irmã Jucilê, que cmo 
muito interêsse e dedkação colaboraram co
migo 

Minhas Ya& roram raspacta,;, os San•o,, 
deram o nome com o Barrnci'o repleto de CO'l

vida.dos ilustres, por ésse motivo mando o 
meu abra.ço para Florisbero MeneZt s A•
minda, Claride-; Soares, Jorge do 'I't pmam
bé.. Nonnélla Souza e todos aguêles q re me 
querem bem. Que meu Pai Ogl.un 001'1 sua 
!'spada, sua lança e seu escudo con•Jn•1e 11 

me de!ender e que me•. com e l~ll.l ami·.-o 
~nca Ruas das Alma,, não m~ desa111t»1-.. 
e continue a desempenhar sua mt ..... · o con10 
ate a.gora. Aueto. 

Atencão 
--> . 

errearos ~ole Feste·ou 
Do Interior! u oiadei o , 

às 33 hOl'M QQIJl o Oll.ooelo 
Boia<leiro. 

Alma ·Lavada 
MARIO BARCELOS 

Foi uma estupenda vitória da perseverança e 1la 
fé. Cumprimos mais uma imp-0rtante missão dentro do 
santo e mesmo recebendo criticas injusfas estamos 
fh-mes no propósito de prossegufr na missão que nos 
foi confiada por Oxalá. 

Queiram ou não os que nos traíram e que ainda 
por cima desejam ver a queda do nosso grandioso 
exército, estamos mais fortes do que nunca, pois mais 
do que nunca estamos com Oxalá. O que se viu na 
procissão de Oxóssi foi uma resposta as mentiras. 
Não temos desejos de absolutismo e tanto não temos 
que marchamos lado a lado com terreiros dos mai:; 
diversos de cúpula e junto com a bandeira do SORE 
caminhou a bandeira da Congrega~ão ES'))írita. Num 
louvável gesto. o grande comandante Martinho colo• 
cou à !lisposicão de Oxóssi todo o seu estado-maior e 
todos viram como se coordenavam os movimentos en
tre os homens de boa vontade. Uns parando o trân
sito como o easo do lrênio, outros ah1dando nas 
curimbas e na organização das imensas filas e outros 
auxiliando de todos os modos e meio5 para que tudo 
transcorresse bem como transcorreu. 

A linda imagem de Oxóssi que nos foi cedida 
gentilmente pela Tenda São Lázaro dos nossos irmãos 
Jair Tavares e Dona Cecília era transportada num 
andor coberto de flôres sôbre uma viatura de coman
do do Corpo de Bombeiros. Sua sirene se confundia 
com os cânticos de louvação e o po,·o que se acoto• 
velava nas ruas do Encantado e do Engenho de Den
tro vibrou intensamente com a pas!'õagem do nosso 
pod .. roso exército. 

Sa cbeg-ada, os médiuns fazendo duas filas dos 
dois lados da rua fonnaram alas para passar o carro 
que tran ·portava o g-rande Orixá Oxóssi que rege o 
ano que se inicia. Duas bandeiras do nosso querhlo 
Brasil tremulavam na mão de dois médiuns da Ten• 
da Espírita Cambinda da Guiné. O farolete vermelho 
dava g-raça e belem e a sirene completa,·a o espetá• 
culo debaixo dos aplauso~ da multidão que deu um 
notável coloriilo a grande procissão. Oxóssi estava de 
regresso e a cliuva que havia casti,i:·ado durante a 
tarde parou como p<>r encanto e só veltou depois que 
chegamos de volta à sede do SORE na Rua Pernam
buco. Foi um exemplo de humildade e um aviso aos 
que desejam atra11alhar aos ditames de Oxalá. Es
tamos firmes e fortes e graças ao Todo Poderoso, 
cumprindo uma meta importante que é a da união. 
Foi uma procissão inédita e a que mais gente levou 
desde que iniciamos a realiza.r procissões espíritas. 
Outras virão e na fé de Zambt Apo,ngue, serão sempre 
cobertas de êxito p<>is nossos propósitos são sempre 
cobertos de amor. Obigado meu povo. obrigado '.\lar
tinho, obrigado Pai Oxalá. Saravá Oxóssi. Estamos 
de alma lavada. So,idtamos ª°' terreiros 

do Estado de R o. :vimas e 
SCo f'au.o que desej rem se 
tillar ao SORE quP nos p,;i•rt:• 
vam solicitando i1 pre c1ça 
do nosso repre ~nti.ntc do ir: -
ter,or. Sarnt.el. 

O llO<sSO companheiro Wil
son de Oxoasl \Ode Rulil q·1e 
t o alabê chefe dos Ogã..s da 
Roça do Xa.ngõ de Ouro visi
tou o abaçá do compe,tente 
B&J:ulorixá Robert.o Santana, 
o Biolê que funciona na Rll.8. 
A ke de Freitas. 314, em Vaz 
Lõbo ocasião em aue aq 1êle 
zelador de !:anto de Angola 
f . +.eja,va o seu Caboclo Boia
deiro. 

SE OS SEUS NEGÓCIOS VÃO MAL, JA EXISTE O 

A cc•-rE.~p-0rdê•1- a poaerá 
vir Pm nomt' do Supremo ór
gão das Religioe• E:··iírltas. 
Rua Pu-nall'b .100 1.161 Es
tação do En< anta do aos cU,• 
dactos do representar te l:'a
mut! Pinheiro Iav rc . To, 
dos snã0 aw nd ao. de ac õr cto 
c-om o ro :nro quE' verl>a a 
ser r umprido pelo nos o corr.
pan'le!ro q e tem voltamos a 
afirmar . autorlzaç.1o para re
ceber •óra 'mensaltdad s e 
nos •epnsimta sob odos os 
a~pectos. 

--
Foto Hercilio 

ESPECIALllAD0 EM FBTIVI• 
DADES DE TERREIROS - CA· 
SAMENTOS - BATIZADOS 
E FOTOGRAFIAS EM GERAL 

AY. SUBURBANA. 9648 
LOJA 80 - CASCAOURA 

A casa de Biolê e.;.-ta va reple• 
ta de lnnãos de fé' e a festa 
só terminou no dia ~nte 
e ent. e a.s pe,;soas presentes 
anotamos a presença. da Ya
lori á Yá Bomlm -e da Ebâmi 
R!So do Ox66sl. 

E o'ê conta a,t,u11,lme11te C<ml 

trinta fi1hoa de san•.o q te ui
do fazem para en.g.'llndee!:'T o 
bom nome d8 roça do ocnhe
oido relador. 

Al',mdecemOS a &e»lhlda. da• 
da ao representOJ1te do no.~so 
TablÓllde e aproYe}tamos o en
se.i<> para oonvid!ll' Bioll\ para 
partlclpa.r com seu povo d6 
procieeão qae fnre:moo r!'flli
Zti.r ~ ".feire. em louvor a 
São Seba8ti5o. 

~ MMlde 1'êdll6 118 qw&r• 

tas-ile<>- 6A1 81!>11 ~J'O da8 

9 àl, HI l:loPM oom !!ll>'lt pl'~'IH • 

lffldo .~ de bn'1o,; e da,; ~ 

C0OTRA 

UM PRODUTO DO PARAlSO DOS ORIXAS 
LADEIRA DO FA.ltlA, 19 

NAO SE DEIXE NAUFRAGAR 
O E: !43.!575 

l 
-



"° da cidsde que percorreu na inesquecível 
(ie .a-feira, dia :?O, as principais rm · 

do Encantado e Engenho de Den-

o 

com ê. ito 
\ amo15 ca
c mi 1 o é 

e de CoRgrega~io ESl)irita percorreram, juntas, 
M rü&S do Encantado e do Engenho de Dentro, 
•-abeçando a 9fi'Rde m~rcha do Exército Bran• 
oo ~ Oxatá. l090 atrás vinham as bctodeiras 
dos OOUC>f ftffetl'ot empttfthaoas por filhos dê 
Jí. Foi tudo IHFWl b 1a e Oxóssi nos proteja 
e J)ef'Mff"a (ftie o MIO de 1970 seja um grande 
aM pafa a II05ia r~gião, dtttdo a necessária 
tranqijff.idade !)Ma os pretic da Umbanda. 
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-~IA8"~IO pela Ban . ~ 4t pelN 

de 11spumo órgão du BeHgl6es Espírita. • 4a 
~Da\1reaoa,o,1·io Espírita, o Exéreito Branoo de Oxal mv

a véz, domingo passado, umprindo mais 
pelo engrandecimento_ das l'eligiões espí-

s não de crevem a belfla do es~táculo, 
anMJ 4emos ma uma demonstraç o de fé pelo santo. 
~ de terreiros se fizeram ,epresentar e, pelo 

, d>M m1l pessoas participaram da grande maroha. 
cio tablóide da~ mplo not.ieiârio ôbre o 

e imento. 
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P A G 1 A 2 A UMBANDA 

A Divina Palavra Na M ontanha ... 
JOSÉ DE CARVALHO 

Era manhã. o Sol brilha\'a 110 alto do 
<'êU, os pa~sal'Os cantavam uas melodias. o 
Yento fresco e .,-rfumado tocou os cabelos 
de Oxalá. floriram os botões das rosas. 

lei universal: A lei do retÕl'no. A lel do re
tõrno representa. o poder de Zambi, porque 
o que fizermos, receberemo~. 

Vj;!jam o quanto é bonita a misencor
dia. o que adiantará têrmos tudo, .se não 
temos sequer uma. palavra. de consõlo, })!U'B 

a.quêles que sofrem, se não acariciamos os 
enfermos. se nã4 levamos uma palavra de 
carinho aos desesperados? 

No alto da montanha. ouviu-.se uma voz: 
"Bem-a.ventw·ados os pobres de espi?ito. por
(!,Ue dêles é o reino dos céus. Betn-aventu
radas os mansos, porque êles po.ssuirão a 
terra. Bem-aventurados os que choram, por· 
que êles serão consola-dos. Bem-aventtu·ados 
os que t.êm fome e sêde de justiça. porque 
serão fartos. Bem-aventurados os mLericor
diooos, porque eles alcançarão mi..~1-icórdia. 
Bem-aventurados os limpos de cora.çáo. por· 
qne êles verão a Deus. Bem-aventurados os 
pa-cíficos; porque êles será-o chamados. fi
lhos de Deus. Bem-aventuradGS os que pa
decem perseguição por amor da justiça: por
'lUe dêles é o reino dos c.éus. Bem-aveutura
do.s sois, quando vos injuriarem e persegui
rem e disserem todo o mal oontra vós. men
tindo o meu respeit-0." 

Bem-a.venturadoo os misericordiosos. os 
limpos de coração, sem m..9:goa , sem ód'.os, 
sem inimigos, sem rancor por nossos u·mãos.. 

Tenhamos moderação, cultivemos a bon
da.de. apertemo.s as mãos dos inimigos. trans
formando-os em futuros amigos. Confiemo 
no poder divt.uo, suportando as perseguições, 
confiando na justiça de Oxalá, que nunca 
nos abandonará. Qua.ndo nos perseguirem e 
nos injuriai·em, coloquemos o coração bem ao 
aJto, elevamos a bandeira branca de Oxalà. 
porque êle est-ará conooco. 

"Pobres de esptrito" são o.s que espa• 
lh.a.m humildade, os qne são mode-,to bo.l
dosos, fraternos. Os. "mansos de esplrlto·•, 
8Lo o que pregam a paz, nas ruas, nc.;;; la· 
res. nos locais <1e trabalho; esctarecldos pela 
luz universal da !raternidade. Os que cho
ram serão consola.dos. porque as lágrimas do 
safriment.o são o; pagamentos das faltas por 
nós cometídas em encarn~ões ant.eriorees. 
Sofrendo com resignação, resgatamos .• o m 
amor. as nossas faltM. 

Lutemos pela valorização da n()s.58 reli
gião, porque cada medium que seja 1·1t, 11. 
do pela Umbauda, apresentando-a éada v z 
mais isenta de vt1lda.de e de mi.i;tificacões. 
estará elevando a nossa 1·eligiào e lutando 
pela oonsagra.ção das divinas palavra de 
Oxalá, acima transcritas do S.1mâo da ~ton
t.an.ha, que dever.iam ser os maadameutos do 
Umbandistas, já que nossa. religião propaga 
o conteúdo moral e espiritual das belas pa
lavras do mesa-e Jesus, lançadas aos oa,i
dos dos morte.ia e a.os corações do.s imor
tais. na manhã de SOl, quando o vento a-:a
ricia.va o rosto do Mestre e qua.Jdo sua~ pa-

A Justiça humana ~ falm mas quem 
'.)Oderá provar ser falha. a justiça divina. 
que não erra? . lavras foram ensinamentos de paz e de an,or 

para tôda a humanidade. A Umbanda ~ regida pela mais simpies 

VIS·ITOU O S. O. R. E: 
Qu.aJ:'ta-teira., dia. 22, o Su

p1:emo or«ã,o- d-as R,eligi.~ 
&piritu TeCebeu com muit& 
i;a.Li&açáo & -nsita de Medei
ros do v~e, Preiiidente da 
União Espiri.tua'.iSta Br36ilei
ra que tem .sua sede na Rua 
.'1:ndré Pinto 193. en Ramos. 

Medeiros que é conhecido 
homem d'e te!evi.São e reepoiD
sã,vel pelo programa Rltmo 4e 
União se fam acompe.nhu 
da siie. espôsa IDny Navega • 
do casal _ ..,_ . Deozelé!a. 
da. eosi;a ela efielente Yalo-
1·i.x.á d& Tenda Espír:ta cabo
clo Uruba~. qt: tem sua se
de na Rua Tanga.rã.. 4:48 em 
Bonsueesso e êle um ve.'oroso 
divulgador da nOSlla quer1da 
Umbande.. 
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Os quauo Vl.Sltaut-e.s 10,ll!U 
recebioos pelo nosso Pre.;,
dente Mãrio .óar.:elo.. e U
poso. José Beni.st-e, Diretor
Secretario e e;spOsa._ pelo Dl• 
retor Procar..::do. A.:ltomo 
Carlos da Sllva Lobo pelo Di
retor de .jamen· Fran
cisco Brito e pe·o n~~ Che
fe da. Clinica dr SCEIE, Dr . 
Humberto 11ai-ques. A-pó!; pe.-
correrem detidamente n0Slla8 
insta)aç., .. ~~ .ustres vi.Sltan- · 
tes se mostraram suTpresoe 
com 110.."-Sa obra nos danõo 
inelu.sive um entuaiá.stlco vo
t-0 de louvor pelo tI aballl.o que 
estam06 realizando. 

Mede:ro.s do Val nos pro
curou como homem d.e TV " 
prtnctpalmente como dirigen
te má: :io de um órgão de 
cúpula, pois õeu deoeJo como 
o nOSS<l é unir a Umbaooa. 
Duranre a'~"'.11-l!S t pales
tramos em conjunto de fo:.-
ma amigável e a.mistOOa. m03-
trando a opin!ã.o de cada um 
a respeito dos des'.mos da 
nossa relig:ão. narcy Costa e 
sua. esp,:- J.ram i u.almen~ 
te entusla.sma.clos oom n08.50 
trabalho e se colocara.n e. 

. no&a d.ispo.siçã-0 para form.a.r 
fi1eins no Exérc;•o BI'anco de 
oxalá. - o m~smo ocorrendo 
com a slmpãtlca Dona 
que é .secretária de Ritmo de 
Uniê.o. Por ocas:ão da viBita 

fol ofertado ao;; visitanteJ1 
exemp!a.res da no.a obra de 
:Mário Ba;rcc. QS. J L, vro dO 
Elliéreito Bnmeo . Ob dois d.J.
r~tes a1.:ertaram muitos de
t,alhes impo ·tantK e acre<h
ta.lD06 mesno que $la da1 
ma'6 i.Wl. g '> pa-. 
a tão deseja.d& união do6 Ee
pírita.s do Brasil. 

LINDA 
FESTA DE 
OGUM 

Interessante fest;1, foi leva
da a 1}feito dia 25 em home
nagem a Ogum, no Centro 
Espírita Linha das Almas que 
fica. na Rua iara 271, em São 
Mateus. Tivemos notícias de 
que foi =a be'issima testa. 
todo& sara.varam o grande 
Orixá. Ogum e tennlnanm 
madrugada alta. 

A C8$8. está sob a direção 
do Babalaõ Genário Fen-eil·a 
Lq>es que dirige o abaçá 
com muita dlglúdade. Fic&
mos agre.decld06 pel0 convite 
e ,iustifl.camo.s o n0S50 não 
comparecimento po1· motivo (lo 
s . .cúmulo de festM que nossas 
equipes estiveram percorrendo 
nêase, dia.. 

LEIA DIARIAMENTE 
GAZETA NA UMBANDA 

DOMINGO, 26/4/1970 

M. B. 

No dia da pr~is:,ão. ftú procm11<10 por mui!(),! diri
g,e,nte. de téneiro que falaram dest.a p quena coluna qu., 
sai todo· Oi- domillirOS no tablóide e se ooupa, int.eirÍunente 
com a cultura dos ~piritas. Todos acharam que II cam. 
panha e 1ouvavel e acharam também que o Editor Ernesto 
l\fandar;no da Editôra Eco. especializada em edições e.,pÍ
rita deY1" idealizai· um plano para fazer che3ar até aoo 
l rreiros . .l>eUs liYros. Prometemos levar O assunlo ao men
cton do homem da nossa religião e arrcditamos que ele 
com seu ct..1:,b,eclmei,to e experiência sabe.rã idealizar a de. 
sejada carupanha de cultur& para àtingil· de fato a.s ma~
Sll .Jmbandistas. 

Acred,1s.mos me6Dl0 que esta idéia jà esteja sendo e -
liU.dada pol}. so'bre l.s6o já conversamos com o Mandari110 e
ele prom tt>u arhar o melhor modo para atender aos nos. 
soo milha:ei, de irmãos que precisam de ume. motivação 
eft-tiva. pai" e encontrarem com a leitura que se refere .,_., 
coisas das religiões e.5pírltas. Oxalá ilumine o homem do.s 
livras par;. que !le a.tenda ao.s desejos de milhares de urn
bandisl.a. de todo o nosso lmer..so Brasil. 

COLUNA DA CONGREGACÃO , 

ESPíRIT A UMBANOIST A no· BRASIL 
Por G. F. ASSUMPÇAO 

PROCISSÃO OE OGUM 
Realizou-se, domingo último, dia 19, a grande Pro

c·' ão de Ogum promovida pelo Supremo órgão das 

Religiõe. Espnitas - SORE - com o apoio e a parti
cipação da Congregação que foi representada pelo seu 

residente~ Martinho Mendes Ferreira, e pelo 1.0 .secre

tário Geraldo de Freitas Assumpção . e senhora: 
Para ê.-te colunista, foi a mais bonita proc:,;são iá 

realizada pela nossa Umbanda, e isto se deve ao e.spi

rit-0 de organização de Mário Barcelos e seu. compa
nheiros de Diretoria. Foi uma demonstração de fé e 
beleza, que contou com a participação de um número 

incalculável de "mediuns'' portando velas, flôres e ban

deiras de seus terreiros com a imagem de OGUM con

duzida numa carrêta do Corpo de Bombeiros . Durante 
todo o percurso. a procissão foi intensamente aplaudida 

pelo povo que tomava conta daa ruas percorridas. 

Saravá Ogum! 

LEI DO ILÊ CIO 

A Congregação ~pirita Umbandista do Brasil. por 
sua Diretoria, tem a satisfação de comunicar aos seus 
filiados que deu entrada no dia 20 de abril último na 
Secretaria do Expediente do Palácio do Governador, de 
um oficio solicitando a S. E«.ª, que a titulo de eqüi
dade lhe seja facultado usar da excepcionalidade con
tida na letra "f" do artigo 2.0 do Decreto "E" n.0 3 217, 
de 3-10-1969, que regulamentou o Decreto-lei 112 de 
12-8-1969. ~te requerimento tomou o número 1 082/70, 
na referida Secretaria. - -

DEFUMADOR 
CORRENTES .. _ 

A VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

DO, li TGO, 26/4/1970 GN NA UMBANDA 

O M,E,U DR GÃO 
Noronh<J 

:Sao Jurge, reverenr.lado na Umban
da, sob a invocação de Og-um, é o Orixá 
das demandas, sempre pronto a navar • 
combate contra as falanges do mal. 

A tmdição oral • escrita quase nada. 
guardou de sua vida, ficando apenas, na 
imaginação popular, sua9 façanhas em 
defesa da 'Virgem. na luta contra o dra
gão. Vemo-lo, nas Jitoi:-rafias coloridas. 
1:arlloso, sôbre o cavalo. lança em riste, 
aniquilando o monstro terrível. de cujas 
fauces brota o fogo e jorra o sangue. ' 

Pelo men temperamento. sei que não 
sou filho de Ogum. Se Ieman:iá. a rainha 
dos mare , é minha mãe; Xangô. o Orixá 
da Justiça, é o meu pai. Mas tenho uma 
intima e secreta admirarão por Ogum e 
sua eterna luta. Ta.lvez que o julgue o 
meu atiado natural. pois também estou 
empl"nhaclo em derrotar o drairão. 

Acontece que minha iruerra 11a.rti
cular com o monstro se faz em condicões 
muito difíceis. pois letibo de enfrentá-lo 
no restrito recinto de minha rarcassa. E, 
enquanto Ogum cavalga um belo corcel 
de guerra. aiaezado e apetrechado. o meu 
cavalo é o rirónrío drai?ãn. 

ti: um.a lnta corporal a que estou tra
vando. As· vê7.es. parece-me havê-lo dt'r
rotado. mas hasta um momento de dis
tração, vara 11ne ê1e arranque, rm louca 
di 1>arada, espírito afora, bufando e ur
rando. 110 seu lancinante idioma de bêsta 
tradicional. l\fas tPnho uma espada de 
prata que nenhuma hêsta \)Ode qnebrar. 

E a bela. por q1u:m me bafo, em g·uer-

Quando um saeerdote e,~larecido acen·· 
de urna vela, ela é impreg.aada com a sua 
vontade espiritual e à medida que se vai 
consumindo por si mesma ela levjlo para ·o 
a~tral a vontade .do sacerdoi;e quê ao atin· 
g1r ru partículas de luz atlns, se projeta para 
a terra com a form11 que lhe deu o sacer
dote. Por êste exemplo, chegamos à conclu
são de que a vela é de grande valor para 
os que .;;abem ueá-la 

Ol! ensinamentos que tranaro.ito é para 

o~ que não têm vidência intuição, os que 

ainda 11ão penetraram a mente universal. 
Para os que possuem êstes podêres nenhu
ma explicação é neces~ária. jâ que sabem 
discernir es aistérios espirituais onde & 

Filho 
ra ~ntra o dta;ã.o do mal, é também 
uma ~·tr1em. 

.Por vêzes, êle se oculta traiçoeira- , 
mente, nal;um escuro desvão da alma, 
à espera que minha vigilância se dea
cnicle , êle 1,ossa passar ao ataque. Maa 
pl'Ocuro trazA-Jo sob contrôle. os pés fin
cados e-m seu flanco. as mãos rumes 
a,g-arrando seu l)CSCOÇO e O!! olhos presos 
ao· ·eus mínimos movimentos. 

Dá-me ele a impressão, quase sem
pre. de um vulrão prestes a e9trar em 
atividade: são ruído. soturnos e abafa
dos. lmprerlso& mas ameaçaaores, tremo
res 11uase lrnr,erl'Pptfrei mas fàcilmente 
detPctáYeis pelos mf"US sentidos apura• 
do . Então. tremo: um -ponco. por temor, 
ma· um po11ro tambén1 de emorão, ague• 
la etnoc:ão qne precede o bom -combate. 

A verdade é que todos temos os nos
sos dt·ai:-ões interiores. que é preciso ven• 
eer: a d.iferrnca é oue al:wns fo~ à 
luta. aceitam o SPU dra,rão íntimo e con
vivem com éle ehe1:-ando a ser WPtade 
draeão. met:-ulr homl"m. E. juntos. come• 
tem tôda, a trenolias. 

)tas Dru é testemunha de que não 
me <le-ixo l"ntreg-ar. de que estou em luta, 
de que só caminhal'ei em paz com êlc, 
quando o houvel' vencido. Nãn 41uero l1t's• 
frui-lo. mar domesticá-lo. como a um 
co1·cel, que me carrega para tôda pa~ 
e que come em minha mão. 

Eu sou um esl)írito e o drai:-ão é o 
men eo1·po. A virgem é a Verdade, que 
defendo. E minha espada é a Lei. 

FRANCISCO LOUZA 

verdad n ã o admite dúvidas ou conceitos 
errôneos. 

Vou indicar um m&do para os curio· 
so~. que provará o que acabo de dizer sôbre 
o poder que exercemos nos objetos que to• 
camos. Coloque um copo com á-gua à. sua 
frente, a{:enda uma vela e segure-a com as 
duas mãos. Apóie as mãos sôore o corpo com 

, água e fite a cbama da vela. Pen.se numa 
µ=oa ou objet-0 e procuxe ver com ela.reza 
a pessoa ou o ol>jeto deSt>jado. Quando a. 
tmag-em estiver bem viva na sua mente. se
gure a vela rom uma das mãos e deixe a 
cem pingar na águn oontida no copo, tl'ês 
011 sete vêzes. -&Kamine a figura molda$ 
pela cera e veja se não v a cópia da pe..<:soa 
ou objelo pensado. 

FESTA 
CASA BOTÂNICA ERVANÁRIO DE OGUM 
ERVAS IEDWINAIS E PRODUTOS DA FLORA 

ARTIGOS DE UMBANDA EM GERAL 

Rua Barão de lg11atemi 10-A - Telefone: '?48-411! 

Praça da Bandeira - GB 

CASA DAS VELAS . 
ARTIGOS DE UMBANDA E CANDOMBLÉ 

ATACADO E VAREJO 

RUA MARECHAL FLORIANO, 91 - SOB 
FO ES: 223-5744 - 223-4584 

-

A União da Caridade São 
Cosme e S1ã,o Da.mião, com se
de à Av. Aut-0m.óvel Clube. 907, 
em Inha.úma. fará realiza.r no 
próx.imJ dia 25 de abril . sába
do. às 16 hora.s, em sua sede. 
a. sua tradicional Sessão Fes
tiva em louvor à ~. 

Os tl'abalho., espirituais es
taJ.ão a cargo da Yalorixá 
Geralda de Oliveira Alvaren
ga. com O Guia Ohefe Caboclo 
Co.ma do Mar 

Estão convidados todos os 
irmãos Umbandista.s. 

LEIA AOS DOMINGOS 

G ZETA N 
UMBANDA 

PAGINA a 

HORóSCOPO DOS UMBAND1ST AS 
PROFESSOR BENNY 

BOR<>SCOPO SOLAR PARA A SEMANA DIC 
19 a 25 DE ABRIL 

Si-gno So:ll.i' Vigent-e - Touro. 
Elemento - Terra . 
Sign<JG compatíveis - Câc<-er e Ca.pri-cómio. 
Planêta Regente - Venus. 
Ori:xá Governante - Xangô. 
Previi;õe.; astrológi<-a~ para a s.ema.ne. de 26 de 1.brM a 1 

de maio. 

ARIES - C21 de abrtt a 20 de maio) - Seu &mor à,t 
grandes reaih.ac;õe;; o estã fazendo esquecer d.as outras em me
nor_ escala. Dê efetivação a essas ~enas Idéias, pois elu 
gerao fllndamentais r.as suas aspirações. sua frieza de racio
cin.io será destaque em reuniões. Problemas com documento. 
não est.arão em bons aspectos. 

TOURO - •21 de abril a 20 de maio) - 06 taurian05 são 
de índole pacifica e to'.el'ante. Raramente se exaltam. e quando 
o fazem. ~ua ira pode ser t.emvel Por ser um signo animall., 
~ sel1S n~t!vQ.< absorvem a · caracte~cas de sua configura-/ 
çao astrologica que é o Touro. Os oasse1os ao ar livre lhe .se-
rão aitam.,.nt~ benéficos. • 

Gl'i!l\1IDO;:, - •21 de maio a 20 de junho) - Se sua i'<lalde 
oscila entre OE 30 e 40 anos encontrará algum obstâ,culo em 
sua poslçã,o ou emprêgo. devido a pessoas que ~ são hostis. 
Por ser um s,gno humano, caracteriza os seus nativos pelo 
amor traternai assinala bonda-de e a compreensão. sua aura 
magmfüca terá o dom de atrair r:ovas amizades nesta semana.. 

OANCER - 121 de-, junho a Z.l de jUlhoJ - Esteja atento 
esta semana. princ:palmente na rerça-feira dev1,do a fase lunar. 
Certos acontt:cimentos que vorê C<Y"Jiidera de ntisterloso em sua 
vida. é proclt,to ex.c,usivo das ln.fluências dêste !mportant~ 
signo. As amizades con.t!nuarã0 a lhe ser de grande valia f'm 

seus en1preend;mento,. Saúde regular. ,, 

LEAO - •a2 de julllo a 22 de ag&t.o) - Sua vitalkla-de 
será sempre exponen~ al durante o cfut, devido a~ ind'luêr:.eias 
do Sol. Os IEoninos possuem como tra90 marcante de sua per
sona!ida,de uma vont-a.de poderosa, persistência inquebraut-ável 
e coragem a l.ôda prova. Mas 1emhre-se, seus maio1·es mom.e1:,, 
tos. será-o ~empre durante o dia. 

VIRGEM - ,2a d a3õ.sto a 22 de setembrol - Seu bom 
h or ca ac . i , co. ma_ poderâ estar p.reJudlcado por 
nma m•lancxuia que se apossar4 de voe!, no melo- da .semana. 
Uma das ca racter:lstlcas de Virgem. é ~ri?nfr em i,eus nati. 
voo uma eom,taote preocupaçllo.-com a sua saúde e a.limenta 
ção. sendo ui maioria das \'êzes. imagináiia. PTecav.enba-se 
disto. 

LIBRA - ( 2(:l de ·etembro a 32 de outubro)· - :t o m~no 
-da "justica e Cio equilíb!"lo. SetJs r.ativ~. quando contrariado.s = seus propl•Sitos. passam a uma nmdez absoluta. Possuem 
&Inda o mâgir'o dom da palavn. nâ.0 apenM no sentido da ha
bilidade orat6J'ia. mas sim no sentido oculto. Podem arrebatar 
as massas ou at:lllm:u os -doentes. Sua decisões são geralmente 
ltS mais acel'tartas. 

ESCORPl.AO - /23 de outubro a ~ de r.ovemnro) - l:ste 
signo dê. a seus nat:vos a estabilidade almejada. geralmente 
.prOltl.mo aos 4U anoS de idade. Muitas de s\1116 cr:.ses. em todos 
oo setores. 6ã,o, orlg!nária-s ae sua própria displicência. O seu 

_.5ttcesso sera eonseguido sempre b custa-s de seus próprios es· 
forços . ~ important-e t.er isto em mente. 

SAGITAfilO - tl:! de novembro a 21 de dezembro) - Sen
do um signo config1.u:ado no Centauro, torna os seus nativos 
de wna 1atureza dual ou seJa: pela, 1nfluência da metade ani
mai. pode t;orná-los matel'ial!stas, u·responsá-ve!s e amantes dos . 
prazer.es: pela influê.J1c•a da meta-de humana, transforma-os em 
elemec-tós de grande valor moral e intelectual. 

OAPRICúRNIO - t22 de de,;ernbro a 20 de janeiro) -
Seus nativo~ "!'tão sujeitos a deformida.de ou ferimentos que 
poderão del'i:a, marcas indeléveis. Seu ~peramento ser!\ sem, 
pre metódico pru.dente e sa~az. I'ôdas a.s suas qual~ se• 
i-ã-0 sempre somacla por três: se fôr ma.u será três vêzes mau 
e fôr bom. será trê~ vêzes bom. Isto é devMo a que caprlcór
n1o fec.ha o 1;J"1ârnrn'o dos trê signos da terra; juntamente colll 
Totu·o e Vil'9;Pm. 

AQUÁRIO - 121 de Janeiro a 19 de feverelroJ - Os aqua.
rlanos rão po~uem exatamente uma gran,de energia ftska. mas 
sim. uma flan,a interna que o sustenta e o impele através de 
tôda a ~ua ex; ·tência. A perseverança é a sua maior caracte· 
ristica: uma vez al>raçado um ideal. lançam-se à luta. pondo 
em ação todo o seu potencial mental. 

PEIXES - 120 de fever€-iro a 20 de março) - Os seus na
tivos são de a!ta significacão e influência. fortíssima. pois que 
representam a alma como reflexo do espirita attavés da ii:te• 
ligên<:la. Para exempJif•car: o seu ciclo é iniciado com a vinda 
de J€sus e e»uí. simbolizado pelos Apóstolos Pes-cadores ... A 
sua timidez. é o maior impeci1h0 para as vitórias. 

Este horô~opo é lido sempre. preeede11do esta publicaciio. 
no programa "A Voz do Exército Branco" . que vai ao ar tooios 
o.s sãJ>a.dos. das 9 às 10 da manhã, pe-lw, ondas da Rá-dio R'.o de 
Janeiro. 
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Billlt ■B--~ m&11&1,e,e.r; ót ~ 

a Pt· 4!t (JI tw · 
"" :DCllleO ~ t 'do S\9 
tt'Í\illti, 

l"oi uma ~ JDM'(?ba. d~ Ji, 
~ ~ deMonl-.ece o .1'6ior do.s ~. lilMln 
i~t'M de ~ Braoco de O58-là ~lido a -.. 

do IloOflolO !&nro e1,1erreh'o, 11.iOra só 1\-olfMI, Jl'Clic :1bl 411 .. 
· ·,·au~ bel:lldo do catolici.smo. 

Levanws CJrs,am em pl"Oci$&iio e a 11'14\t'<lAe elo ~ 
~GGO oo Oalé. dtulocletzou mai · uma .,.. • .IIONO po,
det-W. , <MIiie. HmM lliiO o amor • 11 cal1d6dt. o ~ 
ao proxilllO • o del&j,o de flU!er o bem. l'fo fftWIIIIIO • 
UOMa ~. ~ ~mente centena.s, de aàN,Qos pelo 
q_~ l~na ooon6do • at ae cometeu uma 1ra-nde ifli'.IIMoa, 
lilv. ua.o am,. »ade. • llMia represento. Tudo cOl'NU ele lo!,tma 
macn..ri,ca, i çu à m,asnf!ica equipe que ae-OD1p11ll:la no.t
,o i<iff.1. Nto ~ qualquer ilórla. no r~ ~actr
dlmu•io ~ p o.:: o 4ue .tem ferir opiniõei;, lei »e I\~ 
11 m1ti0t• du qat> j& realiamos até n data M boije. 

1, 

Que Vi-er 
A P·rocissão De Ogu 

~, •ir,!?i!qo os muito.s abraços e as pai. Nl.& àe :fA.. 
<MtKIN porem, ani!iro pua 06 gue 1:os ajudam a i..... 
aYMl'te a. arimd-e m!11:;ã,o iue JI06 foi determinada, ae -.. 
l'Ke lia. mailúlica vitória. Estl\mos de alma l&l'MW., pCl(I 
ma~ ec ~mOi olxl,gQdo,s a dizer que o ~nto rel!'p«nlt a . 
al~uu M inj'II.Mloe,s que ftZ por outra sotremoe. Sov. ,.. 
!~&timo filho de Xu ô 1 »ei q~ Ogum me di, Me, Jllli9'" 
~o e u,o;,. a aua · ~ e a. sua espada em deíeea. da ~ 
lut«, (lN < a luta do ~!to Branco de Onli. 

t imµcssíYel d.e«l'ever o que se passou. Niogl.\t¼n, ,
.~Li ·n,tura (ltle ffr.,lJ,a, poderá. dizer no pa.pel ou QQln pa
lana;; o qu• ocon-eu .na tarde de 19 do corra,,t-e d-Olllffl90 

pa.. do. - um mar de Yelas e f1ôrcs iluminava e e1'lffttM• 
as ruas do Encaubdo. As bandeiras e os ~rte.s da& 
teneiros. co,~os e bem cuídad~ davam um d~ 
e~"tl·t10:·dmano à . arande marcha. Na frente a tlo«9Q Cl!N· 
rlda Bancte1ra do r...osso querido Brasil. LO(o em ~ 
a.s bandeiras do SORE e da Congregação que .maiA um& 
Ter. marcharam juntas por am idea, comum. Pena, mew 
irn1ã0i&, <,t1c i• nio estivessem tôdas as bal'lldeuas. Pen& 
que lá não estivessem algtulS irmão, que recu.sam em N
conh~r a verdade, a ll:r&nde vernatlc da n,-a rell&ao. 
., n o o ui i:.e ln •a'llados. Temos ll· 
berda.de ck· ação, t.nto assim !'I\\<' 11cm poJicl..,.ent0 aoll

cltamo.s para n06ti& !esta e não ocorn,,: cm wcto o .e11 
tranBcur.so nenhum de-sll1.e. Som.o,~ reJlg.osOõ ~o todoa 
~ 1-e,ligiooo.: e fiemos o nos.so cam111ho -pará. chegar ao 
O1·.iador Obrigado Ogum por nos dar mais e&te. graça. dt 
flê1n106 servido ao Pa!. Obrigado por ter mostra.do aos (1'119 

nos pejor,un a ve«iade dos. nossos corações. Leve mMl 
grar.de gueueiro. SUll. colll,l>reensã0 e seu aMOI.' a. lodo' o 
povo de Umbanda. Sara vá Ognm ... 

Ji.nt.re ouuQi;. esa,·eram pre_ 
a.ente. à Frocis.são de Ogum, 
Oll te.1:reir.os que se seguem. 
SOiicitamos aos Qüe> forem 
omitidos que nos perdoem 
pois é independente da nosº 
118 vontade. NOl!Sa &ede tor
nou-se pequena, para abrigar 
06 milhares de umban<iistaf. 
que nela e;;tiveni.m na. ;ame 
memorável de domingo pas
Mdo e f.oí7mp0ió6fvel r~lizar 
um perfeito l't!gl.stro da.s ca
"811 que nos v.Lsitaràm e pres
tigiaram a grande Dl6rcha cio 
Ex&-ctw :SrancO lle Oxalá: . 

Roça do xangô de ouro -
11ê de Ogum Me&'ê e Oxóssi 
à& Pedl'~ta.~ Gordura 
~º 900.~W- Tenda 
ll'epúi.ta dos Humikies, Beco 
Rita Vieint n~~ 4'l - CM;a 
die Cru:idaue CfiXJIClo Lua, 
Rua Dl<>m~ Troia n.v 310, 
RflmoS - Terreiro Xangô 
Menino. Rua Bairro Pinheiro 
n: •. Mac.aé - Tenda Espi
rita Caboclo Iandaras;u, Rua 
C'arlOB Costa n.• 56, R.ia<:hu~ 
lo - Terreiro Vovó Bel:Bdita, 
Rua Tõrres Homem n.• 1.•12 
fundos, Praça Sete - Tenda 
JRnãoG do Oriente, B.Ua da, 
Matriz. 79. Botatogo - cen 
k-0 Espilita Sete Monta.nhM, 
Bua Goiáa n.9 tó Volta Re· 
dorida - centro ~irita. Pai 
Oregórlo, Rua Ar~&ê nú
mero 2W, Caropinho - Ter
Niro Cambinda ele Guiné, 
'n'&ve.56a Ft·ogrel!Bo n.0 79, 
:Foruieca. Niterói - Tenda 
&pirita. Sê.o SebutUo, Rua 
Horácl.o cartier número 
63, Cordovil C & n t r o 
:EBpb'lta São ~:ua 
Monte Lindo n.~ 5611 Mo -
téu!":)- . Oentro Esp 
'nr1ma.culada Conctl.ção, Rua 
U'ranos, 1.2"18, Olaria - Ca
õ&na Espúita Caboclo Set& 
P61naB. Rua Gonmga de Cam
pos n.• 7-1, Todos os Santos 
- CMa, de Ca.rlda.de NO&Sa. 
Senhora da Olórla, Rua AI
varo Neves n.• 100, Ponaeca, 
Niter« - casa de O&ridade 
Rle!.no de Angola, ~ Bot.o
<m'liOB t?,, 0 1~. Ji'retlleld.a lltia 
ciloG~-TffldaJr.&
~~ Oulã Osua - ~ Pi~ 
~r.i •.• IOf, Jtodw, Mlftn-

da -Tu~<la J.,::,1i;; ',a,~·u-eno. 
Iwa Antônio Aa.ci,a,ió6 n.0 7 
- Tenda ~p1rita São Jol'ge 
Defensor da :N. Estrada do 
Sa.pê n.<>· 81.e - Tenda E..p1-
rita Pai Jeró,ürno. Rua Ba
· riíio Õ8 Ub& n.• 423 Haddock 
Lôbo - Cantinho ·de Oxa à 
Rua S. llu.iz Gonza;a. 2.312, 
casa a - São Cri, tóYão -
Tenda. São Miguel e Cab.:,d'J 
Tupinam á, Rull J ~ Bo·. 
tá.cio n.l' !We, Tixl o., San
tos - União Espiri'a São 
Jorge e são Miguel. Rua Luiz 
Be.rl)&lbo n.9 445, Ro~ha l\li
randa - Cantinho de Mãe 
Oarum, ~ Mare,•hal Ma:· 
ciai::.o n,9 284.. Realengo -

· Tenda E9:l>írita Ogum Dilê. 
Avenida João Ribeiro n. 549 
ca.se. 5, Pilares - Tenda Es. 
pirit& C&bo<!lo ~i -in,,. 
Aid<Js n.0 67, ~Iguaçiy 

- Tenda Et;pirita J-org€, 
. Rua Dom Gerardo n ." 4.5. 

Praçe. Mauã. - Tenda Espí
rita. Caboclo Rompe Mato e 
Pai Tomé das Almas. Rua 
Dias Raposo n." 74, .Ramos ~ 
Tenda Espil•ita oxossi da Pe
ne. Verde, Rua Curupaiti nú
mero llãO, Enge1!ho de Den
tro - Terreiro de Obaluaê 
Rua Dr. l"enari n.0 U4, To
do,g 06 Sa.nt-Os - Cabana de 
Pai João, Rua. Borja ReiF
n.<> 58, Engenho de Dentro -
Centro Espirita José Cigano 
de U:mbanoo, Ru.a Manguaba 
n. 0 13, sobrado, Para.da d.e 
Lu.caB - Tenda Espírita Ma
ria Conga e Arranca Tôco, 
Rua. Vilela Tavares .n.~ 337, 
Lins de Vasconcelos - Ten
de. Espirita Caboclo Mata 
Virgem, Rua Almeida ·Reis 
n.• 110, Cavalcanti - Tenda 
Espfrita Cambinda de Guine. 
Travessa LUiz Nascimento 
Lope,; n.• 97. Foru;eca, Nite· 
rói - Tenda ~írita Pai Je. 
rõnimo - nê do Oacoblo Ar
ranca. Tô:co. Rua Cananéia 
n.<> 16 - Tend'<I. .São Lãza. 
~. Rua lnharé n.~ ~13, 0aE· 
esdura - Tftlda El!pírita 8ão 
Seluttio, BYa. Cluimu,ndo 
dê 111!10 n.• 20II - Centro 
lrlpli!tahl»Y .. ,A'df. 
me ~o XMier n.• '100, 

~ 1-,dOI · - ~rtiw ~~ 

11ü.neJ.as do Além, Jl.u.& J(J
!i\·a da Fonstta. 316, Ben o 
Rwelro - Tenda :&pfri$& 
Ogum Sete Chagas, Rua llo. 
rundipé, -lG. Olaria - Caba· 
na Espírita Caboclo sete En
cruzilhada.;, Rua Domlng06 
Pires n.• 181. Pilares - cen. 
tro Espirita Radiema, Rua 
Xavier dos Pássaros n.• 191. 
Piedade - Irmãos Unidos 

Lla-t>O<•Jo. F 'd , R Ijul 
u.• 15, Pledade - ULlão da 
Caridade São Cosme e São 
Damiã-0 Avenida Autom6veJ 
Clube n.0 907-911, Inha1Íln6 -
Tendi;, Espú•Ita caboclo M
moré e Iemanjá, Rua Melle
~ Vieira n.• 1~. Tod'>i · Oi 
Santos - Tenda Espirita .1!18 
trêla do Oriente. Rua Jo.u 
Bonifácio n.'I 840, casa '1, To
dos oo Sar:-tos - Tenda Espi• 

rita Filhos de OXOOBI. RlH 
carlos Xavier n.• 20, fundoe, 
Madureira - Cabana. EBpfri. 
te São Miguel. Ru~ d<l8 Ru
bis Rocha Miranda - Ten
da Espirita caboclo Se-te PJ.e-

CEUO DELOUQUE EM CAMPANHA· 
PARA CONCLIJIR SIIAS OBRAS! 

l 

precisa ser pre.t-lgie.dR pei6I 
1 • chas, Rua Almeida Ba&toe 

n.~ 127, Engenho de Dent.ro 
Tenda. Espírita. Oabana. 

sete Penas das Almu -
Tenda Espfrlta Caminheiro& 
da Pé, Rua Primo Tels.eua 

Tenda Espfrita Oxalá 
Ox\lfll- Estrada da Agua 
Grande, Reale~0 - Centro 
Espirita Orgulho du P9drt.s 
- Centro Espirita Ogum He
gê da Mata Virgem, ~á. 
Caxias - ·cabana de Olorum, 
Rua Ada n.0 260, 1'1ed~. 

O competente Oélio Deldt1-

fl\M!. dirigente da Cabana. E,!• 

p{l'it& CaboOlo S&te llln.eruSi
~. M~ elft oetn,panba, 

p,.ra. complet2;i: a 000,MI'tlção 

d4t eia sede J>l'óprit. na Rua 
Donün~ PirN;. 1.i.. nG6 P'I• 

kir'ei. 

Oélio e \tffl l!MÕl.ll' Ili wto 
pabari to " ~1a. eeea 4eff e 

CASA DE 4 MÃES 

VELAS, JIII.JlOBBS, ~VAB, 

PRODUTOS ~ nA. .il'RIO.A. 

A.V. 

irmãos de ré. Le-&'ítullO tllailO 
de Iansã oom Ogum, C&hO 
Delduque tra,b-.Jtia a-kldal. ooa 
o Caboclo <i,a,s Sete ._,... 

1hadas e com o Jill\l T1r-ll'i, 
A Mãe PeqallllL da ~ • 

a ~st imada DoG,a •IM. PM" 
soa. pel,'.l. qual IWklm~ lAmll 

amizaóe mt1 i10 it•r.nde. 

ta:aba.Lha com o Cal)OClo wm
bari de Ouro, WR& dU :m.&11 
bon.i1 as entidade.s qu.e oOIDil8-
cemos. O Qsi. é o ~uli'DbO, 
também excelente nt\ ~ 
lldade. Ero breivtB diaS f11N
mos uma. v.lslta a.o terffilro da ' 
Delduque, que rea.1i.za IIMION 
às segundas, q-uat·t•s e axtM
feira.s a partir d,a.s JO hoNI..-

Contamos com n0,íólo illlllllo 
na proci.asão do aeu Pen, DO 
d1e. 1e de a.bril/e ~ 
ta.mbém, SUA "5llitl. M> ~ 
Jn.!\AVOZDO~ 
BRANCO, C1Re Ttll Mt M" _,. 
dOB o.e s~ ... t illl. 

.. horu da. maaill M. 
IUo ile· Jttn.eiF~~ ' 

.A PROCISSÃO DE OGUM 
✓ , 

~-- °"3lá ~ w ~ompaW1a.1;i;e -.i.i ama 
-. no · o d.omiJ.l&O, a ai·andiOBa prociNão ~ »oi; 

iiWD1:0" an0& o liOR.E vem 11!lllizando em lOlWor !\-0 g~ndf. 
Odu., ow-a, . de.'8. e oomemora. a 28 dtl abril e qYe, po1· 
-. b8D8tll!ll()II pl'esta-d06 dentro cio eepiribi.5mo tev.e ba
IIMM M llonrt1.ria& ~- que era trata.do no caioli-ci.smo .• 

ll'ol t,u.do miu·avilhoso, Desde a preparação da festa, 
QlM OOQtO\I com a. eficiência dos com1>0n.entes de. :Roça do 
~ de Ouro, até o ke.dioional paaseio da 1~. een
tiitm.ia~ oed-Ida ~lo Ba.balorblé. Céllo Delduque, da, T&ruia 
do caboclo Sete Enc1·uzllhada.s. e o afinco oom (lllte nos 
llmt!IINfflm_ OiS d,irigent,es d61 terreh-os. que. eomo lefflp1·e. 
W,flftiU abrilhantar a fe.sta. 

Máf'io BarnelOli te.,e. n.tlf;M clonl,kiao, um ~ ~ 
dM-ti de ,I\\CI. ,w,a.. 

:8ll.e ~ ? _JWêini-0 i._ sua, coi-agem de a.f1•011'tal· 06 pre
oO!l.-Cet~ .soei~. que ate bem poueo mudnaliza,,am &Qt~-
~ Q.\.l.8 Vutlam a roupa. b.l·anca. 

1C Pof4Uf, liC ela é o símbolo d.a pw·eza? 
:tte, aen-t-h.t a ex-len-,ão da onda, que se vem ~

do dlll'a.nte ê~.s a.oos. para formar essa avalanooa,. Cll!lila 
v-ec m&k compacta, d-e uma realildade <1ue ho}e j,é. 1e im· 
p6e peS. ,ar~ de :ma unidade. 

Me ae agigantou pelo prestigto que ,·em ac111m~o 
~o dk casas dme povo .tincero, qu.e jamais lhe fa,l'tMfi. 
OOM $•1,1 apoio e sua dedicaçil-0, 

• :Ajz v:lbru aq,uêle cQl'P() iJnei:-so que 1e deaenlc»a Y« 
Jleir,,s l'\lM, com a SIJII, 'foz de comando, que ~ 
llpeGM, Ali sua íOt'taleza, a mensàgem de fé e ~ ~n•· 
Ve&'l.nç& de Oxalá ao sen Exército Bmnco 

":quêle. q\le aasisUram ao 'magnifico <Íe.stile àMi rou
JJM Mancai; . e colorlda.a, irmana<ie.~ dentro de. meema fé, 
ladeando a imagem conduzida pelo carro do nOl!flO brioso 
CMpO de Bombelros, com a sua gua-rda de hor..ra., ~ 
desem.be.iuhadas, tendo t frente o clarim anuneiado a 
sua paBHgem -, jamais esquecerão a sensação de pottde
rabilildade dll fé. quanóo manifestada numa irande ecm
centraçi.o como aquela. 

Ao esplendor da lua. qtta~ cheia, a on.dil:lação da& Jl
leil·as tia procissão e d-O& acompanhantes •. com as nlas 
acesas. mostrava o refle,xo das armas do.s soldadog 116. 
marcha. p&~ a conqu!st..a de wn ideal. 

,, 
~A UMBANUA 

AGRAD_ECIMENTO AO CORPO 

DE BOMBEIROS DA CIDADE I 
O Supremó ãgã d.a.s Re

li{liqet; Espir:tas, yem de ·p,u. 
blico agrade~ e, IJl.ll@'llÍflca 
pa~·ticipaçáo ( Corpo de 
Bombeiros, do OOme.ndo da 
Praça da Repúblka., que estê
ve 'filais uma vez,~ pessoas 
d<. Cabo Fernando. Cab0 [Je_ 
oio, s. 1 Carpineti: e o corne
teiro da Guarnição, fazendo 
ae :rep.e;.entar em no.s.sa mag
nifica proc!ss~o de ogum. rea-

em ~ l'e11J~ ~as 
q\ie Nlill, oorpo."M;Jl,,o .lle ~ 
pr~ pe,.--e, ~ de dar 
maior brii~ • :mec,. 
ma-s. 

_Ainda, :no ~ Õ9 en-

eerra.me,1.0 de noosa p:·~ 
sao, fo, nfertada wna r~ cll 
prat;a, aos _ .n;ante., Mlli;i 
ma citados, que tão ~ln S0!11f1i 
ooram · ~pi•esentar aque!ir 
COI!IJ()ração. -

Mensagem De Omu.lu 
}j,: O EXJ;:RCITO BRANCO QU- OAMINHA_ :.-------~-=------------------- lizada no dia 19/4, me umve - '- tendo no , '~o J 3-

DUA'.\lECí 

. Os ~ .'6o wn complexo de r..lJOs ciu s<1à€nJ4)()111 
et.llicos, de ~ ,11e destacam os Luena, Luimbo, Lur.xaze,. 
M;i.mbuniia e <Ml O~ela propriamen,e ditos. uma cunblll 
do ~ento ~da-Kioko que, eHtre os meridianos 18 • 
30 grau.s. c!esce a.e o Cubango,- próximo oa fromeira dividi(. 
os GaJ18uela em ooút gl'upos: os do Oeste, no distrito •de ~ 
Ilmíta.-c!o, a oe-idel>ti!, p e l o Cunene e, a Leste. pelo Ct=· 
atluente d_o ~; o. gru,po Leste estende-se para. al · 
C1u fronte1n,1; int.-iolt'e.s de Angola. com o Congo <Kinshar; 

,A. 
..,osé Ribeiro . -a m~-.- i dw:i.fWa t. todos 06 .l.t'DlQQS cie lé ~ 

e81:1Tel'em ne.;l;e momento num leito de dor e sot1•i1nento. Se-i 
fltte os irmâoll lfO&\&rlarn nffta hora. de ouvir patawas que »ies 
:r«»nfortasse o cora9íio • 06 fi:lie.sse esqueeer a do!· que ines 
âe,vora a ma.teria 

Primeiro quero ltlts !IJU de.s <ioenças maleriaiB. Todos °' irmãos sabem que cada '11111 de nós tem sua mi&iào na t«·n 
e por i.sso devemos ace.ltá4a. com pae!ência pois ela. JlCM; Mi• 
xará ele esp/J•ito puro e ll6 as.sim mibh'cmos os degraus da 
til!ctctade eterna. A paciência, humildade e conforma.~ sào 
flr1iudes para a,t.inelrm-OS a suprema. glória na eternidade. 

Pot· mais q,ue a. nO&Sa luta tetreoa seja. árdua., minea õe
vemos cair 110 deses1lêl'o .. leso po1·Ia fim em todos os DOMO 
"8.01•1ficios. l'a,ra que laeo não aoonteç.a. deveµios eata1• stü\pl'e 
alerita e devemos principalmente orar para que 8e,Ja;m atu
tadoll ,de nó.s t«ios os pensamentos maus. Devemo.s Jll'OOOl'll-l' 
nos <Ustrall' lffldo livros capazi!S de purificar nOSll!I. mente e 
que noao pen!llll1ento esteja sempre volta.do para o nOSIIO bo:n· 
•060 Pai Oxald, que estará sempre presente em todos 0& mo
mentos de UO!iS& vida ~!to 1Bto esta.remos preparados JW.l'&. 
CMtmmhar pela e.&tr&da. perfumada de rosas que exalam o per
f>Ume da bele151 espiritual, · Sa1·M'á, meus filhos que p&deten1 
no leito de dor e sofrimento. Que Oxalá os cul:>ra. oom o aeu 
manto tSe bondade e ternura. Lembrem-se. sem!Pl"e dêKe l'e)bo 
q1.1e também Já l!Ofi-eu ne.eta. tena e q\le o.s ac~nbf,1'á. Mé 
o fim de w11.s dltima~ missões. 

CASA PA 1 JOAQUIM 
ll&YAS - VELAS - LWROS 

CMUd«>I: VARIEDADE OE ARTIGOS DZ 

UMBANDA B CAIO)()MBUl 

._ Ili ile Ma-io. 11H - 'hldone 111-IJN 
Mêier- GB 

n. conduzir· a. imagem do g!o
r1oso orixã guerreiro. Ao che
fe daquela: corporação o., 
nossos. meJh r , 'l'l'adec -
mtntos. assim como aos seus 
repreae1!tante.s que deram uma 
aemonst,ração da. '"8cipllna 
reinante nacinela co::POraça-0, 
a.sattn como educação e b6a 
vontade daq1,1eles gloriosos hO
lt\ffls. já ~ eonheci&ls PII·. 
lo,s .se-us pré&timog por ~ a 
poputac>fo ~ Oua~a.. 

Em 1., .. .-a.s ree.'iuções como 
fl6ta aquela corporação tem ,e 
feíio p,reeente e se portado de 
maneira lou'\Pá.'Vél, e, !11Ri1m 6. 
(flle j11I~an10g :lffll)!'MO'lntitWl 

Azuil Realizará· 
Procissão à Ogum 
Estar!\ ;;e l'êaliilllndo boje• a. 

panir da.s 11> hc:.'lll5, um toque 
em homenagem a Ogum no 
t>eneiro de n05El0 Ílm?o, àmt
ll'O e colaiborador; ba-ba.-lM 
-~tuil na sede própria daque
le abaÇá que fie .. na Rue. e 
lote · i!S, em Grama-Oba. AzuiÍ 
Mendes de Souza, <U,i,ige com 
ca,r!nbo e humlidade seu abll.
Çti.: Tenda .El9pfri'l'a. Ogum 
Megê e é um dos irmãos que 
5emiPl'e mere<:eu t.óda no.ssa. 
oonsideração, pela horu!stida.
de que dirige .seus traba.'hoa, 
·e pela. seriedade que conclui!: 
nossa i.un,ba,nda. o que o faz 
um dos nws dignos repN!Seil
~~ de n086a. rellgtão, além 
de um va.Moeo e lutadc!r eo
ftlaltdutte do l'lof.1060 l':llft'clto 
~ cte•OPJlll,lt,,· 

e a. Zâmbia.._ perdffldo-.se ao Sul abaixo do paralelo 1(1 gra, : 
no Clilto médio, O\ffl'o afluente do éubango. São tradici 
~ente crta<lore.s de j'4(io e cultivadores. conhecem a 
çao do minerio àe :twro, que trabalham à forja. para a g·" 
fatura de ins~rumenioe de ca,;a e agrico. las .A sua arte 
sobretudo, not.avel M confecção de máscara.s que utilizam . 
rante aa oet·lmônias de iniciação - a MUKanda. Na sua · 
parte repteeentam oe espíritos dos mortos que, naturalm -
exercem o contrõle ~ a vida do grupo. As máscaras;· 
tadai, de bt"anco. J>rMo e vermelho, são fabricarias com 
Ceil~, entreca.sca df árvore ba.tid& ou corda vegetal 
~- Oom &11eecio d&5 n:í"~aras com a forma. de e~a. 
Y11.oa, tõdtw; 11,8 de 11c'ura.ção _humana. são fec.ha.das em 
po1• um gorro de pmma,g ou. fibta6 veget.al.s, J)O,S6ulndo 
11.Tgumt1.s 11111a, ~ aka, deoora.da. As máscilras 8áo 
gadas com um fM8 de malha de :fibra v~etal e :r 
i&Õbre uma llffli)la 111M, ou jub!L tufa.da de fibras. Os 
guela a~l<'Mll em ~ dest,aa obras uma nítida im'I 
kioka. 

A VE~DA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

.-
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figano Estomago - Intestino - Rins 
- Baço 

/ 
A VENDA NAS BOAS CASA DO RA) O 

Um Produto do Laboratório Vegetal No a Flora 
RUA BUENO DE ANDRAD~, 295 - S. Paulo 

LINDA A SEGUNDA 

GIRA DA AMl7.ADE 
Apo., a ~ra11o;osa m!lrcha 

em louvo' a Ogum, 06 terre1-
n-:- p<1.rt1c.,, .. am àa Segllllda 
e .!"l .\m ade de 1,.970 ru
n.e sempre 1 ealizada na.s àe
•~:1d~m .a;, do SORE que se 

·,e '''91".l.'n •eq:.iena., pa'l'll abr,
·~a1 a qaantida<le de espiritas 
que co.,1p,:·?ceram ~~-~ ,-- · ·s
t.r e p.1.t"cípu da fe&t.a. 

ApÕ6 º" to:pes pc.ra Ogum. 

pregada e d&Sejad-a, vai pou
co a pouco e cofü•ret.2a na.o 
graças a co:n >reeru}o de to
dos os irmãos que pre·tí~iam 
e compreendem os 11ossos sm
cero.s propô..;ito- ct<'ntro do 
santo. 

POR QUE O HOME MPRIMITIVO ERA MAU, 
SE ÊLE ACABAVA DE SER C RIAOO ? 

O homem primitivo não acabava 
de er criado, quando surgiu na ter
l'a. Antes disto êle foi aniru.al, plan
ta e mineral. Ao ser animal, êle já 
esteve formando karma e ao se en
carnar pela primeira vez num er 
humano, já tinha diretrizes traça
da , em conseqüência do tipo de ex
periências pelas quais passou nas 
encarnações pré-humanas. 

Se aprofundarmos nos a inda
gações, teríamos que cair no proble• 
ma do bem e do mal, do sofrimento 
e do prazer. Só a metafísica poderá 
dar re'postas a estas perguntas. O 
mal e o bem, o sofrimento e o pra
zer. ão conceitos humanos, limita
dos. Nos, como personalidade hu
manas, falamos em têrmo de bern 
e ·rnal, mas nos planos superiores, 

JAIR TAVARES 

em que estão os egos ou almas hu
manas, e no plano divino (se assim 
o pudéssemos chamar), não há bem 
nem mal. 

1 

Para Deus não existe bem nem 
mal e sim "conceitos" muito acima 
do nos o entendimento. O que para 
nós é mal, para :tle seria apenas, 
digamos, expeliência, se pudésse
mos, dentro da pobreza do intelecto 
humano, representar o conceito do 
bem e do mal para Deus . 

O Espirituali mo leva-nos a wn 
ponto, em nossas indagações, em 
que temos de reconhecer a insufi
ciencia do intelecto, para resolvê-las 
e limitarmo-nos a firmar humilde
m ente: "Ignoramus et ignorabi
mns" ... 

Dona Ritinha 

Saravou Ogum SÃO JORGE 
AUGUSTO MAGALHAES 

------ ~ ~~--fo::_1\1 eh !.nados os ca;.OQC os 
da.< ,resentes. 
cue mt'mo e:n d!a de ft>-5ta. 
pre.s: •·,,:}\ ca .dade a roctoe 

• Qc'c ues~Javam oonsu:ltaa 
911 o~,,,~. cransfo mÍW<io o 
80RE n!'.oue!e dia no m a-\or 
t,ene!i·-0 àe que s;, tem no
tícia. 

Agr:idecemo.s a.s mani1esta. 
çôes de ca: inho e apreco pe
la nossa obra e aur,u .. e o dia. 
inteiro a c,míca medic e 
d-entã.ria do SORE apesa ele 
e;;illr em peno fu.nc1onamen10 
escern t•iJerta a v sita.cão pú
blica recebendo e·og.os d<>& 
qu-e por aca..«o 11JI1da nao co
nheciam as nossa., dependên
cias, Agl'adecem" a presen
ç~ de todos e t~o; a rnai11 
abW:ura certeza · de que em 
setembm, quando realisarmos 
a procissão em lo :or a Xan
gô e riw; jada re"e eremo.s 
um número bem m'iiOJ.• de 
irmãos que vii•: o mais uma 
vez for:na. 1 , &x-ér
c·to :S:-a~o d<' O'<11la, 

Noo a irmã Don'.!. Ritmha.. 
du·igente da Caba de o :o-. 
1·mn este\"e renlizand~ onte1n 

m • ooni1:a testa em louvor _a. ____ EnLre O$ pap<'i.s carluhosamenle guardados por meu pal, 

o;:wn. O toque teTe lnfclo às 0 profe:<.!>01' Baslllo de MR~alhiles, encont-rei uma poesia q·.H1 

., 

A te.sra se prolongou &té il 
Inicio <ia mad;:ugad6. com 
bast0 nt , ma~ sendo 
Jouvada· tódas as entidade& 
<le Umt>anda , N 3çõe.<i d~ 
81mto . numa demonstração 
nn <!e 'qne a união por ~;s 

1 LKA 

Malhas e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCóCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC 11: VAREJO 

P~EQO~ ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
~l_en~1one est-ti anúncio e ganhe LO% de bonificacão 
Fabrica e loja: Rua Dr. Leal 168-B <Esq. da Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do ônibus 

Eng. Dentro-Praea-15 - TEL.: 249-2122 

20 hor-. " co , a e a repleta d 
de mé:lirun. além de uma a.s est-ti assinada. com o uome p:ir eKtenso de Oecilia Be,1evi e.-1 

sfa,ên<:UI. nuito grande. Mell'el~. que foi aluna dêle n antlila Eseola NorU1al do Lari:,f\ 
A Cabana de Olorum fica 

na Rua Ada. ~. C/a na P'e- do Est-á.c10. 
dade e 1·eallza suas sesooea Não sei :!! foi publiC11.da, mas como se refere ao noss-:, 
normais O.-s quart.w-feiras. Ojrum, QU" foi festejado nest.11. semana. resol'Vi divulgá-la aqui: 

Ã dona Ritinha, nossos pa-
ra bens por mais êste brilban· 
te empreendimento, muito 
d.gno das realizações daquc. 
la. excelente dirigente de ca
sa de santo, 

Q~1emos envlar os DOSS04 
agrade;::im.-entos a Dona. ruti
nha, pe!o seu co.mpa,reclme.Il.t<> 
a n=a monument-al proci.ssao 
de O;:···•: que fo; .. 
19 pelo Supre1 ">rgã.o ú.~ 
Religiões Espil'ite.s. odos 3 
representa da,queL a,lJa,. 
çá fflt.;veTam p;:-estigianclo, 
guiadoo pel. pala,vra de co
roando dessa nossa irmã. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA. NA 
UMBANDA 

ArARIÇAO 

Ao Dr. Basílio de , la;-alh:i.,. 

Na $li.la do antHJuário, entre gládios romanos, 
B1·04uéia imemoriais, malha11 justas de cota. 
Terç.a.d<>li espanhóia alfanje.s muçulman06, 
Jaz ,. lança. feudal. num velho môcho imot&. 

Não sei que cavaleiro, em l'asgos so1>1·e-hmnlll108, 
Sem que a fé lhe t1·emesse. ou o atronitasse a óen-o~a. 
A empunhou com nlor, pelos heróicos all<Y 
Dlls eras medievais, numa região remota. 

Ma., quando, à tarde, o Sol deiice a.o faustoso poente 
E um oceano de luz rompe profusl!.lllent-e 
o gót1eo vitral e lnundr,. t.ôda a casa., 

No poeirento museu, Sã.o Jorge. de elmo e gaante, 
Surge. toma da lança e .inbebe-a.. rutilante, 
Num flamifluo dragão de escamas côr de brasa. 

É o único- que I he ajuda, de fato, a subir na vida dando muita felicidade 

Um.produto do PARAíSO DOS "ORIXÁS, na adeira do Fária, 19 - venda nas boas casas do ramo. 
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Orixós D C aluna Espírita Cristã 

As portas dos cemitél'io.s fieam entupi
da~ de ebós e i·omidas para E%us, l>em como 
o seu interiot·, princlpalmnete às seg,u1da.s e 
.sextas-feiras. dias preferidos para tai~ "obri
gações". A.credito que as entidades devem 
receber as oferendas an locais apropriados. 
Se é necessário dar uma comida ao Exu, 
não existe lugar mais apropriado do que em 
ama pl'óprla casa qu, todos os Terl'eiros po~
.suem. geralmente na. entrada, pois o Exu é 
e> guardião. 

WILSON DE OXóSSI 

que ali vão depo.sitar flôres ou vhlita.r os 
túmulos dos eus mortos. fican1 chocadas 
com a sujeira, e ganham razão para falar 
mal dos umbandlstas. que mesmo sem ra
~o. são sempre alvo de galhofadas e ofensas. 

Paulo Garrido 
Membro do CONSELHO DE CULTOS do · S O R.E." 

Pela. lógica, se vamos oferecer uma fa
rofa no dendê, com btíe e cebola no cemi
tério, êle logicamente, deverá se deslocar 
para lá, a. fim de rei:ebe1· o que estão lhe 
ofertando. A&sim sendo, abandona. seu pôs
t.o. cleixa11do o Terreiro sem a necessária 
proreção. pois o Exu e, acima de tudo- guar
dião, ou mais exatamente, o vtgla das casas 
cie Umbanda.. 

Eu mesmo, que entendo o ponto de vista 
de todos o.s meus irmãos, apesar de não con
cordar com a.lguns àêles, fiquei sinceramente 
a l>ot•recido quando fui à noite, à capela do 
cemitério da cidade • enfiei O pé d~ntro de 
um alguidar com ebó, recente.nenle prepa
rado. O sapato fioou todo sujo àe farinha 
com dendê e t-enho a certeza de que a culpa 
não foi minha, e lil1Il, de quem féz a arria
da. Mesmo admitindo que o Exu tenha re
cebido a ~obrigação" e, em conseqüência. do 
acidente tenha fica.do ·«enqllli!ila.do", não fi
oou comigo, poil! ~ tive euLpa no episódio. 

Olhando o problema pelo lado material. 
a. arriada na porta dos cemitérios oferece 
um e1,petáculo · degradante, pois as pessoas 

Quando falamos em ebó._ nos referi.pios, 
erradamente, à comida de &xu. Porém, na 
verdade, ebó é tudo a.quilo que já não tem 
utilidade e deve ser despachado. CDo livro 
· O Exército Branco de Oxalá"', de Má-rio 

Barcelos)_. 

Procissão De Ogum 
Hoje às 16 horas, sairá da rua Pedro Er

nesto, na Saúde, da Tenda Santa Luzia, mais 
uma Procissão em louvor a Ogum, o no~o 
grande Orixá Guerreiro. Ê sem dúvida mais 
uma demonstração de fôrça e amor pelo santo 
que os umbandista6l dão t por isso devem e 

i oi.. Recom.en.da~o 

terreiros que compareçam a esta procissão que 
estará marchando em função da causa de 
Oxalá. 

CABOCLO CORRE' CAMPO 

FESTEJOU ORIXÃ OGUM 
:Bonita festa em louvor a. gendo com sua capa invulne

rável todos Q& filhos daquele 
g'or:oso a.baçã que mui:to ~ 
t.-abalhado por urna Umbanda -
maior e 1ru1,ls unida para efe1-
to de seu e11grandeeimento. 

ILÊS 
FESTEJARAM 

OGUM 
GUERREIRO 

A Tenda Espínta J<J5é Ci
gano de Umbanda. que fica 
na Rua. Man,,"llnh:. n.0 13. em 
P8Z'&da de Lucas est.ar rea
.llza.ndo hoje uJ'Da curimba à 

Ogum_ es festivida<'.as terão 
inlc1o às 15 bora.s e contará 
com a preser:ça de todos os 
rnéd.iuns da casa que estruão 
curlmbando em !ou vor do· 
grande ortxá guerreil"O. 

C'ASA DE CARJ!DADE 
RE1!NO DE ANGOLA 

Reallmu-se uma bonita r
i. de Ogum no dia 18 às 20 
hora.s Ilil, casa de Caridade de 
An@ola, foi bast.a:nt.e concorrt
da & resta, e muito bem diri
gi'da pe.lo baba.'aô daquele 
maçã, o nosso estimado Ajtí
Gu-essu. 

NA PARTILHA DO BEM -
Não r.e detenha· a rec:amar, 
quando a oportunidade de fa. 
culta repartir. 

Muitos estimarão a largue
z11 da praça. deitando cáus
tico ve1•bal robre aquêles que 
se elevaram à responsabilida
de da evidência pública ou 
fabulando negativamente em 
tômo das Ol)orrências do dia, 
sem perceber que poderiam 
converter o próprio tempo em 
amparo a.os companhe'.ros. 
Caminhar.ás. porem. no dever 
de servir. Compreenderãs que 
uma hora .-azia é valor de. 
predado na edificação do bem 
coletivo, ~ut~ quant.o' o pão 
desperdiçá.do e furto md'reto 
l mesa daqueles irmãos que 
enfrentam a am.eaca da fo
me. Rf,•onhee.-rás c.ae a obri
gação de repartir é Lei On1-
Tersal para tôóas as criatu
ras. 

OIA DAS MAES - Apro
xima-se o dia dedica.do às 
Ma:es. Luiz Alberto Mart:ns, 
autor de: ··cãnt:oos de Amor 
cm Lin.h:a Reta•·. nos a,prcsen
~ª- segundo d zeres de Caroli
na P. Lemos. a maior obra 
.re-nt'mentalista do momento. 
Cânticos de Amor em Linha 
Re a., encou tra-se à clí ,pos1ção 
de todo no,; ,,e,e:.liute, cncte
rêoo,.s. A~~.. ..1.J ii; :\l'd.ô. 4': -
sobreloja s 208. com o próprio 
!t utol'. ou na Bibl:oteea Ar
mando Lemos Bati ta F Jho, 
anexo a Cruz:ida E Gui her
me Moniz R.ua Alexwdre Ra
mos 213 - Jacarepaguá. Pre. 
ço. "Um donativo·• Eis por
tanto, 0 melhor presente para 
o dia das Mãe.,. 

NúCLEO EXCURSIONIS
TA DAS FORÇAS DO BEM 
- As Inscrições eont'nuam 
abertas pa-ra a Excursão que 
será levada a efeito à. Apare
..Çlda do Norte no dia "20 de 
maio próximo. pelo Núclec em 
aprêço. Imcriçõe.s nos seguln-

Ogum, foi rearzacta pelo cen

tn; Ci!.boclo Corre Campo que 

fica. na Rua. souto 2e0~ em 
Casca.dura., e é dirigida pe10 

Babalaô M.a,noel Aoila que 

t-amlJ~m é o presidente daque

la e-asa. 
.Estiveram pre entes ao to

ClUe de Ogum todos os m~
dn.m.s da casa. além de um.t 

seleta assilência que pre ti

g:;ou !)llrtictpando ds. cunm. 
ba ao Orixá Gue. reiro. 

Casa lndiafro 
Agradecemos a carla-convi

k dirigkla a nós por aquêle 
centro, assim como reg1su-a
mos agradecidos as pa.J.avi-a 
car·nhosas cta missiva envia
da. 

Que Ogum contrnue prote-

Leia Sempre 
O Tablóide , 
"GAZETA NA 

UMBANDA" 

AVENIDA SUBURBANA, 7370 

~orgo da Abolição 
M • 

2.ª LOJA 

ARTIGOS DE U IBANDA E RELIGIOSOS El\'I . GERAL 

:JISTRIBUIDOR 

DOS PRODUTOS DO LABORATóRIO INDiGENA LTDA. 

Ema~reça sem dieta com o famoso Chá 7 Fôlhas 

tes .endereços: Av. 13 de Maio, 
t7 - sobreloja 6/208 - Te!.: 
252-0829, entre 11 e l4 horas, 
ae 2.ª a 6."-feira, com Luiz 
Albert-o Martins. - R.ua Po
catu, 75 - Honório Gurge}. 
com as Senhor!ta.s Se ma • 
Telma. GatTido - rei ......• 
390-4652 R. Pernambuco. 11&1 
- Encantado ··supremo Or
gão das R-elig ões Es.pir ,as", 
às 6as. feiras, das 20 às 23 
horas, com êote Colurusta. ou. 
ainda, ns .sede do Núcleo -
Rua Alexandre Ramos. 213 -
Jacarepaguá - oom u ca"8<1 
Armando-Maria Batis,a. -
Inscrevem-se o quanto antea. 
Está programado para às li 
horas do dia 31, o oati.za.do da 
menina Shei'& AJ11>m·<n fi
lhinha do companbe:ro Car
los Luiz .Allemand. 11a.q·Jela 
metrópole. 

AGRADECThIBNTOS - Ao 
querido Irmão Jose de Ca.rrn
lho, digno Benfet•or da Cru
zada., quero fazer do s .. gra
decimentos. O pr,rue.ro pelo 
envio de um lindo carc-ão pos
tal do Estwo de S rgipe tn
de es.êve à pas~e10 o .c«'gun
do, pela linda nágma ., m m 
e aos companheiros lnt~· an
tes da Cruzaeía d 0 0.ca(:a no 
Tablô:de do à1a a 3 ,o, que 
por coiuciclê::1c1a, "ª u p;ioh-
cac1a uo utdo da no .-;a n10-

desta Coluna Mu :o o])r !!ado, 
meu querido! 

PSICOGRAFlA E E'!\lt:\P
SICOLOGIA fnà.1s M 
mensagens ps1cogralact 1~ na.s 
sessõe., da Cruz.:,Qa e,til sen
(lo mimeografada., a rim de 
remetermos grac1osamem.e & 

todos quantos nos so,·citarem. 
Da. mesma forma o e,rndo 
metódico sôore a para-!)f,.colo
gl.a, também 11ão mais ,erá. 
publieado nesta Cohma ,<\tffi
deremos, pra.ze ro.amente. eill 

ambos os caso3 E'ed"dos .para 
a seguinte endeiêço: - Paula 
Garrido - Rua Pernamouco, 
1161 - Encau,ado-GB ZC!l3, 

SOCIAIS. - <L:·1n-â<>S em 
reli.giã-0) - Dia 18 an.ve:·sa
r1ou a médium do Ce11v, Es
pirita Ca.sa de Deus-Noss• 
Pai: Alecy Olive'ra San·os. 
No dia 22, oco1-reu o nata..'i
c!o da confreira Maria Eer
nadete Bezerra. A'n , no dia 
li do corI-eote. au·ver.sar ou • 
m-édium Ora. Rooi Re'tenbach. 
Que o Senhor Jesus as ilumi
a protei,;i abu.,.-1?~· "l .... ne. . 

JôGO DE 
BúZIOS 
o jôgo de búi'o, na seo~ 

d-0 SORE é às segunda.,, 
têrças e quartas-te-iras ,•om 
lnic;o à.s 15 hora-. Os in
tet·essados deve..-Jo pro
curru- tlcha na s~rre,aria 
i.o órgão na Rua Pen1am
buco, llfü, estação do En
oan'Õado. 

-

~-



gr nde al"ora.
ho a· 

com og·os 

."em na de 
vib1·ação p ·-a as reli. 
giô~ e pirita que ma· · 
uma 
festa 

< ta 
01·-

vasto 
no feste
jos m 1 lou •or a Ogum, 
o que :e pa .ou na p·o
cissão qu realizamos 
dia 19 a Segunda Gim 
da Amizade noticiando 
as festa em teneiI·os e 
tudo o mai que aconte
ceu durante a festiva se• 
mana. Nossa diversas 
equipes estiYel"am em 
ação no quati·o cantos 
da cidade e do E tado <lo 
Rio colhendo detalhes e 
ealizando visitas em no• 

nie do SORE, do Tablói• 
de e do progrnma A VOZ 
DO EXÉRCITO BRA • 
co. 

Dentro do possível 
passaremo a noticiar . 
partir de hoje estas v~-
itas e esperamos que 

qualquer demora seja 
perfeitamente compre
endida pelos nossos ir• 
mãos. Saravá Umbanda, 
Sara:vá OGUM ... 
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A Festa De 
bocló Fôlha 

Ogum 

\lerde 
NA PAGINA 8 

Cantinho Do Vovô Chico , 

Louvará Nossos Velhos! 
NA PAGINA 5 

·r6das M oasall es-pfrita"8 estão, como todo o Brasil, feste.. ' 
j&n4o hoje o Dla. das Mães. Muitos preceit.os estão sendo 
l'eallzados em louvor as santas Oxum, Nanã Buruqúê, Ians&· 

• Iemanjá, t muitos fil.hos de santo estarão reverenoiando 
1, J;)86Eoa de si.as Babás que lhes dão a protegão de mãe den
tro doe preceitos da nossa religião l!: um dia festivo para 
todog nós e OxaÍá abençoe, nesta Unda data. tôda.s as mãe, 
br-8.iilefras. 

LITU 

F 
'O 

O 'raia de Omolokô. Gerson Gentil, realizou. em seu ' 

tffreiTo, a '.l'eu<ia do,, Humilde;;. tuna. grandiosa fe.;ta em 

.louvor a Ogum cuja foto acima demonstra uma _de sua 

JW!ssai:ens. A Tenila dos Humildei; é unia d&B mai be~as 

~ espím. da. Guanabar~ e está situada :uo Bêco Rita 
, Tielt.';o.. -ta, Xadunbll. N1l corpo "9 tabw\de~ v90ês JeriG ----~---~ 
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Gerallnent,e, o no&-o penssrne,"ito Ya.g•ie'a. 
º'°ª uuma co:.,,a, ou, noutra. e e&ta f-alta de 
domínio ment-al ocasiona a nossa f.alta de 
perseve-nmça em qualquer a.t.i1idade a g,1e 
q•ielramos ent,r gar-nos, 

Desde e iancas n'oa habitua.mos a e-~a 
te:..:ci.ência pan a inconstânc't em aos.soo 
e.to'. emborn hoje tenhamo5 a no:::;a vonta
de mais dea m·ol,ida. Entretanto, e t.ah·ez 
p:>r iSso UlE'"' n'l. a;nda não somos perseve
ra.,te.s naqu.,o que fazemo.,. nâ-0 gosl3lllO~ 
de fies.r muito· r.e:iu.po faz~udo a mesma co:
"ª· A noss3 , ont.Jde i.e manifesta mais wb 
o ,. pecto da eimosia e i:,or 1,9,0 é sempre 
mui pa..,;.,;ageil·a e yolúvel. E q,iando chega a 
hora de porme..,: à p:ova a nossa vontnce. ge-
1-almente fr"e.is,:nnoo. 

Na histór.a da 11\lIIl!l.,lidade YeriI ca.no.,, 
que pouco~ homen- Ju.araru verd':'\deira.me-n
te p:>r um i• eal E por quê? A maioria fa
lhou por fa'ra de pen.eve.rança, a "'ªª von
tade não e.;tava sufic:e-nt-emente dese11Yolvl
da ps.ra t.iu 1fa.r E s•m essà fôrça de von
t-ade firme jamai.9 chegaremo., à tornar-no~ 
grandes. em qualquer dcmin:o da existência, 
que1 na ciência como na filo.soiia, quer na 
edueação oomo em qualquer oat-ra linha de 
atividade. Por oc1tro lado. hou,e ou:.i·o.s ho
mens que per.,'&t-iram em seu,; intento, ma 
léficos, te!lllara,m em aeus erros e lel'arnm a 
humauida<ie a gra.'1.d81 guerra.s. E é a1 ju,
t-1u11en-te onde r~~de o per:go. 

A con1u.5áo entre a ,ont.ade bem or!en
tada visando a. uma fineJidade h:ID1:rnitária 
e inspira.da no de5Íiltere&0 e pe.;, oal- e o cte,e
io ou capricho i::esso~I q:.1e maut-em o hu
mem nt ma e'-P e.,são e!o•entr'.~ta e de-tr•1-
th--a. 

O d"--"el<> de podei·. só po~e \e :a.r o incl.-

Um ome 

G N N lJMBAND 

viduo a ~lr pasto ao m1.ulho e à va.iaade. 
:.\Ias. aquêles q~1e ,ão penetrando na sen

da da e,..-.piritualida<lv. nu:na evotucão C\111.'S

t-:,me pa1:a o Bem, e que tim ol)i)>Ít1.m1clade 
de ver. ante seus olhos. um nõvo caminho, 

berto para e.;:pre""" · e, ma ::, belas e lumino
Sl!S, devem carniuhal' firme e dec.id;do para 
o ideal que p,;-etendem alcan~ar D ~-em des
pe1·t.ar em si me:smos e alimentar cada nz 
mais o amor peLa eausR que em boa hora 
aoraçanun, admitindo-se naturnlmt>nte que 
tenham e.."COlhido wna boa . .iu- a ~ baseada 
no i>elll ao próximo 

Despertem.:is mal. o ,1ci:-!'-O lnterêsse pela.-; 
coi.sa.~ que a.cbai1'10<- boll · e dignificantes, e 
per..everemos nesse;;' louváwi. intento,·. E 
quaudo. nun1s. orga111zação n que pe--tte,nce
mm,, ot>.,ervs.moo de!elto.,. nos indh fduo.s q•te 
a compõem não no.i impre.ssionemo. em de-
11<1 .. ia por tai.~ def,eito,~; procnrPmo.:-, ante,. 
imp:es•iona1·-uo,· pela~ vlrt.udes qne os ca
ra::t.erizam. pois nõ.s toàos pos.s•1ilno., algu
,na ex.pressão que é ma1. bela ~ luminorn. e 
rl~tllrte podemos animar nos 110 bom .;;emi
do. ao mesmo tempo que e.<;t..1.rem01 a.11ma11-
do ouaros oompanheiros igualmente. Apele
mo.s p:u-a no~ boas fôrça..-: a fim de que 
perseveremot naquela organização ao inns 
de desert.armo de .. ,ias eleiros, pois ci.esta 
ma.neira possi,•eJmente ate possamos acrair 
novos ;:olaboradores q:1e venham secandin a 
no85& obra. 

Dêate modo e po.,h·el q .. e e~urguemos 
q:1aisquer m:i.lei; ou eiq>ressões negati,a.;; do 
ambiente e as.sim teremo.; contribuído pll'a 
q:.ie as grandes caufa.s p1SSJ.m vingai dando 
exCt>lentes frutos. graça!' ao no.•'aQ espírito 
intre-pido e à nossa perse\'et•3nça firmada 
na vontade imutável. 

- A simhora. eb:á com a 
p:-es,;ão baixa a senhora de
verâ toma.r êsse remédio que 
é muit~ bom. 

- Meu senhor. êsse ccm
plimido é para fazer pa.0 ~ar 
a su;i. dor fu, ca 'beça , 

- O que é isso menino. 
chorando só por qu~ está [a
zendo um curath·o. 

··B: a" como é tratado por 
tocto.s ncs tem LI c11 ~ rao,:di 
oar!o i;c:ier de com:micabili
dade e por ISSO. sempre que 
e solicitado pari> uma consul
ta. O't par;. um papo. ê1e o 
raz com o máxi no carinho 
pos.s1ve1. proJurando sempre 
,,er atenc aso para com todos. 

&tá de parabt'ns. <i nosso 
Dt·. Jalr e esperamos con ar 
com • para q 1e cada vs2 
mais po.s.;a:nos com gente 
simp!e.,, h1milde. de<licada e 
com gente como é'e. que se 
e.•mera cada vez mais para 

<1ivuJgar a nossa Unbanda. 
E,peramo.s que a bênção de 

6 eu Pai Oxalá_ recaia sõbre 
,ma cabeca ajudando-o em tõ
<1a a sc1a ,·ida. 

Não sei se_ a'guém ta.'be de 
quem estou falando. ma~ scí 
afirmo que é um rapaz que-
1·ido e amigo de todo,; nós i1qui 
do SORE. 

Quem ~nsou 110 Dr Jair 
Ubira.jara. acertou. 

No dia 2, e..tive na Ci1sn dt! 
C-arídnde Caba11a de Oxô.ssi, 
situada à Ruu Sim o de Bom 
Retiro. 163 110 Engenho 'ÔYO'. 

011de hou~e umR. mau:mfka 
.sa1da de Yao. 

A casa. .i;egue a nação de 
Queto e é dirigida pe'.o oom
pet.ente Babalorix~ Antônio 
Ferreira era vo um le-,,rit lJn() 
filho do Orix{, Oxo •. , , QUC' t-em 
a -digna de Ode.;s.l. o bu l'CO 

e.sr.ava muito l>onno e todO<' os 
presentes n:;s!stlram com vi
vo in .ere;se todo o t-0que in
clusive a bo~·a do nome qu 
é a parte p.mcipal de tôda 
festa de Yao. o santo e;;t11va 
muito bem 1·estido e npós ,:. 
rea.1iuçiio d<." todo., o• precei
tos, foi convidado para um 
a.ieum, tendo µ'.ntciplldo do 
1nesmo a nos.•~ qcierida E' es
timad·i aml~a me.e Ondiua da 
oxum e o nosw estimado 
Maurício que e o O2'ãn da 
Caba.n11 de Oxó.<.-;i t que aten
de, quando e chRmado cari-
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nhos.1me.nte pelos seu~ irmiio, 
e por todos qu o conhfce, ue 
i\Ia,pulllo. 

Octessi cont,. ::itulllnwnte 
com 50 fíU1os de santo e pa, -
t1cip:1 que no;; próximos dias 
lô, 23 e 30 de maio, reall:i;a1·,1. 
com inicio as 21 horas. gran
de festa em louvor 80 s<"u p1n 
Oxó: .. ·1, que para a qu~l c·on
vida iõdfl · as equip~,. do T,,_ 
blôide G. N. na Um banda e 
também todos o,,; e.,pirita.< t-n1 
geral. 

Estou ~lncernmeute a11,1·ade
cido pe,'a acolhida. e de,xo em 
nome de Mário B.irceJo.:;, ma,,; 
uma vez, o nos.so jornal e o 
programa A Voz do Elxército 
Branco, que va1 ao ar todo.-; 
os sa.badoi; de 9 M Hl hm·ns <l • 
nwnhi, à dispoa'çã,o de \'OCe 
Odcss1, para qua.!quet noticm. 
rio de sua ca.~a, e espe · con
tar pira breve com uma vlsi
ta sua à sede do ORE na 
Rua Pernambuco, 1.161. e<>t~
çii.o do Enc•ntado. 

Festa Em Louvor 
Aos Prêtos Velhos 
• o próx,m~ di 16 dE' ma,,). 

8. União da Car.dade s o 
Cosme e São D,1m1ão. a\"e-
nida Automó1·eJ CJµb• 907. 
em Inhaüma. pre.<idida pelo 
sr. José de Carva'ho. e.;tará 
real'zando a "' i::1 trad;r,ional 

.·~ão Festiva em lomnr ao8 
Pretos Velh .. o inicio M 
15 horas. 

Convidamos a todos °"' fi
lhos dã fé a (;0mparecerem 
às f PS(,ividad~s em louvor a 
libertação dos e.~cra vo.~. 

LEIA DIÀRIAMENTE 

GAZETA NA UMBANDA 
::::;:.w. 

= -,.-; 

Rapaz de grande capacida
de, de grande poder de co
munica~ão, faz êle parte da 
junta médica que prêsta re
levante.; serviços no Depa:rta
mento Médko do SORE. 

E'e é. também um dos sol
<1adcs do Exércit-0 Branco de 
Oxalã. &<,tando se npr€ prr
sen· e. quando êste po:lero~o 
Exército sal às ruas para 
marcnar. Bira lã está alom
panfümao e proourando ser 
ütil de qualquer forma, che
gando at-é. a ent-0ar com ª1!ª 
voz sua,·e l,_, pontos que sao 
cantados. 

VOCÊ SABIAL __ asa lndiafr 
GN na Umbanda 
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Que existe ni1 Africa um 
erritó;··o ct.enominado "país 

de Umbanda'', na Angola, re
centemente visitada por um 
pinto1 e escultor alemã-0 que 
reside no Rio de Janeiro. Con
ta és.se arl~ta que o voca
bulário básico dos umban
denses se compõe de IOO pa
la. vra.s, com e..:1 quais êles se 
entendem maravilhosament.e! 

X lt X 

Que existem em ~alvador 
cêrca de J . 2-00 tel'l'eiros de 
candomblés? 

X X X 

Qu~ o antigo celendãrio 
&.t:ricano se baseava. no pe
ríodo de 18 an011. O a.no se 
compunb9 a.ssim de 13 luna.• 
~? 

AVENIDA SUBURBANA, 7370 

Largo da Abolição 
,... 
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Emagreça sem dieta com o ·famoso Chá 7 Fôlhat 
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A PONTE DE KIEN- LONG 
Noronha Filho 

Conta Rent' Fiillop Miller. em seu lh,1·0 
,robre ·•o, Jesuítas", a. história de Kien-umg, 
o I." imperador da dinastia. manchu, que vi
't'ia isolado em seu fabuloso palácie, cercado 
«e- riquezas inimagináveis. 

Df',;cendeute direto dos dellliei, era-lhe ,·e
dRdo o convh'io com o,, mortais. Se alguma 
veY º"º''ria ter de sair, já de véspe,·a, 1;olda
do,, a i;~ope, con-ia.m às rua· por onde ~le 
<leveria 11as~ar, c111t1\ln1lo pa,·a que tõdas a.s 
loja1,, eerras;.em as portas, tôdas ª" caliati se 
feeha!J'-em, tôd.as as janelas róssem 'l'eladas 
,po:r pesados reposteir1a de veludo, ·•a fim de 
que nenhum mortal iflgras.~e por os olho>. no 

•ublbne soberano", 
Privado, assim, ele uma. vida nonnal. Kí~n

Lonc teve a. idéia de mandar construir u:ma 
oidade artificial, onde tudo deveria ser a re
pica e'.!fata, de uma. verda.delra cidade: um 
uérc,to de construtores foi mobilizado e. f'm 

-.,.meo tempo, . e erru•ram ea!õtelo.., mut·alha,, 
~ôrres. praças, ruas, becos, templos, me1·ea-

,t1o ·• palácios, rios, átrios e quartéis. 
Quando o impera.dor queria. saber como era 

a vlda diária de uma cidade, mandava. pa,·a 
• seu6 eunucos: travestidoo de soldados, ron
davam e espaldeira.'l'arn; fingindo-se o~tá-

' rio&, eoncluzia1n areia. em carrinhos de mão: 
bnlt~ndo bouzos, faziam orações às pol"ta 
dos pagodes, enquanto falsa,s multidões bu.,
cava.m. em alga.2arra, as casas de chá e a.. 
t.abe1nas. 

Vez po1· outra., "até ba.tedores de 11a1-teL a.s 
entravam em ação, f:l'am preS'.os, levados l 
pre--;euça do juiz e ca11tiga.doo a bastonada.o". 

Se Kien-Long, em suas andan<,'as pela oi-

.. :.;:a:.:::.:. 

• qu1pe 

dade de _ mentira, atravessando ruas, parando 
Ctll ~umas, comprand.o ou di~cutindo preços, 
Uves.,e encou~rado homens de verdade ou se, 
~ menos, tivesse a~m dia desembocadc> 
numa ponte, uma ponte de verdade, que ., 
levasse ao mundo a-ea.1 de ' seus súditos, fora. 
do limiteE de seu 1·eino de fantasia., tahei 
a hwtória da. China tivetie ,,ido dife1·ent~. 

Mas a hlstóda de Kien-Long é, de certa 
forma, a história de ca.da um tle nós; vive• 
mos enclausura.dos em 11ossos domínios iu!e
riol'ej; I' vemo:. a vida atra,véi, ele represen
tações. O importante é lançar ponta.: a ponte 
de ferro do abraÇo fraterno, a ponte flulua.n
le do sorriso franco • até me,;iµo a frágil 
ponte levadiça. do olhar compreensivo, por 
onde podem vil· até nós os passos da timide1i. 

Nós, eSJ)írltas, somos "ª útúcos homens na 
face da Terra que já edificamo;; uma ponte 
óbre o abismo da morte e conhecemos d•l'e

tamente a Cidade de Deu~. como ela é, na 
rea.lida.de, e não na representação fantasiada 
das teologia,!- reli;iosas. Eis porque temo! ei-ta 
inflexível preocu~o por tudo o que é au
têntico: só a verda.de nos comove. 

Podemos tropeçar nas ruas mais escuras 
de nossos sentimentos, debater nos mercados 
dru. a.ÇÕCS o preço das atitudes, freqüentar as 
taberru1s das sednçó!\s materiais e eezar in
flndáTelS ladainhas à porta dos arrependi
mentcl!I mais sinceros. Ma.~ chegará sempre o 
dia. em que nossos pés pis'lráo a,; pedras frias 
dos mánnores das lápides. 

Sómente então transporemo a uo;;..a pon. 
ie de Kien-Long para o mundo de tôdai. as 
verdades... · 

e;:: . µz~m 

== tt:tts· --:e: 

gada de búzioo diàr:amente, 
exceto às sextas- feira~. 

" X 
C .\.BAN.'\ SAN'.1"A BAR.B,i-

RA - Rua Elvlra da Fon
seca. 285. Tanque . Babá: O.s
car;na Braga dos santo.,. Ses
sôe6 aos sábados de 15 em 15 
dia.-;. 

X li: Jt 

A equipe Oxalá co:npo.:;ta 
do.-; no,.sc;; companheiros Fer
nando Costa, Wilson de Oxó.s
si e Yâ Lodeví realizou as se
guintes visitas: 

lt X X 
CANTINHO :o.E OXA-

GUBN - Rua Cândido Jú• 
mor, 30. Pavuna. Ia!orixâ 
Irene Silvino Nunes. Se-s
sões às quartas-feiras (dia. 10 
haverá toque às 15 ho1a.s). 

TENDA ESPIRITA NOSSA 
SIDNHORA DA GLORIA -
R:.ta AJm;rante Melquíades de 
Souza, 80. Tanque. Ba.balaõ; 
Nabor Sllva Ramos. sessões 
às quartas e sábados com inf
cio à.s 20 horas Guia-chefe'. 
Cabor-lo Sete F;echas Dangola. 

TENDA NOSSA Sl!."NHORA 
DA PENHA - Rua. Major Cé
sar n.0

• 232. Engenheiro .Bel
ford. Babã; Maria Madalena 
de Souza. Che.fe: Caboclo 7 
Montanhas. 

X X X 

TENDA ESPlRITA XANGô 
MENINO -- Rua D. lote 16 
quadra 15 (Jardim Boiúna. 
Taqua.ra \ . Babá: Mercede.1 
Batista. Gira aos sábados de 
15 em 15 dias. X X X 

TE."IIDA ESPí.RLTA OGU. t 
GUERREIRO DAS MATAS E 
CABOCLO PENA BRANOA 
- Rua D. Lote 2!! quadrs. 13 
•Jardim Boiúna), Taquara. 
Babá: Maria Duque Aquino, 
Se.ssõe.; aos sába.do.s com inf
eio às 20 horas. Guia-chet&; 
C..boclo Pena Bra.noa,. 

X X X 

CENTRO nE CARIDADiE 
S!\NTA BARBARA - Ru~ D, 
quadra 16, lote 1-6 (Jardim 
Boiúna.,, Taquara. Babá.: Ize-
1,e soares Fontenelle. Seasõee 
ao.,, sábados de 15 em 15 dias. 
Che-fe· Caboclo Tuplnambl., 

li: X X 
CENTRO ESP!1lR.ITA. :PAI 

.JOAQUIM E MAE OXUM -
Estrada Rio Grande, 1410, Ta
qwtra. Babá: Carmem Vieira 
Raposo. Sessões aos d.bilodos. 
Con.~ultas eom Caboclo Rei 
C$çado1· e Pai Joaquim, 

~ X X X 
ABACA D!!: ODEQUEJU -

Rua Almirante Melquíades de 
S?uza, 70, Ta11q~. Babalori-
1'.'a: Luiz Carlos do Val. Jõgo 

tje h\'t7.lõ.s aos sá-bados. 

X X Jt 

ABAÇA R.11.INl'lA NAMBO'· 
Cô - Bêco da Luz, lote 1, 
quadra 2 <Tanque). Babalo
ri~: Maximlniano José cte 
somi:a (Ilogun). Consultas de 
segunda às quint.as-feiras. -
Quei·o comunicar que no prd
xi!Bo dia 9 estaremos presen- • 
te ao toque. 

X X X 

.ABAÇA ESPiRITA OXAJ'.A 
- Av. Laura Gonçalves Ma~ 
chado, 408, Mesquita, E. do Rio 
de .Janeiro. Ialorlxá: Cellna 
Evangelista . Consult-as e jo-

X X X 

ABAÇA DE OBATA<.:AIACI 
- Rua Manoel Machado 150. 
Vaz Lôbo. Bal}á; Orquídea 
Barbosa. Guia-chefe: Caboelo 
Rei das Matas. Gira aoo sá
badoo de 1-5 em 15 dias. 

lt X X 

ABAÇA OXôSSI Hoje 
611.[de. de ia.ó Be linha. Est. 
Guerenguê, l~. 

1 LKA 

Ma lhas • Confecções Ltda . 
G:AMISAS DE FIO DA ESCóCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC E VAREJO 

PREÇOS !ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Me1u,iG11e êste anúncio e ganhe 10% de bonificação 
Fábrica t loja: Rua Dr. Leal 368-B <Esq. da Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do ônibus 

Eng. Dentro-Praça-16 · - TEL.: 249-2122 

Mãe Dos Meus Filhos 
MARIO BARCELOS 

li-->je é o Dia ~a.s Mãe., e mando, destas linhas, o mca 
amor e o meu carmbo pa!'a minha Mãe Iracema.. Ela sabe 
o quanto eu a estimo e por ISSO vou prosseguir, na ligeira 
h?n:iena.ge~, fala?do em nome daquela mulher extraordi
narw. que e a mae dos meus filhos, a minha s3nta Amélia 
Duarte Bar~los, minha espôsa.. 

_ _Mul~er guerreira, sempre alerta ao meu lado, ela sal,e 
d1stmgU1r o bem do mal e quando vibra sua espada sempre 
o faz certo. Dedicada com ru; co'.sas que amo. ela sabe 
sempre ser a amiga das horas duras e a gra.nde incenti
va.dora de. que um homem que cauega um ideal precisa, 

Iem~nJá sua. mãe lhe dê muita ~aúde e pernnta que 
meus_ seis fllh~, que são ~eus tubos, gozem sempre da 
sua 1mpresclnd!vel prnsença. Considere. m '.nha fabulosa 
mll1!1er, que eu também me sinta seu filho, ap.e,ar de 
esposo e como o,; nossos rnen nos. prec·so de :;ua proteção 
e amparo. Que meu pai Xangó ll1e oriente/sempre para 
que você po~5a derramar seus bons fluído. sôb,·e tudo a.qul
lo que deseJo de melhor e mais puro para nós e 1ura · a 
nossa querida religião. Em nome do Mário C~;;.r Mário 
~~rio, Mário Sidney, Mário Roberto, Ma.ra J~erna e 
Mano Alan eu !fie tomo abênção e espero que Oxalá lhe 
abençoe neste seu lindo dia. que é O DIA DAS MAES.,. 
◄, 

COLUNA DA CONGREGAÇÃO 
ESPíRITA UMBANDISTA DO BRASIL 

r 
,,. 

r Po1· G. F. ASSUlUPÇAO 

ESTATUTOS ~/ 
Para poàer ,no8 dar entrada 

no Cartório Civ'l das Pe-,..0 oa0 

Jurídicas solicitamos o com
parecimento em nossa sedê: 
dos ores'dPntPs a~s Tendns e 
Te ... rP;!..O.'- 1·e1 eci nadas abai. o . 
a fim de ac;sinar.en1 o req11e

rirnento d'rigido ao r,'artório· 

dados completos. estado ri1•11. 
uacionalida-de e, orofis-ão. A 
relação dos s6cios fundador& 
deverá conter somente c no
me e o ende1·ê~01 uara riu
b1icaçã-0 no Diário Oficial ~ 
reg·stro no ca,·tél'io das Pes
soas Jurídica.s: 

Tenda Espírlts Tupi B oia
deiro - RUR Mal. S:iare, An
dréa. 186 R-ealenw; 

Tenda Espirita - N. s. das 
candeias - Rua Poas.su '83. 
Irajá. 

Tenda Es>:::írita Ererê ·de Pai 
Oxalá - Rua Aricambu. 49 
Cordovil 

Tenct.a E.!pfrita Afro-Bras.• 
Sr, Bom,im ~ Oxalá - Rua 
En";enho do Mato. 492. T0llUÍS 
Coelho. 

Tenda E,pír, ta União 
Av. Pres. vargas_ 2868 sobra
do. 

Tenda Espirita. Ogum Iara 
N. S. Aparecida - R ua Go
mes Lopes. 20. fundos - Rio 
Comprido. 

Ter.da Espírita Oxós.si Gua
rani - Est. Cel. Pedro Cor* 
rêa, 13 - Jaca.repaguá. 

Tenda F.spídta San,a Bár
bara - Av Um. 836. Itaúi1.:, 
- Sã.o Gonçalo - RJ . 

Tenda F.spírita N. S . do. 
Astros - Av. Epitácio PesPoa 
12&i. casa lMl. 

T~nda E.5pí.rita N. s. da..< 
Gra.ÇM - Rua AntU11es Gar
ci.a, 57, a.p. 2 - Sampaio. 

Tenda Espírita Cabocia. Ju
rema e Vovó Ma.ria conga -
Rua Santa Luzia 33 - Sena.
dor camará.. 

Centro Espírita Pai Cipria
no do cruzeiro das Allnai: -
Ru& Diogo de Vasconce'tis. 30 

X X X 
Sollcitam06 aos presidentei; 

das Tendas e Terre'ros abai
xo discriminados, nos remeter 
oom a má.ximà. urgência a.s 
suas relações da DiretoriP. e 
d()S sócios funda.dores Ca re
lação da Diretoria deverá co11-
ter o nome de cada Dil'et or 
residência, identidade com oa 

Tenda E<pírita Vovô Luiza 
Oabocla Estrêla Dalva - R t,11 
E, b loco 3 ap. 306 - Cor 
dovíl. 

Tenda Espírita Vovô ca.11-
dinha das \.:i&5angas - F.i;
trada Grande. 569, flllldo.s -
Galeão. 

X X X 
CENSO 1970 - Umbandi.s

ta, o Ceuso vem aí - mru:
tremo.~ quem somos II quantos 
SOIDOS'. 

ccoi:t:nua 110 próximo n. ºJ 

Babá Lídia 
E Sua Bel~ 
Tooda De 
Vovó Camhinda 
O Ca.ntinl10 de Vovó Cam

binda situado na Rua Clru.i
mundo de Melo, 483, c,13. na 
Piedade, foi visit-8.da na se

gunda-feira próxima passada. 
pelo nosso am'go e Ogã Jor
ge Buda, que ficou i.nwres
sionado com a beleza do ter
reíro e oom a fidalguia de to
dos da~uela casa. até mesmo 
das próprias entidades . 

O CanUnho de Vo11ó Cam
bi.nda é dirigido pela. cv,mpe
t-ente e dedicada Ya.Iorixá Li.
dia Teixeira e suas sessões sã o 
às segundas e sextas-feir~s . 
Agradecemos a acolhida dis
pensada ao nosso reprefeu
tante e aguardamos un'n · · -
sita da nossa estimadl\ it"iJ . 

1111 sede do SORE, 

• 

/ 



• 
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Ave Mõe, Cheia De Graças ... 
JOSÉ DE CARVALHO 

Mã.e Univer.s-al. cie todoo os meus mo
mentos; divina deusa do;; meus pensamentos, 
aurora que na,ce dentro do meu ser, oração 
de bondade e de divino amor. cantam os 
anjos em vosso louvor, pois soia aquela em 
quem depositamos os nossos pemsamentos. em 
favor de um mundo melhor e de um me
lhor entendimento entre os homen.,. Colo
camoo aoo vossos pés, nossa mensagem de 
paz, de amor. a VÕii e ao vosso filho. 

do a luz divina desceu no corpo de teu filho, 
ilt11n1nando-o, e o viste a caminhar peloo 
campos, subir as montanha.s, visitar c:idades. 
oonhecer os mundos e em tôdas a6 partes. 
o ,>:iste pregar a m~n.s da Nova Era , O 
viste voltar ao teu selo matemaL em um do
mingo florido, quando todoe oo. tua cidade. o 
l'eceberam como a um salvador, agitando 
palmas e ramos, que balançados ao vento. 
fizeram o encanto dos teus olho· de mãe. 
Conheceste a amargura. do mundo. ao veres 
pouoo tempo depois. que as Ine-si!nas mãos 
que lhe ofertaram palmas. lhe atii-ariam pe· 
rlras. lhe maltrata.riam, lhe ofenderiam. 

.Mãe, fazei florescer dia.nte de n0650s 
olhos, as. campina., yerdejantes, com a visão 
florida dos jardins celestiais. onde o vosso 
nome. lembra amor e caridade. Mãe. não nos 
deixeis cair. ante as vici..ssitudes da v:id11:; 
nã.o deixeis mãe div'.na, que nooso.s olhos der
.r&mem lágrimas de dor e sim que derramem 
lágrimas crl.5talina · de puro e.mor ..• 

Mãe, vos vejo agora. ajoelhada junto ao 
madeiro da o:.-uz do teu filho, no Monte Cal
vá.lio. quando em vo-so manto azul. recebeste 
em fino lençol de linho branco. o corpo en
sangüentado de vosso filho. Hoje vejo o quan· 
to sofreste e não sei, coom o teu dh,'ino 
coração. agüentou a dor. de ver teu fi
lho maltrata.do, fl~elado. Não sei, mãe. como 
agüentaste receber em t-eus div:ino.s braços. a 
carne de tua carne. o ser do teu ser, a alma 
·de tua alma. Vossa confiança. no Eterno Pai, 
deve vos ter dado f61·ça.s para mais uma vez. 
desventuradamente naquele instante. cum
prires o papel de MAe. 

Mãe, hoje vos vejo junto ao Calvário, 
·acro.ssanta, linda. serena e vo peço: Abre 

teu manto para me agaza.Jhar. abre tuas 
mãos. pare. me amparar, abre tua voz. para 
dizer. que também sou seu filho . :.\Iiie, me 
ampare. como amparaste o teu filho Jesus. 
pois quero estar contigo em todos o,; :neu~ 
tristes momentoo e em minhn lrnmildnde. 
YO.S t-enho como minha mãe divlna , pois sois 
a eterna mãe dos anjos, dos s11.uto~ e dos pe
cadores, e entre os pobres pe~noores eu me 
inrluo. 

Mãe, tu viste teu iilho nascer e viste, 
quando a Estrêla. de Jerusalém, brilhou em 
cima da choupana. onde o fizeste vir ao mun
do. Vós o viste crescer a con-er pelos cam
pos dourados pelo t-riiro, o viste traba.lha.r as 
primeil'a.s madeiras, transtormando-as em 
lin-dos bancos onde senmves. 

Mãe, vo.s vejo de cabelos longos. em ,1111 

mar azulado, com um ma.nt-0 coberto de es
trêlas. pisando sôbre a lua e andando sôbre 
as estrêlas .•• :Mãe, sois divina por tere.~ d:.ldo 
ao mundo, a mais brilhante luz. que já ilu
minou a terra. Ave Mãe. cheia de g:raças, 
deusa dos céus, sois bendita na t.erra e nos 
céus. pelos anjos. pelos sa.:ito~ e µelo 1:0-
mens . •. Louvada seja a Divin.:i Vagem iltae 

Com esta página, presto a minl'la ho
menagem a minha querida :\Iãe Emília Nu
nes de carvalho, a quem en vio o meu !lgra

decido sara.vá. o viste !\!IÍl' um dia, d.e tua. casa, quan-

Sem dúV:ida alguma, a, Pro
e~ em homenagem e.o meu 
Ogum, re&llzada no dia , 19 de 
abril pelo SOR.E, representou 
ma.i& uma. ~ a. vitória óa. 
IRe:ligião Espirita, que dia a. 
o.ia se aifl.rma. como a 11!gitima. 
w:igião bre.sileira. 

O grande espetáculo que 
nos foi dado presenciar, foi 
outra louvável inicia.tiva de 
IM.ãirio Barceios, um batalha
dor incansável e c.sdicado es
pn-ita, Presid.?nt-e de no.sso ór
~ de ctlpu,'a, o SORE. 

Realizamos em nossa &-ede, 
na Rua Pernambuco, n.0 1.161, 
:no Encantado, uma bonita 
con.tratern.iza.ç.ão umbandista, 
sendo servido um apetitooo 
ohurrasco aos convida.dos, 
tendo compareci.do diversos 
ela,,dores, destacamos Gerson 
Gentil, Tola Malembê, Eurt· 
pedes do Caboclo Lua. Riti
tn,ha da oxum, Dalva da Ra
diema, Adilson de O·1veira, 
J.a.ir Tavares, Catule mbã. . 

--OoO-

Na. Tenda de Ogum Humai
tá, situada na 'l'ra.vessa São 
.José, n.0 29, no Ba.r:.eto, em 
:Niterói, dirigida pelo Ba'balo
:mxá Jorge, í'ilho de Santo de 
Tola Malembê. foi realizada 
:no dia. 25. de a.brtl uma linda 
(homenagem ao Orixá Ogum. 

Infelizmente meu tilho, não 
me foi p()6.SÍVel comparecer, 
pelo aeúmulo de compromis
,sos assumidos, rec$ba o meu 
Mucuiú lo ambe. 

- E.'1t!Temos Sã,baélo passa.• 
do, na condição de Diretor de 

Ptíhlic,os 
Rela.ções Públicas do SORE, 
no Abaçá do C&boc'o F'ôlha. 
Verde dirigrõ.o pelo Ba.ba.lor:i
xá. Moac1r (Anze:unim), si
tua.do na Rua Cap. M.enezes, 
n.0 1. 568, Jacarepaguá., Q.lUW.
do da tirada de Kelê da Ba
bá Ma.rilda. Prata (Jamim pa,.. 
d:ê), dirigente da. Tenda. do 
Cab 7 F1Jeehas da AJdeia, e 
miniha füba pequena . 

Prestigiaram o ato reli.,"'io
so, uo.s.so P:.esidente Má.rio 
Barce·os, Alabê Odé Re\14 e 
Banda Leui. 

- o nosso &arava ao bom 
irmão Alberto da Silva., diri
gente da Tenda. Trabalha-do
res da Umoanda, da Rua 
Graça Melo, n.0 251, caval
cante p,la bonita festa reali
zada em homenagem ao meu 
Pa.i Ogum. 

- Acusamos o rece~en.oo 
de convites para. as sessões 
festiva em homenagem ao 

Santo Guerreiro, realizada pe_ 
lo Cent ro Linha das Almas e 
.Aruanda, da. Rua. Ia.ra, n.O 271, 
em , s. Ma.teus, dirigido pelo 
nosso innl o Gervásio Ferrei· 
ra Lopes - Caiba.na de Olo
rum, da Rua Ada, n.0 260, di
rigida pela estimada Babá Rli• 
tinha da oxum. - Abaçá, de 
Xa.ngõ de Lei, da R. Arapa,ri, 
74 em Trajá, dirigida pela Ba
bá Ilda de Ox6s5i, espô6a do 
nosso :Irmão Oswaldo carva.
!Jho Coelho. - Ylê <lo Senhor 
do Bonfim, da Riu.a Augusto 
Franco, 154, dirigido pela Be
bé, Nadir de Oliveira Sa~o 
(Obé. oroninká) , filha de 
SMlto de Tola Ma!.etn.bê, q,re 

realizou magestosa f~sta para 
pa.ra o Orixá Ogum . 

- T. E. Cab Mata Virgem, 
da Rua. A.!meida. Reis, dirigi
d& pela Babá Etelvina Brasil, 
rea.llmu urna bonita Procissão 
em lOvour a s. Jorge, pelas 
ruas de Ca..vac\cante, presti
giando o ato de fe d'i versos 
t.erreiros: Ylê do Caboc'o AI
ra.nca Tõco, d.e Tola Malembê; 
Tenda da C'abocla Jandira, da 
Rua Francisco Muz.i , 533. di
rigida pela Babá Mar ia can
dlda Lopes Pereira. Magalhães 
Bastos; Tenda Angélica Bote
lho de ArauJo, da Rua Anto
nio Saraiva, n.0 253, em Ca
va.•cante, dirigida pela Babá 
Alai.de Firmino de Araujo. Pa
rabéns pela inicia.tiva . A Ba
bá Etelvina realiza co11S. às 
3.ªs-feiras com P .Joaquun e 
6.ª com T. Rua. 

- Nosso abraço aos d:irl• 
gentes da Tenda Ogum Mati
na.ta, Rua. Teu:elr a de Mace
do, n.0 213. dirigldq pela Ba
bá Dalva Pa;J.meira e espera
mos a. Visita de voeês a.o 
SORE, na. Rua Pernambuco, 
n.0 1.1&1, no Encantado 

Leia Sempre 
O Tablóide 
'-'GAZETA NA 

UMBANDA" 

Coluna Espírita Crista 
Paulo Garrido 

Membro do CONSELHO DT<' CULTOS do "5.0.R.E.,. 

o DIA DAS MAES No Bl'.J.$il coub~ à Associação Cri.,., 
~ de Moços de Pórto Alegre. coml'.morar, pela primeira vez, -
o DLA DAa l\ll'E8, em ·olenidacte presidida pelo eoorltor Al• 
varo Moreira (membro eia Academia B_raslle1ro de Letras>_. 
ora.dora. da. soleniciad11 foi n p·1ttisa Julla Loprs ele Alme•dn 
1g,o em 1010. 

A Associação Cristã ele :vro,os cio Rio de Janeiro intro• 
' duz!u, em 1920, a oome1nornçâo de o DIA CAS . MA~ !MI 

Ri de Janeil-o então cnpitrn do pais E por !mela.tiva ói\ 
A~iaç'áo Cristã de Moços de Silo PRulo, o DIA. DAS MAF.:B, 
a partir de maio de 1921 comcc:ou a sei· rcsteJado em Sí\n 
Pa.ulo. 

Foi uma profes~óra cte p,·imeira.~ letrns, cllamRda Anua 
Jarvis quem idealizou o DL<\ DAS MAES. vunndo a trnn~
ferir à. tôdas as mães do mundo a. homenagem que os sei.& 
nmigos de Webst.ei·, na Virgínia Ocidental, Estndo.r. Un:_dos dt, 
América. _ onde ensinam cr'auçns a ler e era. cons1derade, 
um exempl8l' modélo d~ [ilho - decld 'rmn prei;tar à memó. 
ria. da sua mãe Sra Anna Reeves Jarvis, no se.gundo do. 
millfiO de maio de 1907. ~nnnf!o elo C'Oillll)let ·n a dois imos cio 
seu desencarne. 

A prin1eira celel)rui;ão publica do DIA DAS M.AES dcu
~e a. 10 de maio de 1908. contorm<' consta da placa comemo. 
rativa que se encontra na Igreja Epi.cop_\l cte G~-n!ton W~&li 
Vlrgmla.. o governador do E tado da Vll'gin:a _Ocidental, W1l~ 
11am Glassock, decretou em maio de 1910, a pnme11·a comemo• 
ração de o DIA DAS MAE!"l 

INSTTI'UIÇAO "LEGIONARlAS DE MARIA" - L'.ndlt. 
tarde nas LegionáJ.i11,,5 de Maria. em comemoração ao _D.IA 
DAS MAES no domingo p . •pas~a ,.o dia 3. Canto - Mu$l,CI\ 
_ Declamação. Tomaram parte o ilu8tre professo~ Sr. Al• 
tre<io Oolosino - Qi; cantorea líricos: Ani.:e1a. Mana Bar1ot, 
ereusa cos.ta campos, Luig!l10 Nocito e Dagoberto Nkollni.., 
aoompa.nhados ao piano pela p1•ofe•sõ1-.., Sra .. Mlrlam Nico• 
lini. Estiveram tambem presente!: e~ritor e Jornalista ~ 
Alberto Martins, Walter B,rr.:,.,. - d1gn~ direto: do Lal ele 
Jülia., Sr. Moacyr - da In~t!tmção Irm_a Catarma e ta'.1lOII! 
outros. Para.bPns à Mãe do Ano Da. Erot1des de C,u;tro G1~A-
dés a.o casal Lucena, diretore~ duquela Instltu!gã.o. 

EX~O A AP-.,_RECIDA DO N?RTE - Part renw& 
110 dia. 30 do corrente às 11 horas da noite rumo a Apa.rec1ó 

do Norte. Inscrevam-se aind1 há algumas vagas no quintó 
ônibus. Jn!onnaçõe8 e inscrições no:, seguintes endereço~: ~ 
Alexandre Ramos 213 - Jac'lrepa,guá. Av. 13 de Maio, , 
sobreloja., &/'68 oi.1 no SORE ài: ~xtas.-fe:ra..s com ~e e~ 
nista.. 

DEDJ.OAÇAO - Pelo dia de hoje, quero, com a, ~ermi,~ 
de tôda.s as mães, dedicn 111;ta, pá.glna. à minba quel'làR ma 
Judith Lemos Ga.i•rido . 

AVISO AOS EDITORES E AUTORES 
Comunicamos aos editôres em geral, que 

faremos registros e comentários das publica
ções que nos forem enviadas. 

É permitida a transcrição, parcial ou total, 
dos artigos dêste Tablóide, desde que citada sua , 

f; origem. '--==---------...,........---.... , -

A VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 
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Yoruba 
José Ribeiro 

Na, 1·egião Sudoe:;te da Nigéria Ocidental, fronteiros à tri
to dos Fon, no Daomé. vivem os Yoruba povo demogi·atica 
• culturalmente muito importante. Com um passacto cu1tural 
,Jigado a.o centro religioso • a.r1ístico de Ué, os Yoruba ocJ»I>am 
um lugar de destaque no panorama. artístico da Afrlca. com 
uma escultura inspirada no culto da.s suas diVindades e ou
tra adaptada às necessidades d1s suas crenças mágico-rell
gloEas. Com grande tendência para o naturalismo, é no bronze, 
na terra.cota e principalmente na madeira que vão busce.r é 

material pa,ra a sua. estatuária e máscara,, algumas de11tu· 
CIU'r\cterlzadas por uma robreposição escultórick no tópo do 
c,iJno. A produção de másct1ras é estimulada pelo culto seguido 
pelas diversas sociedades mágico-religiosas dos Yoruba. A so
ciedade Epa. devotada. ao culto da fecundidade, produz UlJI 
tipo de máscaras que chega a, pesar mais de t1·inta qUilos, 
Sõbre o elmo, onde as feições humanas estão sumàriamente 
rasgadas, ergue-se um grnpo escultórlco compl1cado, arran
ca.do da mesma peça. A sociedade Gêlêdé, de homens. exibe 
um tipo de mâ':leara que ae usa em cima da cabeça. E' uma 
cabeça humana, com as marcas tril>ais e o rosto pl'Ojetado 
para. diante. As feições. indicadas de uma maneira. co1wen
clonal, assemelha-se a muitas das suas estatuetas: o.s olhos 
gJobulosos em amêndoa Oll lá1Jio3 groosos, o nariz afilado com 
narinas carnudas. Ao' deus ;itangõ, que preside a.oo nasci
mentos é dedl<"ada uma escultura de maternidade tendo como 
emblema, n,o cimo da caibeça, o machado-duplo que encaixa 
na cabe<'a como um barrete. A tn,'11s curiosa da6 peç,as escul
tóricas dos Yon1ba.s é o Ibeijim, estatueta protetora dos g-ê
meos . O Ibeljim serve pa.ra substituir o gêmeo morto e obriga 
a criança viva, a. qu01J1. protege a cuidar déle como se tra
tasse de um ente rea.l, h11.vendo familias que chegam· a re,mil 
malS de wna dú;i,ia de55a.~ estatuetas. 

Diretoria Do SORE 
Vi itou achoeira 

A Dil'etoria do SORE vi,ai
lOU don1Jngo pas.sado a-:, ma

tas da Barra da. Tijuca, onde 
diversos terreiros realizavam 
~mas obrigações junto a et1-
cl1oeira. Levamos nossa. pala• 
vra de fé e apoio e entre as 
casas que estavam presente 
anotam~ as seguintf>.11• 

OEN'IIRO ESPíRITA Pi:NA 
YERlDE - Rua São Franela
-eo Xavier 7-00-1',. Yalorixá: 
tava!lil.'11, ·suva. Se,ssõe1&: se-

Churrasco 
No Sentinela 
Domingo paesado 1'68.1'!!0'\\• 

i,ie iw Centro E&pírita SeMi• 

111,e,la do Além twn cniu-raaeo 
eom a finalidade pi·w,l,t:>nl de 

angariar rund011 pua a oorus
trução do Hospital São Joio 
:Batista que 1e1:à como meta 
curar nos.•os irmãos obceca• 
<ios._ A resta Ol'g.a11izad1t pclo 

fü>&So e.stin'HldO Joiw Albe1:to 
P:int-0 estêve mucbo eooc01Tido 
e acreditamos, ctml!>l'ht suiw; 

innalldadei. 
A Dketoria oo iOIWll »e 

001oca mais uma v~ A d--lis
,po.siçã-0 dos . innão.s daquela 
10MQ, de ca1·1da.cle pu•a que 
possamo.s \lnido.i tra.be.lhal' pe
la, linda ldbia que àe .rato 
marcará, época - re«Jnafões 
e.té hoje r-&ilt11, pe-l<J6 e~
tM. 

gundas, qu&rt&S • .-..e,ctas ·•,. 
20 horas 

X X X 

'l1ENDA EaPiRIT_-\ FILHOS 
DE SAO JERóNIMO - B,ua 
Capitão Machado, 130, Jaca• 
repaguá. Ya1orixá: Judith ~ 
tista. Ses.sões: seetmd8l! e &i>• 

TENIDA l!lSP1J!tITA SÃO JE• 
RONIIMO - Rua Déli, 118 -
Vila Mariópolis Anchieta. Ba
ba.lorixã: Vavá'. Jôgo de bú
zios: Segundas. quartas e sex
tA.s das 6 às 18 h·iras . 

X X X 

CIDNTRO E&PiRITA Ml
OUJ!lL - Rua José Vicentt>, 
9i, Grajaú. Yalorixá: .Pedri-
11&. Presidente: Alfredo Gul
diW!o. Gui11.-chtfe: Caboolo 
Te1,ra-Mar. ~~~ões: Seo:un
dtl,s e Rfltta.!i. 

X X X 

TElNDA OGUM ROMPE
MATO E VOVô JOAQUIM: DE 
AR'Oi.A,NDA - Rua Licínio d!! 
Azevedo, 264. Babalorixá: Val
demiro d06 sant0o. Ya.lorixá: 
Anazllda dos Sa11t0t- . Sessões: 
Segundas, - qua.i· ta~ e sext.Rs à..• 
20 hora.~. Guias-chefes: Ogum 
~OIUJ)e-Mat.o e Pa,i Joaquim. 

\ 
X X X 

CABANA DE OXUIMAR~ -
:R1:1a São Luiz Gon:mgR, 1040, 
sobrado. Chftfe: Babalaô Vir
lf{tfo. Babá: Virginia dos San
tos. SeSBões: sábfJ.d()f; - de
senvolvimento e segundas-fe1-
1'M consuUM. Guia.s-che;es: 
111.-l'll.aca. Tóco, Tla M,a-Y;R. con
ga e Vovó RO{Saiina 

Ail:N1D .A. G1R,A,ND1E, F.E1S
1T1A 

,DiO CAHOCLO FÔL A V:E:e.D 

CASA DE 4 MÃES 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBLt, 

VELAS, MILAGRES, ERVAS, 

P:RODUT08 LEG!TIMOS DA AFRICA 

AV. SRAZ DE PINA, 1469 

:No dia 23 de abril a ~ 
doCabocloFólha Verde, s.tUM 
da na Rua Curupaiti, 217, Df) 
Engenho de Dentro, realizó1' 
grande festa em homenagellt 
ao Orixá Ogua. •. 

A dirigente da Casa, t fl 
competeme Yalorixá. Alice L& 
cas Carrilho, que é ca.rmhOSllit\ 
mente chamado por seus 
Jhos de, Dona Maria.zinha. 

AqueJa Yaô conta com o etl<,
ciente e prestimoso Ogã lÃ. 
vanilron que além de cantai., 
t:omo ninguém para. os Orl-i 
:s:as Eia.be I11uito bem recebe{ 
Ã todos que até Já comparf.!" 
cem para. apreciar a tôda.s .e 
festas e a ·todoo os toques, qUf,! 
são naquela casa. realiza.dat, 
t6dllS 8:l! quintas-feiras c0tlll1! 
in!cio às 20 horas e às qua:,,., 
ta,s-f-eilwl, quando são realixaf! 
das S1$:SóeS d-e de-ser.,vol$ 
:inento. 

:Ks. ocasião e:n que lá e.stêil 
ve, Má.rio Barcelos, que ~e ftlit 
acompanhar de sua esposa. f' 
filhos, pôd,e acompanhar dlt1 
d~ perto todo o desenrolar dl! 
grande festa. ~endo no lnteJOI! 
valo conyidado pa.ra um ;:;~ 
toso a,Jeum. no qual wroarau:l 
parte as se~uintes peSeOas: el 
Presidente da Casa Dirceu LGoO 
pe.s O Vice-Presidente: Horá.., 
cto ·Motta. secretário: Ferna.n-< 
do P'nto de Soúza e o CoDSE:"' 
lhelro: Dr. o vino Pena, f~ 
aura cte "'1'9 nde poder de co--. 
':nun!caçã~ e altamente sim.-
pática. , 

Est(L de parabéns, a Ya. Ma
riazinha p~lo seu trabalho que_ 
merece O apoio de todos 011 
Umbandi.stas, está de . par~ 
béns também o Ogã L1vanil .. 
tom. pela sua fidalguia e ~e~ 
acolhida d~,;q P" ""'"°'l Mar,o 
Bal'ce1n, 

Aprovei.amos a oport~1~ida.dê 
para col-0ca;- à dispos1çao de 
todos daquel11, casa, o nosSOl • 
ta.blóide GN na Umban~a. G. 
prooi•ama "A voz do ExercitCJ 
Bra~1co·• e convidamos para' 
uma vis\+a à s~de do Supre
mo o,~ã- , ~- .......... ,·..,. ões Es111_ 
p,rc s situada na Rua Per• 
n .ü~~;u~o. 1161, na .li!Sta.çá.o dO 
Encantaoo. 

, -1 
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EQUIPE SINCERID.A.DE 

NA FILIAL 
Ein ,;ua.<; andanças. ~rear

rendo tei·reiros e mais terre1-
il'O<>. a equipe Sinceridade, nc-s 
Jtrouxe notícilll! da. 15a. Filial 
à Tenda Espirita. Mirim, ~i
buada à. Rua. Zupiro Goulart 
166. 110 bairro de senador ca
tnarã,. e que é dirigida pe!Q 
l'OlllOet-ente e zelo.so BablllO
ri-xã. José de Oliveira (Juca 1. 

Esta tenda presta caridade 
'6ó.as à6 quartas. quintas e 
sextas-feiras. à pa.rtir da.s 22 
ih.o!·a.; e tem como gUias-c.he
i& o Caboclo Guarai e Pa 
i3eneà.it-o. atua também no 
mesmo, a.judande aos L~e1e;,: 
espúitas, às seguintes entida
·ce.s: Caboclo Timbiri. 8w Fle
eha,,;, Guaíba, Jupiara e c .. -
cho~u·as: Velhas: Maria Co11-
ce cão e Catarina; Erês: l\1:a
il'lazinha SuUmar, Joiíoz;'nho, 
Cc.~me e Damlá-0. 

O n,-ual da casa é Umba11-
Cia e a me.ema conta com 120 

- == 

DA MIRIM 
mediun .. que .,.., eat'orça.m sem
pre em t>:evar cua vez mai.<l; 
o bom nome de sett Pa-i-de
&i.11t-0; que é um ba.luarte 
dentro da 1100.~a religião. 

O :SRba'orix:ã, José de Oli• 
,·eira nos comunica que RO 
próximo dia H, de junho, 
aqt!ela. Tenda ira festej&l' mais 
uma da!a de fundação e ap.ro
,·eita para convld.ar a todos 
06 Umb1mdistR.S e todos do 
SORE; Pfl ra a lfl'Bll<iiOt:a, fei;-

" 
Agradecemos a a.colhida que 

foi dada à nO&>a equipe, ael
xa.ndo a nossa. sede situada. 
à Rua Pernambuco Íl&l, p&• 
ra- uma vi.sita do n<l66o esti• 

mado irmã.o e se possh"el e.s
taremo.s pre;,enle-.s a sua fes
ta para abraç-&r a tod<x5 qu~ 
ta.irem p11rte dest-a Tenda, que 
muito. digR.ifica no.s.sa R-eli
gião. 

VAMOS PRE~TIGIAR A T. E. SÃO 
S[BASTIÃO E CASA OE A FANGA 

O ogã Renarinho de Ja.ca
repaguá e qu· também re
pôr nr dê.5te Tablóide , !s:tott 
a T .E. Sã.o Sebastião e " 
de a.tanga com sua ~ede pró
,p··,~ i> rua Pinto Teles n\l
mero 1 048. L,n:go do - -n
p .'1-0 1·ea.lizando se,s,sõe ILS 
se unda'-. quartas e .. -= .. -ff!

tc ,·a~; desenvolvimento, " 
pa!'t·r ôas 2-0 hor.~. sob a d,
;reção do competente ball -
lo~':·:~ Valter Ferreira q.ie 
pro eE.Sa a religião com ir.u:
>to acêrt-0 e dignidade. segun
do o Ren!:'.tinho nos c!.ls.ce o 
babB'aô Valter além de c-o
inh~cer profundam.ente a no,;;-
111'1. Um'Janda trabalha com 
perfe'"~ º e sem deixar dúvi
il111, com as· suas ent'dades en
piritas co:r:o os CabocJ06 
Tira-Teima, Sete Montanhas. 
e Se, e Palmeiras; e ain~a o 
!Prêto-Ve:ho Pai João de All
gol3 e os Exus sete Faca ·, e 
&eu Tranca-Rua das Almas 

-" mãe desta bonita. ca,a 
de c.a.r;.éade é Lucia 'I'e'.xe:
ra. uma ef'ciente ze adora do 
;;e..i Terreilo. A s.~ba e Lu
cia. - :Me.BSi fiel a religião 
que p!'at•ca o canbonl! é 
Franciscq de Pinho; a ~ambo
na-:;-era1 é a pre::.'timo..~ Ma
r.a das Graças e o.s og - !!. o 
Jorge ct Silvâ. e Paulo Cé-
6ar que co'.aboram com m · -
x'ma. d"d c.s ão para p •·a a 
g·ra. 

As entidade,; que tratalh.alll 

para 9 bem nê.,te t~plo: 

Tupaiba. Beír.9.-Mar, Tapirani 
e a. cabocla Jurema; Velhos 
Maria. Conga, Pai Benedito. 
ds.s Almas, Pai Jere~1:as. 
Vovó Caetana e Pai Benedí
LO das Sete Cs.lungas, Ex:u 
da.s 7 Encruzilhadas, . Ma.ria 
Incruza, Tiriri. Pomba.-Glra 
Mu!a.mba e os erés Ma.ria
z!nha do Jardim e Pe
drinho, 

Figa~o - Estomago - Intestino - Rins 
Baço 

A VENDA NAS BOAS CASAS DO RA1"10 ': 
Um Produto do Laboratório Vegetal Nossa Flora 

RUA BUENO DE ANDRADE. 295"- S. Paulo 

GN BANDA 

L 

A liturgia. omolokô propor
cionou a q~tos pudera.m as
sisti-lei, um d0& mais belos es
petáculos de fé, em louvor a 
Ogum, 

Sendo uma Nação extrema.
mente ri.ea. noo seus funda
mentos rltualf.stic06; não se 
poderia. esperar outra e· 'ic;a; 
pr:ncipalme-nte quando os 
seus cultuadore.s; p<l6Suem · 
a.lém de uma dedicação pro
funda um tota.l coahecimento 
do seu ",eró". 

1Llici::.lmente i,3l;o é o que 
poderíamos dwer do Tatá do 
Omolokô, Gé1•t10-n Gentil de 
Azevedo. e do que a.ssistimos 
em sua. magnifica Tenda. Es
pirita dos Humildes localiza
da no Bêco R'ta Vieira, n.q 
40, em Mad.ureira 

No.s seus festejol> a Ogum, 
realizarlo i::á.bado último, a 
Tenda viveu uma de ,quas noi• 
tes · ma;s ei:pi.t'o<l m·oi;Qs. Com 
a totalidade de M!U corpo me
diúnico comp~n!";J ,e:-. de Ter
reiroi; convidados a um pú-

blico numeroso, pudem-OS ca.1-
cu.lar em aproximadamenie 
1.500 pessou que estivera:m 
presentes . 

Conseguimos anotar .a,lgun.s 
Terreiros visi[;anfes: T. E. 
Ca-boc·o Pena Verde da Yao
rim Ivanira.; nê de Oxalu
fan da. Yalorixi. Fá.lima; T. Ji:. 
Caboclo Lnda.nS6ú da n.lol'i
xá. Ruth cury; T. E. Ca,boclo 
Sete Monta.nh!Ul do balalori
:x:á, Kianga.z.ua de Volta Re
doa-da e o e. E, do et1Jboclo 
Org:ulho da.s Pedras da yalo
rixá. Isa França. Sem dúvidll
alguma, todos êlee foram im
porta.ntes pare. o brilhanti ;o 
das festividades 

Tomamos 0011he~lmento 111 
oportunidade, com o Orixá 
Ogum Beira-Mar, entidade 
que incorpora :rui Tat.á G-er
son. e <1.ue foi vivamente 
aplaudido po1 todo;;_ qu~ndo 
na,;; evoluções tk> !IU4I dan~a 
caracter~~t; ct1,. 

Também digno <\<e de11!.aqu&, 
a.bém da grimde harmonü,. 

D0!11NGO, 10/5/1970 

OL 
-GU 

reinante, foi ,. procl6são de 
Ogum, e que tornou parte, 
qu111Se todoe 06 componenti!6 
da Tenda, teRdo à, freate, tra• 
rendo a imagem. do santo 
Guerreiro, o ogã é pr&sidente. 
José Baião, ladeado pel116 yá.s• 
k-ekerês Hilda. e Biclrlnha. A 

foto que •·ustra. esta repO'l.'ta• 
ge!ll, registrou iate aconteci• 
mento. 

JôGO DE 
BúZIOS 
O jôgo de bíit.'iol! na se<i<' 

cio SORiE ' à6 segunda;;, 
terças e quartas-feil·ai; com 
inieio àos 15 hoN.6. 06 il\
tell'e s ndo.s deYfflO pro
c11raa· ãoba na seot·ete.ria 
cio ~ - llW4I Pemaan
bliOO, 1•. ~o do En
oa,1"Qdo . 

, 
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Uma Bonita Casa Q_S ORIXÁS DO CAND0/,1BLÉ 
Fé Em Del Castilho 

Jorge Budll, um dos nossos 

cola l}Oradoi-es, trouxe lá da 

Tenda Espirita No."f'a senha• 

re ela Conceição, situada à 

Ru11 Lui.1a do Vale. 80, no 

bairro ele Del ca.~tilho notí

cia~ crni> muit.o nos alegra. 

A renda, é dirigida. pela 

<'ompetente Yalorixã Arist.uta 

Elina, que at.enele pela. digi , 

de .Manhon1rne, Jorge, nos 

dii,i;e, que 1a oe~ião em que 

Já est~ve foi muito bem.. re

rebido po1· 11.quela Yá que sa

be muit-0 bem acolhei- à to

<ioo qut> lá vão para uma con
,1;ulta ou pai·a uma re,..orta
gem como foi o caso dêle. 

Com muita dedicação P ca
rinho, à Yá, Aristut11 é digna 
de ter um terreiro tão bem 
ore-auiz~cJo como o seu, po·11 

lá o lema é o me.smo que o 
da no;;sa BRnde':·a Bn.f.'ile:,·a: 
"Ord_m e P.-oi;re.'l5o''. A Tea
da, como já disse. é bem or
gun·~ada e tem como Presi
dente o Oi:r~rto Lima, cmro 
secre· . .Sria v,aria RA>ls e estâ 
com todos o.s antros cargos 
d<>·•ici~mrnte o~npado.s. 

Para q:.:em de.seja uma con
suJl a a Yá informa qu, &< 

mesmas ;:;ão dadas tôc\as as 
sextas-feiras . partir das 20 
horas. com o Caboclo Pedra 
Prêta e também à.s senmda.<;• 
feiras à partir das ,')- horM. 
com a Velha cambinda. sen
do que na última sexta-feira 
cio mês • sessão é realizada 
•:>ara o povo da n1a 1Exus) . 

E.s:á de pal'abéns à Y'llorl
xá Aristuta, e aproveitamos 
a oportunidade para deixar o 
nosso jo1nal e o progra.-·1p "A 
V<>-6 do EXél'cit-0 Branco''. pa
ra qualquer notiriârio cta.que
la Tenda, 

1\IIUZE:NZA 
Existe na nação <le Angola, em dias de 

saída de Yaô o toque da Mu3enza, que é a 
parte mals importal1te, a.lém da hora de da1· 
o nome. 

Como se proce.$11 e o que é .cantado na 
Muzenza: 

Primeiramente, é natural que quando se 
deita filhos de santo, para a feitura, o Exu 
já deverá est3.r alimentado, pois em tôda 
fest.a ou cerimônia o primeiro à ser servido 
é Exú, por que e êle que leva aos Orixá.s, no 
infinito,, o lamento e o apêlo de seus filhos 
aqui da terra. Com o despa.oho de Exú pre
parado e com todos os Yaôs já r~s, os 
mesmos. Yaôs. fioam esperando no dia da 
festa, no roncó, a hora da primeira, segunda 
e terceira saída, para ter e:1tão inicio a M-u· 
zenza. , • 

Primeira •~!de. 
Mu2.el1Zá 
Murenza a cobiie 
Qué muzenzã 
Muzenza cafunge B!s 

Cantando-se esta cantiga, o Ba.ba.lorL'tá 
sai à frente dos santos que estão i.ncorpor.a, 
<lOs em seus respectivos Yaôs, para então da:r 
uma ou mais voltas no barracão, batendo paô 
tpalmas) em frent.e à, porta princiipe.l, ao 

UMaANUA E.S,OTÉRIC.A Sétimo 

Casa 

Babalorixá e na p-0rt.a do roncó. Vale ac.res· 
centar CJ't~ o paô é ir.i,tido sôbre uma eStei• 
ra. Depois desta parte da. cerimônia o Ba• 
balorixá retorna com os Orixás para O ronc4i 
onde irão esperar pela segunda saída, 

Na primeira saída., o se,nt.o sai vestido de 
branc-0 e com suas côres ca.ra.cterfstica.s que 
além de fazerem parte do fundamento.' :;e1·• 
vem t-ambém p,i.ra a Identificação de cada. 
Ol'ixá, 

Depois que os Orixá.s são recolhidos. o 
'Babalorixá retira tôda a pintura e o •' a.do
chum ·· que é uma espécie de lacre, que sig
nifica o fechamento de tôdas as obrig.ações, 
preparando-os, então, para a. segunda saída. 

Segunda saíd'.l: 
Muzenzá 
IndeJegongo yaô 
o yã, yá. 
OyaôB~ 

Ne:,ta cantiga, nov11ment.e o Ba.balorixá 
traz o barco de yaôs para que mais uma vez 
os orixãs dêem duas voltas no barracão. de.s• 
ta vez só dançando mas sem pintura e sem 
Adochum, por que nesta parle da cerimônia.. 
o Orixá só vem com a roupa branca. que é 
indispensável ii tôdia festa de yaõ. 

Contin·1a 

Aviversário► Da 
De Serra- Negra 

Os fluidos a,;trais se in>11ctlam rm córt>s, 
-r.omQ rol ex.pll.ca:.lo. i:: ..bt: !cnomeno não é 
mw;dadc; pofs qualque1· e.,.:udante prim,í.do 

FRANCISCO LOUZA 

. u,11·ft;ão u.oonbece o ii:rande milagre q.1e ,.t, a 
Umoan pod nu:. m • ,_ m
pJetninente do1ninado e didg·Ido pelo orixá, 
g·u1a ou protetor, pa...",Sllndo a se,· um reser
vatório que a.trai e iJ.Tadia os fluidos vitais, 
nesce.s mbmentos, a pel.'sonalldade do médium 
é e.pagaõa pelo fluido dominante que mate
ri11liwu o ori.xá ffii apena-s tomou o seu cor
P<l mental. 

O Centro Espírita Cabo"·º 
serra Negra que tem ~tia fede 
próp-ria. na Rua Toináti !\. ·:,,e ~ 

· 32 em Qulntlno, realizo,, em 
diàs da se'l'lana pa..'Sada, a .so
lenidad-e de 7.0 aniversário ae 
fundação. A casa é dil'igiàa 
pela Babá Ulda Silva San .!>.i 
e o seu Presidente e o est!· 
mado Clóvis de Hola.nda san
t06. Foi orador oficial o gran
de mestre João Carneiro de 
Almeida, recentemente distin
guido com o grau de comen
dador, pelo seu desempen;1P 
dentro da nossa religião 
carneiro é o Presidente do 
extraordinál·io Centro Esplrita
Ca-minhelros da Verdade 

O Supremo ôr,;âo da~ Re• 

~entar pelo seu Preisidn:1fe 

J\Iárlo B.a.rrelos e pe:o .-eu Di

retor <le Pro:noçôes Jair Ta

vares, A festa foi ma·rniféca 

e serviu para estre·tar ainôil. 

mais os laços entre as ca,snS 

e,,pirit.as sejam de que mo• 

dalidade forem. 

jú teve oport.u,1fdade de ver a luz atravessar 
um prisma e subdividir-se em sete côres dis· 
tintas. Essas cõres, ou fluidos vitais. pos
suem pl'Opriedades distil1t.as que, usadas com 
conhecimento ele causa. operam vel'dadehos 
milagres. 

Quando noo aquietamos, fazendo ce-sar 
os nossos pensamentos em profunda co11cen
tr9.ção, ficanfos em condições próprias para 
recebermos o~ Iluicl06 astrals que interpene· 
t,ram toclo o nosso corpo, vitalizando tôdas 
as células. Por esta uzã.o os médiuns in
corporados conseguem inumeráveis benefi
c.ios não só para êles como para as pessoas 
q,1e entram em conta.t-0 com os seus orixás, 
guias e protetores. Os médiuns em geral não 
sabem concentrar, a.cll.a.ndo difícil se desli
ga.rem ele .seus p1·oblema.s e dificuldades que 
sempre afluem em reus pensamentos. difi
cultando o es,tndo ideal que é o êxtase ou 
t-ranse. 

Mas quando a.dvêrn o transe e a incor-

1,;&,e é um exemplo vivo, lógico. d06 be· 
neflcios que o tr11,nse na umbanda pode pro
porcionar aos seus adeptos. Os iniciados nã-0 
áesconh~m que para se entrar em contato 
com a mente universal é necessário uma sé
rie de ex:ercicios que demanda um longo 
a.prend.lzado,, 

ll:.stes exercicios na umbanda são os en· 
sinamentos e ascl.arecilnentos ba,<eados no 
dogma espiritual, que pe1,i1üte ao médium 
entrar em contato con1 as q_.:>nentes astrais 
neces.sárias para i.eus trabalhos de ma.gia. 
proporcionando uma série de benefícios para 
a sua felicidade e a feliciàade dos que re
e-0rrem a-0s t.erreiros em basca de ca.ridade. 

EStavam presentes a1nd3., 
filhoo e dirigentes da Con
gregação Espírita Sagrada Fa
mília, que tem sua sede na 
Rua Em.ilia· de Menezes, 205,. 
!undoo e que recebe f1 com
petente direção do jovem 
sandoval Lira da Silva. 

Leia Sempre 

GN na 

Umbanda . 

O Menino Do Engenho ~Quintas LÊDA NORONHA ' 

H-0je. neste prilneiro sábado d.O mês de 
msio, quando tôda a. Umbanda se prepara 
11>a.ra festejar os queridos pretos velho·, de
dic-0 minha crônica ao menino do Engenho 
Quintas. Ao filho do senhor de Engenho que, 
1·e<:ebendo a noticia da e.ssinatura da Lei 
.Aurea., se e.;;gueil·ou da. Casa Grande e se
B"lliu, a. pé, para a. cidade mais próxima 

Era a cidade de Laranjeiras, em Sergipe, 
Paa·a os donos do Quinta.s, como para a 

maioria dos proprietáiios nu·als do nordeste, 
t> 13 de maio sig11iflca.va a ruina provável, 
O menino já ouvin discutir o problema nos 
long,os serões do engenho e sabia que nenhu
ma vantag;em pe,ssoa.1 lhe adviria da Abolição. 

No enta,nto, exultava e, chegando à cida
de, ~Rn)lou no annazêm, que fornecia para. 
o E11genho, um ca.ixote e seguiu pa1·a a p1'a(}a. 
principal. 

Em tôdas as esquinas se discutia a. Lel 
'Aurea, a Pl·incesa, o futuro do Brasil. O me. 

nino, usando o caixote como uma. tJ'l.buna, 
oonelan,-0n a população a se l'ejul)ilar, po1·. 

que para. tOdos. negros e brancos, começava 
uma nova era. de, humanidade e justiga. 

Quando terminou, não pa.rou pa.ra escutar 
a.piaw;os . .seguiu carregando seu caixote e re
começou noutra esquina. 

Nesse dia, o menino do Engenho Quintas 
~ três discursos, todos diferentes, todos elo
qüentes - e, onde havia dúvida. êle deixou 
concórdia, onde havia indiferença, deixou en
tusiasmo. 

Rapa!ll, veio éle para o Rio de Janeb'o, tor
nou-se professor e Jornalieta. Ma.s, principal
mente, encontrou 11, doutrina que, sem o sa
ber, já trazia no coração quando, a 13 de 
maio de 1888, filho l>ranco de senho1· de En
genho, Yibrava de alegrla com a Abolição. 

Com o mesmo entusiasmo, de então, de
dloou-se à divulgação da doutrina esp!ritl\, 
Traduziu do alemã.o um d<JIS primeil·os ro
mances })Bieogralados publicados no Bra-.u: 
"O Chanceler de Ferro", de Roche&t.er e eis• 
creveu, êle próprio, um rom11nce, ''Regene
nção", em que M>Ordou 041 a~t.oo ~ia.is 

da doutrina esp!rlta.. 
Sua colw1a de "O Pais" foi sempre unia 

lúbuna pa.ra a defesa da.s cn.usa.; justas Da.11 
desfechou e venceu a luta para dar aos oo
merciários do Rio de Janeiro um. ho~ai:io ll• 
ntitado de tral>alho: em 1911 1-0jas do Rio 
tinl1am hora de. abrir. mas não tinham hora. 
de fechar ... 

A· semente de seu exemplo frutificou em 
sua familia.: de seus cinco fiihos vivos. qu11.
tro são e~!nt-as. 

Em plena maturidade. aos ~ anos, en.fren
tou sua última luta, na qu1l se sab:a. de 
a.ntemã-0 vencido: contra a cirrose hepática,, 
mal sem remédio, na. época. 

Enfrentou-a como espirita, que sabe que 
uma vida é a.penas um ca.pltulo no livro in
finito da Evolução. 

.Por tudo isso, com emoção, dedico minha 
primeira crôniea do mês de maio ao me:n·.ru, 
do Engenho Quintas, que se tornou o e·.pi-
1•it$. Usn1oel Onrvê]Jo de Mendo11ça - meu 

ª"ª· 

-



" data 'má-

Linha d AlmaB. Longe do 

agora cou10 entidade para levar ~empre sua pa
ltn·ra a111.ig_;1. ao-.. 4u.c sofrem e preci. am ~ u,n 
conselho. 

eativeiroo, livre açoites, os velho escravos 

cumpriram Já como homens llrres, gTande :mi;,. 

' são no progre so do n~><o pais e muitos ,·olt11m 

Curande.ir..,,. por ,ndole, u .1m ua~ mtrong,1-
para livrarem no. ' o irmão de males materiai. 
e espirituais. 1\fisto ele conselheiro e amigo, o 
Prêto Velho 011 a Prêta Velha marcam, dentro 
da no a re-liiriáo, e que e~te dP mai< caridoso 

Mãe Dalva Santos 
- Boa noite Eu !!. 1 J 

blóide G.N. na Um. d~ 

estou aqui no seu Terreiro 
tamente com alguns dOd 

,new; filboo de santo paya, 
-lle possível, fazer uma r&pot---
11,agem, se o soohor no,s per
mite. Muit-0 ot>r;gado ..• 

De quem estou falando? 
Quem sabe o nome desta 

Griatura marav,lhosa? 

Pelo inicio da materia. OIS 

no.ssoo leitores deverão fiear 
'IDll. pouco embar çados, mas 
para quem conhece Da Jva 
Santos, logo entenderia (ll1e 

ee trata de um mis•o ae ó i

me. pessoa. excalen~e mãe ne 
santo e eficiente repórter. 

Reunindo tódas ei:~'.ls a·ia
Hdades, para um bom tràbr.• 
'1bo c:le equipe que é, indi;;
:pensável, ela sem dúúvidn. al
lfl,ll)la, é uma l'eprescntante 

altura.: é sem dúvida. urttn. 
representante compTet.. <lo 
:nosso Tablóide. 

Tendo como 1rmà, a t49 
Loura. amba.s formam a tl-u• 
l>W. Ideal para o ~ líl~ 

lho. Percorrem TerreirQoS e 
mais Ten•&iros e se esmeram ' 
em elevar. s&mpre, o nome 
da n~ Umbanda, atravé,; 
êot,e Tablóide. 

Dona de uma simpatia. na
t1l, humilde com-0 é e aten
ciosa pa.ra com todos, Da.Iva 
Santos sabe como gr· - •ear 
amizade, deixando em todo 
Terreiro que passa a arca 
da .sua pel'sonalidade. 

Não poderia o nome de 
Dalva Santos. estar hoje ei;- ; 
quecido, pois, sendo hoje dia I 
da.s Mães, ela .se faz merece
dora do carinho de todos nós 

1
. 

do Tablóide & de todos que 
acompanham a obra milgní
rica, que ela realiza no Lar 
Santa Báa:bara e São ,José, em 
prol das crianças pobres. 

E é por colaborar em to
dos os sentidos, que ela se 
faz digna do nos.so muito 
obrigado. Que a bên~ d.e 
todos Oã Orixãs possam re
cair sóbre a senhora Dona 
Dalva, sôbr& dona Loura, e 
sõbre tôdas as Cl'lanças do 
Lar Sanfa Bárbara e São 
José, e aceite os slncer,is vo_
tos oo i'ellcidade de tôda a 
equipe do Tablóide pe!o seu 
dia que é hoje. 

Abenpa Mãe Dalv-... (Odf 
~). 

.e poude,a.do.. As foios n.ain a li:Í.o do tei-i·c ro do 
Caboclo F'ôlha Verde, mostrando ""ª competeutt, 

e ana on ria.zin um 
filhos vendo- • entrr. a , lgu 

vlsitan e o competente Lirnnlllon, que é um 
bmço direito na casa. Esperem011 gue ~ua fei;ta 
para or Pseto · Yelboi,; lida lincla c·omo o foi a 
de Ogum, Saravá. 

Equipe 
Sinceridade 
Na Mirim 

NA PÁGINA fl 

-
Babá Lídia 
E Sua Bela 
Casa De Fé 

--· ,_, __ 

'A PÃGINA :~ 

Diretores 
Visitam 
Cachoeira 
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MBA 
!Jolffl.\'M ~ e Joc-maq l.ião '.Bl°!)O, ena,mo,a mt,ef.ando 

- ~..pa,nbit pa,a QfJM&~haa· Oll ))00'.teB no i1WtVSW> Qlllt •

tem OOfflO •1t1011'8fl •· "&t 'IIOoê ~ ._ at~ de 

IW6 l--,,i; ~ a,~•. 

• peói,moe a tf>d.ig OI l~ i 

hclo da f • M 1.11'1-&m ecn 

SORiE. No,;,,eo ~ " se,·nr pre 

(l'ilt8 obff,i·yem benl 

Ol<kl. oo~ha ão 
i ~ do Eaéroito 

ae Otttuâ ,, l!6U\ 006 pa,reoe VI._ d8o! ~ ju&w.e de 
quanta tÚ!'Q r lil1a<l1u; OI; dona-Hv0;; ~ .eil' 

p11.r11 r. R>l!I Pe-n,aaJil>ueQ, 11'>1 En~tado, ~ do 

RTO 
OBRE 

-~ 94 - Rio • Dom., 24 e 2"-feira,, is de maio de 111'70 - N" 55.545 

Desafio Ao 

t Agora A 
Começa.mos eom o .)li, k1Hil0tona.1 Ta• 

»a Ui:nbu1d(I. ;po' · V . o o 
Reekli!a11'l06 ftYI polW'.O t 
nioo 1-~~am em 

?Me. o 1ádlo e atio ·a ·o de 
afg-, d' r mo,s MIi ·rv-Gwt,na • 

l li, às t-41-B-J-e-i-ni , a p bir à 
ll'!:'W-t81tldo o J>l'Q81'Ul"llll DE&A• 

AO 1NlPOi!!letV'J!, Vaiw.os. OOi'lllO M'Oti• 

• - cioM ~OI!~ 6t d'T ii.o 

1 

A Voz Do Exército Branco 

Uma Etapa Da Nossa Luta! 

semp1e 1exi-~te a ••Pm que d,1v1dn dat 
equne bem e,,trutarada 

'1 i oo l)o 80hli:. e. 
Um1>,u1da Quando 

n mciamo., nos.eas no,·a, metas. su1·1Jem oe 
que nela não acred·•am 0~1 por despeito 
ou pol' lerem Jogado ror terra ll chance 
clQda • po1 <►.<.alá para participar oom dig-
1.'lidadc do g:oriOôo Exer<.'ito Branco. O pro
gramti • A Voz cio E.icerGito Branco" que 
vai a, ar l-Odo., o.s -~ãb~d de 9 a;; 10 ho-

VAMOS 
CRIAR 
NOSSA 
ESCOLA 

(TEXTO 1 A PAG. 5) 

Impossível 

Nossa Meta! 

c;ue t 11015, le-var culi-ura e -o.s éonheC'i• 
mantos ao Povo óe Z&n'oi. No.\00 pi:og1·nmu 
69ft« nc pol~ e esc,!a.fsee.dor. llfomen.Y 
d a.lt.o ~ W Ml.tt-d,o UOI! e.s,»rili 8 
levlW'ldo a !:odo6 pt•oow.»df~ 00 ~ · il1 ~tos. J.. 
ftillti, . ~ na hff.. -í&i-ra, d; 2 de jWl º· 
_'\visamo.:; de6de já: O pt• ~06 pa
l\Bt' j)Ol' aQ\l>Í. Ott '316 1"-0l-tl eMlÍ O llOli 1'1-0it

.!>i()!S planDe, ~ eet W1'l4L Mtttna • w,. 

-~ A.e~. 

ras d~ mllhhã na Radio Rio de Janeirc ~ 
t.m exemp.o. Muitos não acreditaram na. 

~lidi!tcn -o e é e caminha para eu. 

I 
tl'J'ce1ro mê.9 de snces.so e trabalho pela n06~ 

· ~a religião 
Não temo~ método.s especiais para en

conti-ai o êxitc. Usii :no.s tão sômente o maia, 

elementar àc todos que é 1. hOne::<L ctade • 

o de~J, sincero de setTit· a Dew;. . Por L"l!o 

no~~!\• realizações ~ão •P.mpre ~l>ençoadas, 
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• ensage1r a az 
Quando, no GóI:lota se 

processou a crue'fieação à.e 
Je,;m;, o DiTino .Mestre. que 

''foi açoitado, bumilllado. ma1-
trar-ado e ofeudido pela tur
ba ignara. açulada pe'os w
mo.o sacerdotes que Tiam t>ID 
Je.5U6 um rnbn:-go da rel"gião. 
onde desf.nllaiaru de pl'lvi:é
gio e pomp:is " cer1:ado pe:o 

• ~o e de.sp1ezo dos orgulho
,;o.;; centurfü,:; roman06 e de 
.s,.a báI'bara so:dade.i;c.a. as
sistiu a h•·n1.1n'dade o epi,o
go sangrento do mais pun
gt>nte drama que te,·e palci> 
~te mundo eu!minanao eom 
it &crificlo do sêr mals sá.· 
bio e puro que já habitou ês• 
te planeta re?:eto de dores 

e sOlfiimen.o.s. 
Realn,ente a cono.en:ição e 

a fia:e"ação de Jesus e o mo• 
do brut~l e .se:,agem de que 
• mesma ~e revestiu. foi '.llll2 
i>rova para ~1e$tar o ha1s<> 
nível moral e espirltus. dO.S 
rei-e;; enca1·na<los no 01 u<l 
terráqueo, sendo que o pro
iresso a e-.s· e respe'to foi 
muito peCJ. eno. a oespe:t-0 
dos doí., •i\c:rn,1; jã decorri
dos. ape,;ar da~ se,era.-s ad
l"ertência.s tlos Env.!ados su
periores, vindos dos p::mos 
arnis elendo. das Esferlf' F.i:
pfrltua ;s. 

Foi pa.ra a:o., rar h 11ua-
nidade o ,el'd .. deiro ~milli10 
11, seguir, que o Ea:spirito n, -
l ino de ·eio ;;.; ' 
mundo. para que .se.:.k ~li.o:·
llli'.S en.sin:.imentos au·udf ,. 
,;em a Luz ~nêi • •1arar ,,·. 
caminhos trl'70SO.S. h "h'.lúC,· 
por Espíxito~ i'llperfeitCE e 
'!ll1 evolução. po.-é:n, como e.:;

tes não tinJ.;am ainda ci;scP.;•• 
uimeuto paTa entenderem E 
,·ompreende1·em a Verdade <' 

o condenaram a morte. a;:i. 

da a.ssi'm Jcrn~- eom seu 11.
eomensurável a ·or rogou µ:>T 
ê,e.s em &eus lns'an es ~upre
mos, saplicando: 

• PERDOA-LHES- PAI fil..ES 

GN na Umbanda 
EXPEDIE. "TE 

Diiet01: Gers.1: Mário Bar
«.loe - s.1perintenaente 
. ·ororuu Filho - Secrert
rlo: JoM Benim - R~a
çõei; Públillil.5: Luiz Carlos 
Fert-ei;;; R.ed11.r.ore5: re,-. 

amdct Co ta, .Jair TovattS, 
credencia.do Wilson Simão 

l"a{iDa~o I Oa:ramaçâo: 
Rolemberg O. Ribe:ro 

GN A OMB.~, iDA 

(órgão OiiciaJ do SOREI 
Ceffe,,pondêneia: 

Rua Pernambl.lcc l-161 
Rncan ado - GB 

CARLOS ALLEl\IAND 
NAO SABEM O QUE FA-
zml''. 

A men.sa:;em «e esc!utci• 
mento, paz e amoi- que nas 
legou o Cordeiro de Deu.s, fi• 
cou indelevelm~nte gu.a:<la, 

eterna e imperecível. para ~ 

JX)Steridacie, semelhante · a tuu. 
possante faro! guiando e ori• 
entando naut-a1o aflitos; sin• 
g1·ando maren desconhecidos e 
de ondas encape'adas 

Infelizmente, o atTo e.st-an
dart.e do Crl.Sto fol. desfral· 
dado em oa:mps.nhas ingló• 
rias, apoiando o:presroe.• e ti
ranias .sendo que verdadei

ros r:os de sangue correr.vn 
sâbre a Terra em nome elo 
F1·!ncipe da Paz, provando. 
mais tuna ve>1; que a huma
nidade não ti11ha aínda a,,s;
milado Dõ en.sinos do Mestre. 

Foi .somen~ no lintia,- do 
século XIX, com a Codºfica
ção da Dou1rlna E.~pírita, fei-

o Bonito 

ta por Allan Kardec qne 11, 

huma.aidade p()de vislumbrar, 
em t-õda ,.ua magnificência. " 
Evangelho de Jesus à Luz da 
.\lta Espiritua.lidade. 

Esta doutrina, Dendita ~ 
c0ll.S01adora, l)()&ibllitou que 
todos conhecessem a i-erda• 
deira face de Deus, bom 11 

misericordioso m .5\l& perfe1• 
çã.o infinita. porém, es.-sen• 
cialmente justo, fazendo-nas 
adquirir a convicção, plena e 
verdadeira. de que nós mes
ll?.Oõ, por nossos a,os. ações e 
pensament-os, é que somos 
re.spon..•={n·eis por t-udo aquilo 
que nos SuÇed&., seja de oom 

ou à.e mau. 
Em resumo. 1>ara anilar

mos a excelfncia dos saluta-
1 e.s principias do Espir:tismo 
e!s seus tópicos prlnclpa1:;: 
idea !Ismo .sem !a.nati.iimos, a 
prát'r.a .t.ncl!&S&llte da bonda
de. da t-o:erân~ia. da pacien-'
eia.;, da reslsn'.tção. da fra• 
t.ernldade e da caridade. 

Terreiro 

Da Babá Adelaide 
.\ reportage .11 do Tab'.ô!de 

GN na Umbanda atravº[. de 
seu re-p:-es.cn' s.nte o o~õ. Re-

i l O QC J C fé 
'1nl&l \'Ü "ta ftl) e . E. S io J,;,r
J"t! q·ue ten1 :t sud. t:i. ·r:te r., o
prJa lo~a'izada à R, a Gtne
ral c"uindo n • 110. uo .En~. 
rle D~n ro E.,t.. ca:m de S .11-
to tem a dir~cf\o ,.,,,,iritual 
da ya:orixá Actelaide Carva
lho que é muito dedõtada a 
l\. l'6ião qut- pratica. tr:itando 
a tones sem dls'inção ae c.as
.>e ou cie côr. no1m3..> bâl'icas 
<1e uma verdadejra elp!r!ta. 

A. mãe-pe,quena e a suit fi
lha Edméa dos Sa ntcs. uma 
eflciente 2:eladora d,:, seu 
Terreiro. e o o~â é o nosso 
irmao Ramirct M:agalh:ie;. q ue 
co:abora com ded:caçao para 
o uom de,;ea,o \'1mento da, 
ses.soes. 

.A. diretoria é forma~;;. pe..a.s 
.seguill™ pt550as: Pres:dente 
Peàro de Carvaln<>. e:;pôso da 

yaloxixil Adelaine; l.~ Secte
t.i.Ti.o Jo.,;e Mansur; :t.• Secre
tãr o. !l.ntõnio Alço 

.A.. '.s.,,oe.s são rea izada.s 
sv.s i:-ttb11 d...-,.a a part"r dll.."i 20 

.l!o. as. CO!J1. u Cnboz'o A.rco e 
FJexa dlrlglndo os traba'llos 

-~ :!3 horas tem início a se-
g~1nda gira que é dedica.da aos 
companre:5, 5endo o seu rhe
re o Exu Lalu, auxiliado pe
los Exus Mangleira Caveiri• 
nha, Pomba Gira. do Lâdo e 
COllii> Terra da Calnnga. 3a.i 
!eiras co1.s•1ltas com Pai Ya
.entim e Pal Tomaz; às 20 
boTas. 

·A equipe de reportage,n dG 
Tablólde, • agradece as a1en
/ões d;spensadas ao nosso re
presentante Renatinho. e en
via o seu S!il"avá am·go, pe
dindo que Oxalá contin•.1e &. 

;rrad!ar .suas vibrações de 
paz e harmonia. at1·avé.<, de 
t-0da.• as entidades que dão 
cumprimento de suas mi.ssõe.• 
neste form0s.<0 Terreiro. 

Casa Vovó Maria Conga D' Angola 
Av. J»resident~ Kennedy, 1131 • Loja "E'' 

Duque de Caxias, RJ 
Ervas, Perfumes, Banhos de Descarga, Defu
madores, Fitas, Guias, Medalhas, Patuás, Al
g·uidares, Penachos, Estatuetas e Fenamentas. 

Preços especiais para Centros e Terreil'os. 

1 

JAIR AVARES 
Primeini d& hé.i! virtude.,; teologals r, qua e ID(>lt", 

o,:iun.da de um e..,;imento religioso ou e.spir!tualisla, teu
t,ralUlll,do 1nnna divindade. Da qual ae m firm.cmeute qne 
.e :una. acima de t\\dns a1 colsag terrenas. 

Dessa rlivinciade que é o alvo de nas::;as .súplicas e ora
Q<Jes, espera1m.; e O''¼lOS 1·eceber o lenWvo confort.ador p1u11, 
nossos sofrimentos fisieoo ou morais a qt1e nos enc-0ntranio.s 
gpostos ua es,rRd 1 d& vida. 

ne.starte, em prmcipio, a fé ~ e:xdu.siva do.s <ltelllt'll. 

Sõmt"nte 01· qLe Clºêem e Cllle seguem o.s preceito,; • 
normas de uma re.1g!ã.o qualquer, peloa qu11i.s acreditam oom 
~-onvlcção e f.iJ.mezil, estarem trilhando Ó verdadeiro carui
nho para i> 0011qni.;;,a supren1a da salvaçii,0, pod.crão c:-onhe
cer e n~liar os · ent>Jico.~ e,feltos do podei· da f-t' em~nRcla 
d<I Ente Supren10 que adoram. 

AsS·m ~ q1rn 11;:. a. o;; crlst-ão.s, quer sejam cai-õlicois, pro-
t.el,tante,, t>sp!ritas ou um.band!Btas, Jesus !oi o Sa.1'·ado.r iia 

humanidaci~ que lho dará o oéu: segu.ndo 06 en,sinamentos 
de Buda, o fu"dad1;J de sua. religião, e.."J)era.m o.s budlsbs 
alcançar o NirvR.na os maomt>t:mol' que se rer;em pelo A'.
l'Ol"ão, escriro ,or .\.ir,omê, aguardnm por intermrct:o de A 'á, 
a p.~z e de;;va11.q ete;·no ... 

Tõd11., a.; re·igiü,.s, embora 11;; trilb~ 11ejam d1fe,.,n1t-~, 
leum ao me.:;mo caminho. 

Sabemos q ,e na há e.feito sem c11nba e a r .. l' o &fl'ito 
dt> 1lma crença leli~itloõ& 

o ·erdade1ro c~·1mte nMo procura. an~lisar pormt'uoii,41• 
damente, ~bn a v1aa e P. obra claqut>'e.s qtt,. adoram ,'<>mo 
divindade;;. 

Felizes o.s que •em uma religião porque, em recip1oci
dade, ronh•ceru co,lll' é grande, intrnso e maravi'ho, o o 
podn- d&sa .-ir•ude que os tornam resignado,; e feli,e.,. 11te 
me.,mo na >1d,-.. -:;·da..:e. 

Pt>la 1-•é o c,·l'n•e pratica li. C~tJtIDADE. virl:1à,• llii m
dida, po1· t6d&;. 11 .. relig:ões, na ESPERANÇA de obt .. r & 

,!.lY&ç.áoa 
premia 10.: ., • r no, a. ~pei•ar tõda.,, M rl'lig,oe•. 

Figado - Estomago - Intestino - Rins 
·- Baç~l 

---------~-------

._ _____________ _ 
A VENDA NAS BOAS CASÁS DO RAMO 

Um Produto do Laboratól'io Vegetal Nossa Flora 
RUA BUENO DE ANDRADE, 295 - S. Paulo 

LEIA DIÀRIAMENTE 
11G N N A u M B A N D A" 

DROG1ARltA DO PÍOVO 
PôSTO 1: 1.° de ·Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 

PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-8, na Pavuna 
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DESAFIO AO 
e t e:z wee ·a•,.,- =-• .,, 

IMPOSSíVEL .Virtude, 
,.. , 

E Perdoar! 
TCl'\'1<6-!eJas - 23 horas - Caual 9. 

1fo1 p1·09rama de inw~oto que lev11.ré vooê, ao sobre111ü1u·al. 

' LUU: CARLOS FORTES 
(Babalo-r~ TOLA MALEMB.t) 

rança, «;11;1pu11hando o có:l go .da ju.:,tiça par&.._ 
lolterc1c10 '.'aronil do no.~ d,reito relig1oso 

Meu Pai Ogum, faze! com que possamoo 
perdoar 06 nossos illimhoo, fazendo bem 
ao;, que nos t-êm ódio e orarmos pelos que 
noi; perseguem e ca!un·:un. Pois -~ó a&Sim 
serem<>s fi'hos .?-º P9.i Oxalá, o qual faz 
nascer ~ Sol. sobre bons e maus e vil" a 
cJmva sobre Jlli,ios e injustos. Porque per
uoando os llOS60s ini nigo.s e detratores 
ta.mb.',m seremos perdoaào.s pelo Pai. ' 

D.l!l&AFIO AO IM:P0681VEL é um programa orienta.
do pelo Supr&n10 órgão das Religiões Espíritas que tem 

~ aor=ta~,c, e d1reçác• do aeu presidente, Mário Bar
ueloo . 

DESAFIO AO lMPOSSíVEL é um progr:ima (!Ue mos
t-r9.ra por A mais B. a face que você não conhece dentro 
do espiritismo 

DESAFIO A.O D.fFOSSiVBL é impact-o,. é pol~nliça, é 
solmmatural.,. 

DES.\FIO AO fMPOSSiVEL va.l esclarecei• a você O& 

ponto.. mai.s à.:scut1úos da reliitião espirita. 
DESM:1'10 AO IMPOS81VEL vai levar a você a pala vxa 

ab11.lillada de dirigentes de terreiros de Umbanda, Centros 
Kardecista. • R,oça.s de Candomblé. 

DJI\SAJl'IO AO JMPOSSíVEL Ievar3 a você.,, criticas 
de rnedicos. padrSo$, parapsicólogos, p,siquiatra.s etc. 

Dl!lSAl"IO AO IMP'OSS!VEL Vai provar que Oí; espí
ritas ouram /!611" praticar o exercício ilegal da wedlcina. 

Dl!S'\FIO AO H,fPOEISíVEL é um dt'oS&!io das religiões 
e;;µiritMI a.o.s q1te D.Ilia não acreditam. 

COLUNA DA CONGREGAÇÃO ESPíRITA 
UMBANOISTA DO BRASIL GEUB 

.\ C'On~regaç!lo blpíri~ U1n-
1>1u,d1$t11 do Bra.til dando 
-,um1>rim1>nto M .SU!llli flnall
dad!IS pre.iHgiou DO último 

·1 1~, s·bado ~ fieõta ena. 
lh.n1.ne.naa.f>n1 a.oe Pretos V•-
lflOC, l'6!lli"ada P"lº cent.1·0 
lllllpÍl"lt-a Linho. dl.ll Almas e 
A t-U:UHill., em aua S&de pró
Pl'Íll -. R,u~ Ia.ra., 11'11.. Si<> 
!M:11,teu.s, llJ eob a eficiente 
1ilrei;lí.o do ~balaô sr. aer
l'Aalo l"'erreira. Lope.s. ll"oi 
uma festa muito bonita e que 
tel'e 11. destacar a, c1iSOiplina 
oo seu corpo mediúnico. tendo 
111.iúio à.s 21 horas I termi
nado às 5 horas da. m.anhã. 
N,o intervalo foi servido o 
:A11;eum de PreLoo Velhos. E.s
tlvera.m presentes a esta fes
tividade Presidente da Con
ar&gaçã.o, Sr. Martinho Me11-
de,,, l"erreira e o 1.• Secrelá
l'IO Geraldo de Freitas A.'l

,e,:1nt i,çl-0 e esp08a . 

ec>NVITES 
A Tenda Espfrlta E6tréla do 

Mar con1 sede à Rua Aiéra, 
Ntl, Vlc.tnte ,e carvalho; fa.
u. realiaar n.o próximo dia 
l ·i' do corrente. quarta-fetra, 
uma grande fellta em home
nagem a.o aniversirfo dos Ca
boclo.; Cobra Co1·al e Ja.oi, na 
JJe.sf!Oa da senhora Ma.ria 
:Bemo .Barbosa - IQiorl.Jtá e 

:na da senhora. RUtb Dá,vila 
Càman1 - Babá.. Na oportu
nidade vá.rias homenagens ae-
1·l.P prestadlllS aos dois Cabo• 
cios, pelos filhos daquele ter
reiro e de diversos terrelro.s 
oot1vi<'laclos , 

Por G. 1'". ASSUMPÇAO 

Agradf~'"mos o conv1te :re
cebido e enviamo.~ o n0l!6o 
s11.ravá am·fo a0o ~r nde;; 
Caboc~o., coo,·11. Cot'G.l e 
J,wL 

* 
.Do G ... Lll>O E-pídt. Hu.:uil-

«"'6 de J"s ,s .Rua Alice Fi
gueiredo, 69, Estação de &la
chuelo :re~t>emos convite/para 
11, fMta em h0'!11enagem aos 
Pretos Velhos no dia at do 
corrente às 16 80 horas. Nes
ta oportun'dade será prestada 
uma. homenagem ao radialls
u Boanerges Lavrn do. Pro
grama "Noites de Umbanda" 
da Rádio Rio de Janeiro pela 
passagem do ~eu aniversário 
natalício tr~ns~orrido no úl
timo d,a 20. A. Congregacl\o 
se fará represen• ar rn!sta;. 
homenag~ll.) 

Do J!:;crltol' e Jornalista 
Celso Rosa (DecelooJ recebe
mos convite para a.s festa.s do 
dia 24 do correilte. à.s 16 ho
ras Gira. de Con.fNternização 
dedicada a.o I'l'imado de Um
banda, Ordem dOb Graduados 
e Umbanda e a tõdas ts ins
tituições federaUvas e cultu
rais de Umbanda e dia 31 d-O 
corrente. às 13 horw;. Ageum 
de, Prêto Velho (feijoa.da\ . em 

homenag·em ao Círculo f Es
critores • Jornali.•tas de Um
banda ao Prima,. Benja.mhl 
de Figueii-edo e ao Tatá dl 
Inkioe Tancredo 1k Silva 
Plnto. A Congregaç~o !ar-se
'- represei1tar no próximo dia 
31. 

Meu P-ai Ogum, fazei que a Religião Ell
pirita seja eterna.mente soberana, próspera e 
respeitada. Propo1-cionai-noo 3. paz perene, 
assegurai à_ familia espírita e à gente bra
slle:ra. a tranqülliddle e a. vida. edificante, 

· ,eguncio noon concepção religiosa. Permiti 
que eu e meus Irmãos em- Oxalá saiba.mos 
cUinprir o dever e a missão que nos foi de· 
signada.. com dedicação e humildade. Livrt.i
UOli do,; traidores, dos indLeren•es e dos 
omissos. dos cov11.1:de.s e doi; vmliilhões da 
nossa que1·ida Religião, e dos o,_ue lhes so
lapa._ro o.s va.lôrM etern01,. e, se empenham 
em poluir a. vocação c1vica, patriótlea. e l'e• 
Ug!osa do no..."í'!O povo. 

Meu Pa.i Ogum, que sejam abertas por
haõ a.os ideais da bondade construtiva, do 
perdão edificante, do U;mitado bem, por• 
que somos em ti a fa.milia. venturosa da. 
querida Religião Eiõpfr-it11. Brasileira, e, por 
amor ao nosso Pai Oxalá, se necessário, mil 
v~i'les no.: contundiremos no pé abençoado 
e anõn!mo dos caminl1n; floridas de espe-

/ - ' Houve no_ dia 15 do corrente, um Toque 
parit o recolhimento de dois Ya&: Celsc, 
(Ogum) e s·mone (Iemanjál, no Ylê do e,,. 
boe!o AlTanca-Tôco, dirigido humildemen

\1&, ~r és~e articulista, comparecendo para 
o brLbantismo da solenidade o :Babalorürá 
Oderan. Matalandê, Ebame Vlc"orla, <>mim 
:muá, Banda Leui, Babá, Obáoronín, Y&-

1::f"keré Oromim ~ A1abê Mundinho de Ogu111. 

JAIR TAVARES 
ANIV-ERSARIO.U I 
O nosso Diretor de Promo

QÕeS Jair Tavares auiversa-
1-lou no dia 14 do corrente. 
No dia. 13, a Tenda E,;pírita 
Sá.o Lázaro da qual êlc é :ii
rigente juntamente com seta 
esp&a, a Yn:or":i:â Cecília. 
realizou uma gira de F"rêlo: 

Ve:hos e na mel'ma o,10rn.m•
dade foi !)restada. uma home
na)!"t>m ao anlvers rla t l 1-
da. na noHe festiva reah:r.011-
se naquela ca.sa um ca.samen
to de f'lhos da. casa.. 

Lamer:.tàvetmente tfnllam<l!' 
uma nro<rramação idêntica r o 
SORE e ficamos impossibili
tados de .!hega. até li, porém 
sabemos que tudo co11:eu d-e 
formtt brilhante. Ao Jair. en
viamos o abraço do SOM. do 
Tab1óide ON na umbanda do 

. programa A V<>!! do Exército 
Branco e do programa de TV 
Desa.fio ao Impossível que irá 
ao ar tôdOB as têrças-fe;rRs. 
no horário das 23 às 24,15. no 
canal 9, com estréia marca
da PILl'a o dia 2 de Junho. Sa
ravá Omulu que lhe dê mui

to ax~. 

Tóda e qualquer corre!poudênci~ para 
ê.ste articulista, deverá, ser env·ada p!ll'll. 
e S0.R>E rua Pernambuco, n.0 11&1, no En
cantado. 

Visitas Da Equipe 

Beira Mar Na -Barra 
Tend.&. E:.ofriú.l. Nos.,a, Se

nhora da Conceição - Rua 
Baronesa 290 em Jacarepa
.ná. ralorixá: Nair da Ro
.:ha OSório. Presidente: Ra
'ael O.ólio. o,ã: Italo. Ses
~ões ai; se~ndai; e qua,t;as• 
terras 

e da Espirjta Sa.nta Bár-
1>ara - I'rave,;sa Amália, 5,. 
!rajá.. YaJorcrà: Valdecl cias 
Ohag3,5 Preside1...te . .!oão Lmz 
Oliveira. Ogâ: Gilda Silva. 
Sessões dé 15 em 15 dias. 

Tende. Espirita rr& lrma()l; 
· - Rua Volta Grar.-de. em São 
J«o de Me1iti. 8abalori:s:á: 
, ,lila Ses.sões ck 15 e.m Ui 
dia&. 

Terreiro o~um Gu=elro 
- Av Copacabana n.9 &19, 
ap. l. 006. Yl\lori.xá : Nilza 
Silva. Presidente: Francil!co 
ralhar-do. Sessões só em dia 
dt> festa. 

Tenda &5ptrita Cipdano 
das Almas - Rua Pedro Amé
rico, !H8. Babal.orixá: Waldir. 
Ogi: J o 1 g e. Presidente: 

W ald.i1 d€' o J veira. &e61.~ 
o.e la em 15 diN. 

Temi., Esp!rlta Ogum Yan 
e Cambinda de Arua.r,da -
Pra.ia de Batafogo n.• 4.JO, 
ap. 301. Fresidenr.e: Jorge 
'!obrante.s. YaJorlxã: N""ll:ia, 
Sel!sóes de 15 em 15, dias. 

T.eru:ia Espmta Sete :Ma~.:• 
- Rua, wns Vasconceloo, 8&l 
'l alori.xa: ArJstotelina. Ogâ. 
rosé. Sessões ts t!rQRS. Sext~ 

e sál».t'los. 

T . I!.. Ombandista da ca
oocl& Jacira Dedal dê Marla. 
A.nton!a Rua Marup!ara 
n. • 188 em Rocha Mlran<1a 
Ya-lori.x!: Maria 8alda.n.tu • 
Presidente· AJtam!ro SQ!da
nha Ogã: Dário e Silvio • 
SellÍ!õec às quartas e iex,ta.S
!ell'aa. 

Tenda F.spil'ita Odit Muta.• 
ri.ece - R ua Va.lença 11.• 126, 
Prainha. Presidente: OSVM
do. Yalorixá: Emília. Ogã.: 
Jorge . Sessões d1! u; em dlas 
dias. aas sábado&. 

VOCE E MULHER??.? E VAIDOSA??? 
ENTÃO LBIA gsTE ANUNCIO!!! ., 

"A ·DIA(Uí PERU(ASH 
declara g·uerra a-os penteados mal feitos e de última hora 

SE voc:m CONSEGUE COMPRAR COM SUAS ECONOMIAS 
DOM:l!:STICAS, POR QUE ANDAR MAL ARRUMADA ??? 
PERUCAS INTEIRAS A PARTIR DE NCr$ 100,00 E MEIAS A 
PARTIR DE; NOr$ 40,00, E AINDA FACILITAMOS EM 3, !5 Jl 

7 PAGAMENTOS MENSAIS 
Venha comprovar: SENADOR DANTAS, 11'7, SALA 212 (C~RO) 

A D'ROG,ARIA DO POVO 
PôSTO 1: 1.º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 

-- PôSTO l:. Avtt1ida Atttomóvaf Clube, 5376-B, na Pavuna 

• 
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DOMINGO, !4/5/J9i0 
eu w,, • L.'-CI, 

Depa. ·tame, do Relacões .. De PúbÍLCQS Cosrne Damtão 
A Casa De 

Dirtge 
São Jorge N~so diretor cte Re-.a

ções Públicas, o Babaiorixa 
Tola Malembê. ,·i~itou a Ten
da Mensageiros da Verdade: 
6ituada na Rua Augusto Fran: 
eo n9 264, em cavalcante. di
:rigida pela eficiente Babá 
ha Ferraz, tuan.do levou a 
oalavra de Paz • União cto 
Supremo órgão das ReJigiõe
Espíritas. · 

- A Tenda Antonio de P.t
àua, dirigida pela nossa esti
mada irmã. Kacilê (Ma·nh,11 
Bitua~a na Rua F!aviana n,v 
6, em Mesquita realizará no 
próximo dia. 25, uma bonita 
80lenidade em homenagem ao 
formoso Pai Anton 'o. Se.s.sões 
aos aom1ng<>s de 15 em 15 
Oias 

- Acompa,nhaao Baba,lor'i.xa 
Odéran e do Alabê Mundi• 
Ilho de Ogum, estivemos do
mingo na Tenda do caboclo 
Urucutu.m., no Toque realiz-a.
do em louvor aoil Pre,os ve
lhos e fomos fidalgamente 
s-ecepc1onaao.s oelo e.sti,iado 
Baba!aô Aurélio: 

- No dia 15 do corr.:me. a 
riossa querida Babá Ritlll.lla 
C!a Oxum, realizou em sua 
Casa. a cabana de o·orum, 

• situada na Rua Ada; um zna
gestooo Toque em hO!llenagem 
aos bondosos Pretos Velhos, 
estl.vemo.'5 presenta Juntamen
te com a Yakekerê Oromim, 
o Ba.balorixá Odéra.n e o :Ia~ 
bê Mundinho de Ogum 

- Ylê do Senhor do Bon-

NA CASA OE 
OIÃ TELú 

Um lindo Terreiro da , • a
~ foi visitado pelo nosso 
COlllpanheiro Pernando Costa, 
que é líder da equipe Oxalá. 
Desta feita., o Fernando foi até 
à Rua São Venâncio. 237 Ri
cardo de Albuquerque. onde 
está situada a Gasa Branca. 
,que é dirigi.da pelo p~estimoso 
e competente Babalorixá, Ge
mido Batista Ribeiro, que e 
conhecido nas rodas de Can
domblé pela diglna de Oiã 
'l'elu. 

A Nação da Casa é Angola 
e tem como Pai Pequeno o .Ax
maooo e como Mãe Pequena 
a Diiie. As ses.sões naquela 
Ca$ são realizadas só em dias 
de festa. 

Oiá Telu, anuncia que aten
de para joga,{las de bÚZiOS "tô
das as têrças, quintas é sá 
bad.os. 

Que Oxalá abençoe a t-0-
. elos daquela Casa e que cada 
-vez mais Oiá Telu, continue a 
felz.er do Santo, ou melhor, da 
Religião, apenas um veículo 
de caridade. 

-=- .. 

tnn dirigido co:n efic!~ncia e 
h mlildade pela Babá Nad1r 
de OJivo?lra Sayago (Obá Oro
nin) na Ru!l Augusto Fri\n

co n.0 154, Cavalcante, rell• 
liza .se.;csões aos sâba.dos de 15 
em 13 dias, e consultas à.s se
gundas-feiras. Ogã é o nosso 
il"llláo sebastião. samba Ize
te. Presidente o nosso 1:Jom 
ilmâo Cândido. 

- Tenda de Ogum Humat
t-á, da TraveM& São JOSé n.t 
29, no Barreto, em Niterói: 
dirigido pelo Ba.balaô Jorge. 
aparelho do Caboclo -Guiné e 

Tra-nca-Rua-s. Sessões aos .sá• 
bados de 15 em 15 dias. Pi:e-

si dente o &;tll.i, do Otacllio. • 
- Ylê cio Caboclo Ari·a11ca

Tôco. Rua Cana.nela n~ 16, em 
Osyaldo Ci·uz. consultas eom 
jôgo de- btlzios tõda• ais quar
ta -feira:,; e ·ibados a partir 
das 13 bora,; as sessões ptí-

bltta~ .de 15 n1 ló dia - 806 
.,á\:Ja<1os 

- HoJe dia :!4. :\:; 16 horas, 
na Tendi\ Filhos de Oxóssl, 
1111 Rua Cm•:os 1xavier, 97; 
em l\Iadure'ra dirigida, pelo 
Babalaô Aurélio !,rande conp 
!ratemlzação em !Ou'\"Ol' ac.s 
Pretos 'elhas; quando ser'io 
homenageado,;; dirl6entes ele 
ôrl\ãos de Ctipnla. 

GNVisitouO 
Abaçá De Oiací 

M,la.is uma. licda Casa de 
Santo foi visitada pelo nosso 
compa,nhelro Fernando Co5ta, 
líder da equipe OX&lá, que se 
de6loca aos mais distantes lo
ca.is, em busca de beloo Aba
~ onde se presta a mais 
pura caridade. 

tre na dificil ftmçâo de Ogá. 
Oyaci o·ablllha com o Oa

bocJ.o .Boiadeiro, e atende para 
Jõ~o de delogWls todos os dias. 

Está de perabens, o nosso 
11:mão Oyac1 e e peramos uma 
visita sua. aqul na sede do 
S.O.R.E .. p3ra q.;.ie veja de 
perto o Q.:1e rea.!mente faz.e. 
mos pe!a Religião &pirita. 

Desta feita, o no.soo prest,l
moso Fernando Costa, na&o 
!ew colaborador, estêve no 
A.baçã de Oyaci, situado na -
Rua Piraquara, lote 5, em 
Realengo, dirigido com muita 

------ -- ---

A COMPETENTE 
IZETE SOAR 

1 ,.ên lo o .. 
Miguel cios S:intos que é mais 
ronhreldo pela d1gina de 
Oyaci. 

Mais uma linda Ca de 
caridade foi \'isitRda. Desta 
!-eita, fu~ a 'l'enda E p1rit.a de 
Um.banda São Jorge, ituadia 
na Rue. das Ametlsta.s, 45, em 
Rocha. Mil'alldR. -~ direção da 
Tenda é do l3abaloriltfl Co'1:!ne 
Damião 'I'orres, que tu.balha 
com mUito acê1·to com 'as se
guintes emid.ades : e boclo 
Vira Mundo, Pai ..'o~e de u• 
gola e Exu R-l'i das e P Eu
oruzilhadas. 

A lãe P'equenrt t' " Dona 
Ca.tarlna. Uva uto;:;. qu~ 
muito !.a.z. para que todos q:ie 
1/bé lá. \'ão se sint-am bem e 
J)8"!. que todos 1·ecebam a.. 
graça.<i da.das pelo viorante 
Oalboclo Vira Mtmdo. 

A diretoria da renda e oom
posta. pelas se, 1ft, ;: ;::s·oas 
Seu pretildenle e o :Bal)alolixá 
C'osme Damiao rones e 
ooupam ain<l outros lt1!1,-.are., 
a.s senhoras Júl:a dR Silva 
Freire e E11,a dt> Araújo 
Torres. 

Esper:i.mo q:1e o e, iodo 
Vira Mundo de, ~1,a:1, ,·e,: 
ma.Is, f&'(tli; 11 todo d ~quela 

UBALDO GOMES 
FESTEJA 
PRETOS VELHOS 

m O 'O p -
nhelro Ubald-0 Q-Omes. que -t -
rlge com multo e ' fi'n ·la e 
acêrto o cantinho de Vovô 

Tenda e aproreilamoa )}IIN 

g-radecei· a ucolh.idn clacl:. !l(lQi 

1Jos•os representantes. 

FESTA DE 
YAô. NO 
ILÊ DE 

ÂMADOCI ! 
Ubaldo Gomes. nosso com

pa11hoiro, visitou o f!ê de 
_,1.madoci, situado à Rua !d-
mirante Figueiredo. I 4-'2 ~ 
Ilha do Governador. 

o ritual da Casa i Uin
bnnda e Queto, e a me~m11 
conta com mai1 de ~ me
d;uns, que tudo fazem pau, 
elevar ca.da vez mais o nmne 
da Rell"'iií.o Espirita. 

Quem dhige, aliás, eom 
muita efic'ênc·a &te lle, e ~ 
j)re:idada Yalorlxá Maria do 
C~rmo Santos que ao :ado de 
seu Pai PeQueno. Jos/> Fé Ba
t.l~ta da M5e Peque11a Domi
ella e do Ogá Joflé Gabri 
rea.1 Mm. belos trabalho,; pa
ra os que e t. lá vão. ~m bu11-
ca. de car'dade. 

O• ~Uias-chefes d9. C111;~ 
.,ã,o o Caboclo sete Lua e Yo
vó ca•arina da Guine. .~jn
tla~ a'ndR no bom d<senvo:
~i·ren o csoiritua1. o.~ CRbo
C"1,:y.:; PC"1R ,., JY,. Jura e 
.-i ; rranc -tõ 

b-o mn PaA 

Oyacl pratica a Religião 
com muito a.cêrto, por isso 
me5m0, e que tem e. eficiente 
oola.boração de seu Pai Pe
(lueno Jorge, 11ue. Mãe Paque
na Zenaide e do seu 0gã Pe
diinho, que aliás é um mes-

t Chico, notícias do ~P.,1 Terrei
ro. O Centro de Caridade san

ta. Bârl;ara, situado à Rua D, 
quadra 16, 10:e 16 no Jardim 
Boiuna, é dirigido pele. pren
dada irmã Irete S01res ""'on
tenelle, que a.o lado de sua 
Mãe Pequena e do seu Ogã 
Nelson Con.ceição, pratica com 
perfeição e acêrto a Religião 
E<,pú-it-a. O ritual da Casa é 
a Umbanda e e1a conta a.tua!· 
mente com 20 médiuns. que 
muito farem para elevar ca
da vez 'llais o nome de sua 
Mãe de Santo. 

Pnl ("011"0 e Pai a'\ '1? Ó'/'O. 

F;xus :.:.alu :>farabô, Tirin, 
1 •·,m"'nho e Tranca-Ruas. 

Eres \ita1·iazmha. P,xlr!nho, • 

AJÃ GUESSú . 
LOUVOU OS 

VELHOS! 

A Casa de Caridade Reino de 
Angola, situada na, Rua Boto
cudos, 115, no Bairro da Fre
$Uesia, na Ilha do Governa
dor, homenageou os no.ssos 
q_uelidos Prêt.os Velhos. 

Est{t casa de ca.ndad-e é <ti-
1igiua. pelo competente Baba· 
lorixá Ajaguessu. 

A f,esta foi muito bonita e 
lá compareceu gente de mui
ta projeção dentro do Santo. 
:&..<tá. de parabéns nos.so amigo 
A.Ja,,"Uessu e contamos para 
breve com ume viSit,e. sua à 
nossa sede. 

R·OG 

O.s gu.ias espirituais daquele 
Centro i;ão o Caboclo Tupi
nambá e a Velha Joaquina de 
Aruanda.. 

A Yalor.i.!:á Izete Soares 
Fontehelle a.rende para joga
das de deloguns todos os sá
bados d.e quinze em quinze 
dias e 06 toques são realiza.doa 
só em da.tias testi vas. 

A n os s a compenetrada e 
eficiente :."alo1·lxã Izete. nosso 
agradecimooto pela recepção 
dada ao nosso representante 
Fernando Costa, que lá eatê· 
ve visitando ~ Centro de 
Caridade. 

™· m .. 

Na ocas'ão em Q.t,e , eio no,• 
visitar êle no.s falou que 
aquela Casa de Caddade P.S

têve em !esta. no dia 14. '11a 
&.se em que foram homena
geados os no.,sos queridos 
Pretos Velhob. 

Foi servido para lodo. que 
lá oompareeeram um suculen
to ajeum '-IUe. também do 
qual, tomaram parte todo..• o.-
filhos de sanLo da Tend~ Fé 
em Deus. 

Está. de para bé.11.• 
prestim060 am'go e 
filhos daquela Casa 

o nos~o 
todos os 

odára. 

Doun e Cel'nha. 
E~ta nos disse CJbaldo. i-ea

izou ume. bonita saída de 
Yaô que foi muito COllCOl'l'Í
da., pois t•1do que se faz na
quela casa é feito com mu· 
ta dedicação e carinho por 
'>arte dos médiun~ e daquel~ 
Yá 

Está de parabé11,• a no&Sa 
boa a..niga Maria do carmo 
Santos e contamos para ~re
ve eom ume. visita sua. nt. 
nossa sede que fica si t da 
à. Rua Pernambuco 1161 no 
Encantado 

CASA DE 4 MÃES 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBLÉ, 

~ELAS, MILAGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEGITIMOS DA AFRICA 

AV. BRAZ DE PINA, 1469 

A. DO· P vo 
PôSTO 1 : 1 " de Março 17 - rôSTO 2r Senador Dantas 35-A 

PôSTO 3: Avenida Automóvel. Clube, 5376-8, na Pavuna. 

IJOMI G • A UMBA, 1 UA 

LÊDA NORONHA 

o via •~.nte qlte cnega a Pernambuco, 
,-t1 oo cto Sul, através de Alagoas, vê de-

111< ,1.,p••-se contra o céu a forma arredond.:1-
idfl de uma serra, coberta de mato ralo e 
de palmeirals, que se de..~taca como o ven-

e "!!.' n'n gig·ante que se tive-se deitaclo 
]M\!"11 dormir e morrido dura,nte o sono. 

11 ~.:: i-n da Barriga. 
U ,1 rio de leito pedregoso desce a~ suas 

tnc, , as. dando mil e mna volta,;. t o 
Mur:cl::ihu. 

i1:ste foi o cemuio de um dos mais bf!
t tristes epi~ódios de nossa hlstó•·ia A!. 

i)Or n•als de um sée11lo, os neJros fugidos 
do Nordeste viveram livres, constltt; 'ndo .1m 
ll!lstad,, independente - o Reino do., Pa.l• 
1<nare,; 

adulto,. e livres do sexo 01asc11líno Porqu-e
nos Quilombos também havia escra ,os: º'i 
negro.-, que fugiam para blisc•ar a libe1·da
de. recebiam um mocambo, um pedaço de 
terra e o titulo de malnngo. O.s que p€r
manec?arn e.scravos nas plantações, quando 
ap11:slonados pelos quilombola.s, conturnavam 
ua situação em que se compraziam. Escra
vos entre os branC-OS eram escravos entre 
precoc. não havendo optado pela liberdade. 
não e1am considerndos dignos delas., 

O próprio rei de Portugal, através de 
.;eu g•JVETnador Pedro de Almeida, cllgnou-se. 
fir1ni•.1· com oa reis negro~ um tratados de 
paz. 

~ hlstól'ia não conta como principiou 
ifle. .I\E primeiras 1•e,ferências nos documen
~08 rio Sémlo xvn já. falam de três gran
dM quilombos - Macaco, Sacupira e Pal
Mare,; além de vá.rias vilas menore1,. 

P•,r caminhos ocultos entre as paime1-
1as, tõdas essas comu,1idade , mantinham 
wt-re1o0 intercli:nbio, retom,mdo os u.sos e 
costume;, da A'rica distante, dedlcando-se 
à a.gricultura e ao arte.san 1to. vendendo 
tranqüila-mente o produto de seu trabalho 

.Rompido &te. a plU'tir de 1690 travou-se 
eontrn oa Palmares uma 'guerra sem tréguas. 
Clnco a.nos durou a reilistência heró·ca e de

,;;~3)-llr;1,da doo Palmares. Só em 1695 caiu o 
ú'llmo quilombo, l\rrastando em sua quedJI. 
o último rei negro, o heróico Ga.ngazuma, 
e os principais chefes pahnarinos, que com 
~le se atiraraan do alto da. serra no l~i pe
rlrego.'5(. do Mumiahu, prefer;ndo a morte à 
serv1dao. 

nas cidades próximas de Una e Porto Calvo. 
Guvernavam-se por reis eleitos. -,orém 

Titit i•'.os. aBsist•dos por um Grande Con
tt> ho, composto pe!os roalungos. h1b"t.nntf6 

Em mato. mês dos pretos .-e!hos, ho
menageamos no Zumbi, ••ei dos Palmares, 
e em seus companheiros, a tradição de co-
1·agem no trabalho e na luta, condimentr 
qlte a raça negra atirou no caldeh·iio em 
que ferve êste elixir do futuro - a RAÇA 
BR -\$TI.EIRA. 

Visita À Casa De Orlando Pacheco 
~bado. 16 de m/llo, nossa 

irmlí. Léda Noronha foi home
nageada 110 "Centro A r r o-
- .. RAJ10Jro Snnto Anofre•• ,i· 1a. 

:\ia t'i1al Fa.lcáo da Frota. n ° 
1.421. Padr~ Miguel). do oom-
1>ºte1.1 e zelador Orlando C'a.r-
10.; P 1rh11co. durante a gira 

.IOSE RIBEJl{O 

.t..lcaudorados na·, fa e0 a.; dú Band,agara, vive os Dogom 
que, como o;: Bobô são povos com uma das tradições artísticas 
mais rica.s e mai: 1111,,g~ do Sudão Ocidental. Como acon
tRce em tooa. a Africa a sua e.~rultura é de inspiração má
igico-rel,giosa A& rotátuat co,n formas humanas, tendendo 
!])ara o abstrato repre,entam figura de aatepassados ou li
gam-se ao c111to do mt11mos. As pequena.~ estatuetas de ma
deira, trata.dai' à maneira de pedra. antepassados a quem os 
Dogom venrmm s,i,,J atribuídas pelo.s mf'smos aos Tellem. 
:m!b-te1·ioso pnvo ele QUf'm se consideram descendentes. Cara.e~ 
terizam-se estas esculturas pelo seu ctesenvolvlmento vertical 

ti colunar .. \s c..ras sãc- severas e fechadas. 06 braço.s, por 
vêzes ei:guirlo• ao a.lt-o, parecem exprimir uma exploração 
t'itual. Outro tema predileto é o casal de antepa&ados reais 

'6t!ntados no ,rono Em qua;quer dos cru,os a escultura tende 
para um& •lrnp,lficaçH' geométr'ca, chegando a atingir por 
vê't.eS os rasgos duma abstração cubista. Os Dagom fabricam 

também má.~'.'11o,as pa,ra aF diversas fa..l!es dos rituais fúne
bres. Outras reproduzem f;lpos sociais como o velho, o ca
•.ador, o sapa1eiro. a rapn.riga, o malfeitor, etc Servem-lhes 
também de •not1Vo -para a, feltm•a de mãscaras, os animais 
e os gêniQS da natureza que constelam o universo das suas 
-crenças, Umes da.s mãscara.s mais conhecida.s dos Da.goro é 
1' Canajá que pr,,;su1 o s!gn!flcado cósmico. Sôbre o 1·osto 
!tamente e~tilizado, cuja~ orelhas se afilam para cima como 

dois chifres, está 0.S6ehte uma cruz de Lorena, no tôpo da 
,qual o ca.sal a,n,~estra, fixou a sua morada. Certas mã.scaras 
lf!O!reram um;i impliflcação ab.5Lra, ilmnte. em que o..s olhos 
~o duas longas - JanPlas separadas p:>r uma frágil divi-

-~orla a servit dP nariz. 

--- >Gt 
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tealizadi. ,;m Jo·,vor dos Prê
tos Velho.s. 

Lêda oronlia fa.".t .,oore a 
grande si_gnincacão do .. 13 de 
maio pa.ra a raça brasileira e 
rece-beu. emoi·onada, um di
ploma de só::io benemérito do 
Centro e um Mmo de rosa,s 
amarelas. 

A ebame Ivaói Ferreira. da 
Silva, da Oxum, também ho
menageada, empolgou a a.ssis
t~Ifcia, falando sbre a fé, que 
deve unir todos os espfritas. , 
seje.m êles kardecistas, um- ' 
bandistas ou candomblecistas. 

Noronha F!lho <',011 vidou o l 
Ba.balaô 01·la.ndo e seu, fllhoo 
de fé para o programa de te
levisão do S.0.R.E.: '·Desa
!lo ao Impossível'' 

A bela <!sta se ence:Tou com 
a. alegria da~ 1:beijadas. 

JôGO DE 
BúZIOS 
O jôgo de 01·1zios na. de 

do SOB.E é às s~undas, 
têrças e quartas-fe-!ra-s com 
Início à.s 15 horas. Os ln• 
teressados dev~;,o pro. 
curar tlcha na secretaria 
to <· ~ao na Rua Pernam

buco. 1161. eatação elo En 
cantado. 

=-

1 
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Que o dia de Oxó.&l na 
Bahia é o de Corpus Chri.sti, 
festa móvel no· calendál'io 
cristã.o. ·De dia, os fiéis acom
panham o corpo do Senhor, à 
noite se transmudam nos •i-' 
lhos do deus da caça_ e • .º 
rei de Ketu e cumprem .,ua~ 
obrigações? 

Que o;; tel-reiroa de Angola 
liderados pelo Ba.te-Fôlha, ,;o 
pai~de-Mnto Pedro de Oiá. o 
mais conhecido dêles, come
çam suas obrigações em 111 de 
~&,!;o - }OUYOr cio Ol'i:ri 
Tempo, que na IigreJa C&tóli• 
ca corresponde a São LOtt
renço, qué mo1Teu queimado. 
Nos terreiros seu rep1:esen
tant.e sempre dan~ munido 
de uma grelha e um t!&pêto. 
como a lembrai· o sofrimento 
do sam.to. 

Que o Centro Cri.til 5,,.ma 
do Axé de Opô Afonj!, de S. 
Gonça,Io do Rietiro, levou 11. 
efeito no ano de 1937. a fei;t& 
de entronizaqão doe ctoze mi
nistroo de Xangó, escolhidos 
entre os ogM m•1s velhos 
prestigiosos do cimdomblé? 

1l'.ste t.errelro, ertgil'!o ~m 
honra de Xangõ, ~ o únlco 
na Bahia - e talvez no Bra -
sil - a realizar eMa ttsti,, 
que tanta recorda.çâ• boa , à.s 
oara oes filhos esplrlt 1a16 do 
·on tnen e Mrlc-a.no 

Que a grande rtijoada de 
Ogum, que por e1:empto ~ rea
lizada no t.erre-iro de Ogunjá, 
ao Mata.tu Grande, chefiado 
por Procópio Xavier «e Sou
za nada mal.s t qUe a nitida 

1-'I\GIN,\ i 

? • 
revi vescênc1a do 
mt111a' primitivo? 

rep11~to oo-

Q .1e e corrente na Bahia 
que o alabê• Silvlno Manuel 
do terretró da Pulqué,.'ra 
IGantotsJ conseguira, com um 
toque ada1Tum, fazei· entrar 
em transe alguma~ filhas-de
.santo que "taeiona.vam no 
campo Grande, em dia ele 
Ca1·naval, 11 uma respeitáve.J. 
distância, porque o seu ata
baque viera da A!rica? i: • 
sortilégio da Terra. Prometi&. 
q11e ficou para. trá.s. Uma •• 
péc1e de revivescência atávloe,. 

Maria Clementina 
do Abaçá 
de lemanjá ! 

-~ nossa reportagem via.lt.ou 
o .-\.baçá de Ieman.lá, situa.do 
na Av. <:loo litafümos, 976, ea 
Rocha Miranda. o Abaçá. f • 
dirigido pela Yalorixá M-arit. 
Clementin,a de Souza que tem 
a digna de Iamerê . 

A Nação da C~a. é Ango
la e os ~ da mesma são 
os nos.505 amigos P-aUlo. Ti,
ninho e , ,1,nbo que saoem 
percutir mui-to bem e com. 
muita maestria os atabaques, 

O jôgo de delogwis é feito 
de segunda a quinta e oo to· 
ques naqi1ela e~ são reali• 
.;,a.dos só em dias de festa. 
Elstá. de parabéns aquela Yá, 
e esperamos uma. visit-a à 
no..ssa seà!' 

V,AMOS CRI.AR 
NOSSIA E,St .. L.A 

A nova meta do SORE é a c1•iação, em nos
sas dependências, de uma escola pal'a todos. 1 os
so plano inicial visa colocar uma professôra pa
ra dar aulas de explicação aos umbandistas, se
jam crianças ou adultos. Desejamos ardente-. 

.mente que a Umbanda de amanhã seja culta e 
b 1! nos preocupamos muito com isso. Em reve es- , 

tarem.os dando maiores detalhes, dias e horàrios ! 
de aula. Aguai·dem que jamais prometemos al
guma coisa sem que tivéssemos possibilidades de 
cumprir. 

PôSTO 1: 1/ de' Março 17 - ôSTO 2: S 1
.' ~nr Dantas 35-A 
P"STO 3: Avenida Automóvel Clube, 537 .. o, na Pavuna 
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Coluna Esptrita Cristã 
Paulo Garrido 

Membro do CONSELHO DE CULTOS do "S.OR.E." 

PAR.A.PSICOLOGIA E lNTERPRET,.\ÇóES PESSOAIS 
o problema da.s ,nterpretáções pe.'<ioais é comum a tô• 

das as atividades humana.!'. Por interpretacoe-s pessoais com
preendem-se as deduções que certas pe.,SoRs tiram do.s fa• 
t<>6 e das exl>t\riência.s, à. reve!ía do co:isen~o geral. Em 
ciência, essa dep!orável oeorrênr-ia produz confusões qu-e, 
muitas vêses, ret.ardam o avanço cientifico. No Esp:riLsmo 
c1·ist-áo, sabemos quanto e,;sas in!erpre-tações têm des-figu-

- rado a Doutrina, no p1-oce.s.so de SL1a divulgação. Kardec 
firmou, para pre,enir os aeus preju~o;;, o prinripio do con• 
senso unlveroa.i, como regra básica do de..envo!Vimento ciou
t.rlnário. Na Parapsicologia vem se wrifica11do o mesmo qae 
aoonteoe no Espiritismo, infelizmente. As interpretações pe.s• 
so&i4 de..figuram a nova ciência, quase sempre i-. serviço 
de intei·~ sect.árfos. Os prlnclpsi.-, respousi.-,e!s p<>r 6!!Ba& 
interr>ret.açõe.g t.êm sido o materialk--n,o e o i; ctari.sruo rell
gic,i;;o. (Continua no prÓl!timo domingo•. 

OS ENSINilm-NTO,S SEORETOs ROS.'-CRUz.ES Co-
nheçlt a11 mara.vilhos-as passibilidades de s11a pópr·a maut.e. 

Exp'.ore o mundo m:sterlo..<:o em. .eu in~erior. o i:vreto gra,
tls ,;O DOMlN.IO DA VIDA" eSJ>Iica COT.0 poderá doml• 
nar o;; problemas di rio.s da vid>< e enrontrar a fe'ic"dade. 
Ei,::::·eva para: Escr:ba S E.C. -1 Orcl~m Rosac1c1z, Al\IORC 

Caixa Posta:, 307 - Curitiba - Far.,,ná. 
:r-.'úOLEO EXCURSIONISTA o_-..s F RÇ .... s DO BEM -

-" 0 !.:12c,·içõea para a viagem à Apare,•"d., do Norte, encer
rar-,;e-ão definitivamente, na próxima qJ, rt,1-te.ra,, ctla '.!i. 

Ainda t-eu1os !llgumas vaga;;. Os int~re--.;;11:ios poder;;-o 1ns• 
crever-se noS seguintes locais: Anmlóa 13 de :-.raio. 47 -

, obre~oja, sala 208, com Luiz Alber·o Uar~1,1s - Rua Ale
xandre Ra.J1os n.0 213, Jacarepagaa com o ca~.i.l Arm:mdo 
daria. Batista - Rua Pocatu, 75. Honório G.i.gel. com a.s 
s;,nnor1tas Seln;a. e Telma Garrido o· ainda no SOORE 
Mzn Paulo Garrido Rua Pernamb '<--O 1.1111. Encan'ado, às 
sexra:o-fciras entre 20 e 22 hora:;. 

Partiremos no d'a 3{I (sãbado• • .- lS ho1~ e regrelSlia• 
r,.m " ·no dia seguintes por volta ti· , 19 110 as. •aq 1e,a 
m~t•óp{):~. rea1178.r~.<-~ o batizado da :neniua She, a Apa-
1 ã, filh. ~ do e . A ,P 1 d. da qua eu e 

n · 11;; espóNl .Sl'T&ll ns o:; paãr!..'l!lo.,. a t'•m i e d" jT .1stre 
Cil~:1: 

.SOCB.LS - (Irmãoo em relleiao - n\e;, de maio 
D•a 1 ~ - .a.lfeu O,,rr.r~~ de Aguiar;~ Dia i - ~ .ton do Na.s

e• mento Aguiar; D'a 5 - Alnha A::n ar Garrido e M:iriJI. 
T> jr,Js Ba 'i.sta: D a 9 - Wilson Le.'llo; Ga~rido; Dia 13 -
A-imér10 Pereira .de Oliveira; bia 16 - ll·an Ganido; Dia 
2at - G!:son \ . A·1."le!da, Dia 26 - A;:,t na!do de Oliveira 
e Dia 27 - Re1ane .\ .. ,Gonçalves . . Parabéns a todos! Que 
o S~nhor Jesus abençoe a todc.s ! 

DEDIC:\ÇJ\O - Quero dediCH· EHII l)á'.!in11. à prezada 
& n11ora E nflia Nu:-e~ de Carrn\ho - ~Iãe1.iJ1ha do cornpa
l!h 't ~o José de Cat ~&lho. 

Diva Pôrto V1eio 
_Visitar O SORE 
R.ecebe=:10.2 a visita da noi:sa &rimada ir,nã Diva Pôrto 

que "Iqui wmpareceu para trazer i.,otí~ias ó:.i sui Tenda e 
tamlJém para oonvidar todos os umband·;;ta-s amigos, terrei• 
ros e ? ~! pan a fe6[ca de confraterniza~ão que será feita. 
110 proX1mo dia 31 de ma;o, aom início às 16 horas na Rua 
José .Bonifácio, 840, C/7, em Todos os Santos. • 

A festa ~erá realizada no enderêÇo acima. local onde e&tá 
sit.uada a Tenda Es!,>ii-ita. E.strêla do Oriente, 

Ag·radeaemo-s a Vi.Sita feita a nó.; e se fór pos1;,ivel li ire• 
mo.s ·evar _ a nossa oolavra de união e o no.•so abraço ao Ca
bocio Cipo.-

. No. dia 20, Sue-Jy e f>ilha ti.e Don~ Diva, com{>letou sua 
n1a1or idade. M'.imdamos à jovem umband sta o n03So a.braço 
e qu-e Oxa1ã mantenhã a simpãtica Sae.y sempre no caminho 
<:ert,o da n085a religião. 

G NA UMBt NOA 00:.\IINGO, 24/5/ .no 

Jacira-A Deusa Das Estrêlas 

O.s tll>boclos da tribo da Jurema, reuni• 
ram-se junto à g1·ande fogueira e fumando 
o cachimbo da paz, resolveram: ou,1· a Tu• 
pá, p1u:a que a collleita fõ,s.<;e mals abun
dan~. para que ao cont-rárlo do que acon
tecera em o.utras luas et,rás, as ii.rvores des
sem fruto.s, que c1·esces.se o tnilho, man
dioca e no,; rio.; sa 1ti t.as.;em tlõ eixe.;. A 
sêoa. do ano llllterior fo: terrível, foi llll 
ano de tristeza.s e de imamai; luta~ pela 
sobrevívênoia eia tribo. 06 caboc!O,\; 1~sol
vera.n1 fazer uooa grande oferenda a TuJ)i, 
pediB.do que éle ,•ibi:as,;e a. proteção, pt11 

que a oolheita e a peaea fôsse fai:ta. 
U.ai di&, pela mad!.•ugada Q.U&ncio a Lua. 

brilhava 1lO oàu azul. Oíi caboclos e.
boelas e os cmwn·ns d a:cieill, camil1ba1:am 
aii à. grande co!ina, levando. flói: , e.ta, 
pe,1,1ea, adornos, :pt'-lla.5 cO:orida,,, tudo pai-.. 
ser o:~e1:ecido ao i;eu ~rande Deu do Uni• 
verso: Tu.pá. Jwito •~ e l>o,.- • seguia uma 
Jovem índia, linda ein . el.L\' cabe:o.-; ne 1~. 

hl'la em S61.1.', 0 1h06 de bondade e cpe com 
o .seu caminhar Sl'reno, ili. passo a p11..,;o 
para o alto d oo1ina. oude seriam entre
gues as oferend A bela jove1n md·a, ha
via. ido e.oolliid , pe,a sua uonnade. pe1o 
se iur.or aos demai., ba it.antE':, da aJdeia, 
pe,o seu carinho co.n o ve•ho.-; e com a 
crianças; para entr a1• a T ofe-ren• 
da sa<>r. da da triho: RS f'ôre.-; do ltar de 
T~. 

l::a caminhava .;:ei-ena rom mao~ tra11 
qüilas seguranoo f' orl';,. <.'<llll porte de ni.'. 
nha, orando aos d!!nse-s com ra:11r macio 
uma ora.cão para que a tribo {Õ!sie feliz ... 
Che,garam ao alt-o da co~lna... Bateram 
os tambores, danç11.ram ua.s divina$ dancas 
os caboclos, r-11nt. ram ma,·I os amente · a.s 
c&bocias, suas canç""" para o,; Orlxás. L-070 

i . ; o dl' m à 
oferta aap-ada. 

S~iu J clr~. No .~u and11,r parecia 
que eli; era t-a;Jib 0 m uma n~·LSa, que ela 

JOSÉ DE CARVALHO 

por sua \xmdade, JWl' .s.iu amor ao pró• 
ximo- também merecia o!erenda:s, por tudo 
o que ela representava 1)11.ra os 1,eus ir• 
míi.ob da tl'ibo. Jacl.J:a l'he11ou ao 10011,l d"" 
oferend~. orou a Tupã, cantou pua Jaci, 
a. Lua e lom·on II Cabocla Jurema. sua ma• 
drin l1t1. U;.na lrn~ de in1eru;o !tugor dN!reu 
do cét, .5Ôbic a caboc'a Jaclra, iluminan
do-a Jl'·oo 1 mais divina sua figura, ma\11 
be:o,; ·eus o'.llo negr0$, tnal lindas stta."I 
mão.s. aue es~avam cobe:t com !16res bran• 
oa.s do alt-ar de O. a• . ouvlu-se um can
t.111' d 111n côro re:~tlal de cnrnmms, o ~u 
brilhou mr.is em ~ea asul d!' inata., 

Jaoira orav-a e ~eut. olho,s felizes. ante
viam o eterno momento. A;, !16res em st1a1 

mi«J nmltiplic ra1n-!le, um intenso fulgor 
brilhou por s6bre seu cor!)tl. OS caboclo.t 
ajoeJ.bados viram o COl"po da cabocla .Te.eira 
SUblr IG Céu e bem li no !t-0. transformat·• 
se n nlai;:; linda es~rê1a lu11:e11te que bri• 
lhou no céu. Df,pois daquele dia, a colheita 
foi farta e n pes a •m1ire ab·111aa11t.e. Tut>i. 
levl\ra p 1·a seu lado, a bOndosa caboc'a. 
Ho.le, J -:ixa ve~, ao.:, •errel.ro• de Um1,11nda, 
trazendo em ,mn Ini: a lur d11s divinas 411!1· 
tr"'. de oxnlt. 

A!'.:rade\10 serw.1bL 11. <io • v sltt1 feita à 
uu;ão da Ca!ldadc s. CN,nie r s. Darniãe> 
- Av. Automóvel c·ube 90'/ '911, Inhaúma, 
<-' nier n.ode.sto tene'ro de Umbanda, por 
o;:as!ãc, da resta dos Prêt-0s VelhOé, do., m~u11 
am:go.s C. E. OgPm rara - Macaé. Eat, 
do Rio representado pe'o seu l.~ secretã1fo, 
l\:fanfi'edo Frota - T.E .s. da Paz. re• 
pr-ntadn pela Yá t.ulra, t.óda diretoria ,.. 
méd':111.< - T.E. Estr~ia do Oriente, re• 

·ent a pe á ,v POl· •4;~;tlllfli~'"··-•---'-· Crum1da. l!lllp. o herm'" M'On z, 
taàa r,t o con!ude Pi11io Garr·do. direto
re:, e médinns . 

---------------- - - - ~ 

asa lndiafro 
AVENIDA SUBURBA Â, 7370 2.ª LOJA 

Largo da Abolição 
ARTIGOS DE UMBANDA I RELJGJOSOS EM Gl~.KAt 

O.ISTRIBUIDOR 

DOS PRODUTOS DO LABORATôRIO INDtGENA LTDA. 

Emagreça sem dieta com o famoso Chá 7 Fôlhas 

A DROG.ARIA DO POVO 
PôSTb 1: 1. º d.e Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A - -~-----

~-- PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-B, na Pavuna 
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A Mensagem Quase Mutilada 
Noronha 

• 
Dá-se que a •millha )lelha máquina 

de escrever· perdeu umá tecla: justa
mente aquela ma.is usada e mais batida., 
a que tem semelha.n~a il bnag-em circular. 
Que fazer? De-sisOr da escrita? Nada 
1lisso, Dl'.lS tentar levar, ainda uma ve1, 
minhas idéias até à alma e à. mente da-
11ueles 11ue me ffcutam: 

Espíritas, crentes tias verdades evan• 
~élicas, umbandistas, médiuns das fa
lan.res divinas, que caminhais abnera
damente na senda da cristandade mili
tante, para a rrande tarefa ele implan
tar a palavra de .Jesus neste plauêta de 
big-rlmas, ma também. ele fúlpdas ale
pias, puras e benditas, estai alertas. 

Neste h1stante ele íntimas e sentidas 
e-xperiências na semeadura da palavra 
e.risti&, numa encruzilha.da crepuscular 
1la Terra, uma plêia.cle de dest,emiilas 
sentinela vela para 11ue a caminhada 
evang-élica seja feita apenas pelas al
mas que empunham .impàvidamente & 
branca bandeira da Paz. Nada mais ele
seja a fuli-nrante falanre que demanda 
a senda das estrêlas, em sua infinita 
can1inhada para a Et~idacle, f(ue a cer
uu d11 tarde reafutada, a aleluia das 
ang-ústias suprimidas, a alerria ela aju• 
da upart.ida, a prjmícia da ág-ua parti
lhada, na estupenwi. festa que emana 
de uma pndete11ninada e =radual su
bida ·nas bastes da escalada .infinita, pa
ra cumprir a Lei que fervilha e palpita 
na intimidade unh·ersaL 

A espiritualidade ilimitadit é a me
t• 11.ue e5píritas e nmbandistai; perse-

Filho 
ruem, na. travessia da vida material, pa
ra a busca da pedeita identidade entre 
a ánsia e a prática, entre a esperança e 
certeza, entre querer e atinrir, para 
eternizar, na espera <la infinitUlle, esta 
marcha sideral ele llêres perfectíveis, 
41ue, paulatinament« se desmateriali-
zam. 

As peg-adas fundida na esteira da. 
estrada celeste, pcw pisadas incerta.s 
mas persistentes da raça humana, que 
ruma para Deus, através dificuldades 
sem fün e quedas inumeráveis, terá pau
sa apenas na infinita beleza da Parú
sia, em que Jesus descerá pela se:unda 
vez à face da Terra. Nesse msta.nte su
blime,' êle beijará a face resplendente da 
humanidade, renascida para a realidade 
das ·dd.-s sucessivas, 11.nunciada11 nas p•~ 
1inas de luz escriiàs pela pena ultra.fâ
nica de Allan Kardec, para ilustrar a 
tese clefendida na passa.1em bíblica em 
11.ne Jesus ensina a um príncipe judeu, 
Mestre em Israel, a verdade da Palin:-e
nésia. 

Espíritas, pisa.reis, de,rau a d~grau, 
a escada das estrêla.s, para a.tingir as 
c1dminâncias espirituais, a levar nas pu
pilas iluminadas a i,álida luz das dis• 
tantes plá.xias, mas tereis ele esmapr, 
antes, as serpentes da inveja, as áspides 
da calúnia, as bidras da injúria, as ser
pes da perfidia, até que Deus arrebanhe 
em seu redil as almas c.ancadas e a.fli
tas, a imitar a a;ve que agasâlha, na ter
nura da asa, um pipilar inaudível de pre
ees e de queixas. Que assim seja. Amém! 

O Babalori.xá Walter Ferreira 

Sabe HonrarA Religião Que Pratica 
o nosso representante; o 

ogã Renatinl10 de Jacarepa-
4iuti., visi'.o;i a Tenda Espirita 
Siio Sehast·ão e casa de 
Afa~1gá com sue sede própria 

à Rua. Pinto Tele6 D.~ 10◄8. 

no Largo do Campinho, es
,quina eom Cândido R&1ício. 

A Tentla tem a e!icie.11te 
direção do Bahalorixíi wa:ter 
Ferreira, Monteiro que se ei;

mera em profe.csar a R 0 ligião 
~om muito acêrto. O rilinal 

da Tenda é Umha.nda e as 
11!!&..cões públicas são rE'aliza
du l.s seg1mdas-feiras, sendo 
ctue nas quart.as-feirns as 
11essões são realizadas para <>~ 
'6Õeios e nas sextas-feira à 
partir das 20 horas. as ses
ooes são de de.senvolvimento. 

Segundo Renatlnho, <> Ba
ba.lorL'Ct\ Walter, além de co
nhecer profundamente a Re
ligião. êle ainda trabalha 
'4'om os Ca-boclos Tira-Te·ma, 
isete Monta.nhas e Sete Pal
:m.elras. também com o Velho 
IFnl João de Angola e os com
!l)&dres: Set.e Facas e ,-en 
Tranea-Rua.s das Almas e o 
i.r~vêsso Pedrinho. 

Ajudando a ê-Ste Baoa!orixá 

trabalham para o bom an
dament.o es_pirhua1 daquela 
Tenda. as se.?;ulntes pessoas: 
Mãe Pequen&. Lúcia Teixei
ra. Samba; Lüc'a Maésl: Cam
bono; Francisco de Pinho; 
Cambo110 geral Maria da.-; 
Graças; e Ol'I ogãs de curim-

ba, Paulo CéEar e Jorge da 
Slln. 

Está de parabéns, o Baba
tonxâ Walter e todo,s os com
ponentt'6 daquela Tenda e 
e.sper&.mo~ tlma mita na noi;
~a sede à RU& Pernambuco, 
lltH; no Encan•ado. 

Babá Maria Tavares 

Recebe Muito Bem 
o ea.,a.1 Noronha Filho visitou o Centro Espirita Noo,a 

Senhor& de. Conceição, situatlo na Rua Ma:rechal Falcão da 
F1'0ta n.0 15-i7, fundos, f>Jn P~dre Migt1el, dmante gira de 
P1·et<>s Velh06. 

No momento da \'!.sita. dirigia ois traball1os o ca.boc'o 
Pena Branca, incorporado na Baoá Maria Maia Tavares. que 
também é aparelho do Caboclo 8ett- Montanha., e do Exll 
Sete Encmzilhadas. 

A casa, onde se pr~tica uma Umb&nda bonita e limpa, 
tem como Mãe, Pequena, Maria Marques da Encar.naçiio e 
1·ealiza Sel!Sões ~ quartas e sãba-dos. 

HORóSGOPO DOS UMBANDISTAS 
PROFESSOR BEN:'\'Y 

H'Oltô'-('OPO ~Oí. \R PARA A SEit1AN \ JJ!': 
J9 .t % DE ABRIL 

O Sol encontra-o.e sob o terceiro ~igno zodiacal que é 
Gêmeos, •:>11de iuiclou· o ,cu P.ercur-,o, por e.sta eon,te!ai,,ão, no 
dia 21 dêste mê.s. perm:i.necendo at-é 20 <te junho É o signo <ille 
slm.boliza a. Int!'Hgênc'a uenclo como princ:pa.1 caracterist ca, 
11, Mobilidade "J!: 1.1m slrno de beleza., determin:mdo aos que 
nasceram sob s11.,. irr~diação, um fL~ico a.gradável e forte. e 
aura simpática. Bolldade, compreeruão e ~rc'alidade. •am
bém .são adjetivo5 doi; Gem'n'a.nos, 

PREVISÕES _A.STROLôGICAS P . .a..RA A S!EMANA 
DE 2~ A 30 DE MAIO 

.iRIES ,21 ie n1arço • 20 de abril) - Algu11-1 exageros, 
estão prefad'cando seuf negócios ou sua saúde. M>ntenha-:te 
vigilante Suas a;ptidõe..- para os eiiportes serão intensas Pna. 
semana. Seu t.empe1·ame11to trará prob1emas fam11;are, 

TOURO 121 de abril a 20 de ma.lo) - ~e-diunidade cm 
evidência. Extranhos fenômenoo acontecerão em ,eu lar At-1ito11 
com pessoas Cle mais idade Saúde em bons aspectos. Desej01' 
de novos Jnvestlmentos. 

GEMEOS f21 d :naio a 21 de junho) - Sua eie:era, 
mental estarâ em grande atiV!wuie. Apõ:e-se nela Dê atenç1o 
aos seus negócios Paixões a.nt!gas virão A tona e,mma agit~da., 

CA!"CER , 21 de junho a 21 de julho) - Não se sug~stione 
pekls falsos avisos d!! pretensos amigos Seu futuro dcpendr d& 
damfn'o de s•.a~ si'lll PCÕ~ e emoções a:ua.:s. Dores no co ;:,o. 
Intuições corretas 

LEÃO 122 dr julho a !'l2 de aiõst-<>> - Maus aspedtoo •,om 
nativos d(' Escorpião, Aguálio e Capricórnio. Predestinação à. 
celebrldade na~ .ute~ Boas nov:dades à. vista. Reuniõe, c;>m 
puentes . _ 

VIRGEM 123 de agObto a 22 de ~etemJ:>ro> - Op mm d,.l'le 
pe.ra a:go ambic;onado Saiba. discern1r suas ln ·utcõe.~ r> 1!'a. 

êste fim. 2.1:u<lauças em ~1.sta. S!.litle regular Discreçã,o no e, a• 
balho. Fc1se de a1ta med'.un!dade 

LJBR." (2S de ,,etembro a 22 de outubro> - Conremre 
suas energ:as em um det.e-rmma.do objethivo. Lto 'Será. a. •·a,,~o 
do sucesc;o almejado. Seu la.do c.a.ridoso estar.\ em at!v d~•!e. 
Ferimentos na~ mã~ Sem1U1a soe1ru. 

ESCORPiãO ,23 de 0'1tubro- a 21 de novem-oro, - , 0 1"..;õr:·os 
~m fase po ·iliva Seu ::rrgulho sera ferido, mas e\"ite, fazer 
in\nü11os Saúae boa Proíi~~ d up l&'>. Perigo com arma~ 

S4.G.l·T4-,.R..J'O 122 dP nov.an.tl.,ro a 21 d~ àezeu1b140J - .\1-
gumas profecia., d~r,mt.e o seu sono Seu sew;o f'l06óf co será 
mot'v-0,- de alegria.~ Rela,;õ0$ secials. Amlz-ades com nst VIX!I 

de .Aries 
CAPRICóR3JO , 22 de dei1embro a ZO de janeiro> - Doen

ças em v!s,-a por mollYO ele excesso ·de trabalho on preocn!},1-
ções. Certas afeiçoe., !hn trará~ pequenos sofrlmentos Po si. 
bilidades de vlagero. 

AQUARIO ,21 de janeiro • 19 de fevere1ro1 - A,uúl o 
de amigos p,,s~'bilitará obter boa pos'ção Paciênc·a será im
portant-e. Saúde oom pJoõle1w.1.!I no est-âmago. Passe:os ao ar 
livre lhe fortalecnão . a'.ém de lhe a.clarar as idéia'>. 

PEIXE, <20 cie fevereiro a 20 de março) - SI.la hospitali
dade será bem e:nneutada. Não conte com terceiros p~ra a 
obtenção <le deterI!11naãa 311portã.uc1a ou algo reht:vo Vi~Jena 
em v·st.a. Mantenha-se constante em um objetivo. nã~ M:' de.
xando abater oo~ inquietaçóe~ , 

~te Horô,cooo e l:d<>. antecedendo esta pubiic'<çiio no 
pr•:>grama "'A Voz do Exé1, ·to Branco" q te vni a'l ar roci'lS 
os sábado,. da., !i às 10 hora.; da manhã. pelas ondas ~ 
Radio Rio de J~ne·ro. 

1 LKA 

Molhos e Confecções Ltdá. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôClA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDA,' :\TACADl' E VAR~JO 

PRECOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione este ar1uueio e :anhe LO% de bonificarão 
Fábrica e loja. Rua Dr Leal ~68-B 1Esq da Rua 
Pernambuco) Em trente ao ponto final do ônibus 

Eng Dentra-Praea-15 - TEL.: 249-2122 

AI DRiOG,ARIA, DO p 
\ ' 
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·,· iia. 
A notícia do lançamento do progra

ma de TV "Desafio ao lmpo·sí er·, pu
blicada no tablóide de domingo pa sa-
4o e divulgada ati-avé do programa "A 

óz do Exército Branco... r.e e traor
dinária repercussão no ·eio umbandi. -
ta. pois há muito vínhamos alimentan-

a idéia. Nosso desejo ' n1osh'ar ao po
vo de Zambi uma faceta uova da nossa 
.leligião e pri11cipal1nente que cada pni

ama eja uma aula de conhedmeniff 
ltura pa ·a mf mai. leigo.. Hom~ 1,i 

gabarit-0 e ão 
selecionados para participar do p,rogra
nwt ~ irá ao ar tôda a t.êrça ·-feira , 
AO honrio da 3 às 24,15, no Canal 9, 
e q»e tem es ·éia marcada pua o J>YÓ

:rlmo EM-a:! de jun~o. 
A pt:ovide1,cias nec ári já 

ti,o ~ndo tomadai; e de público ag-rade• 
eemos :mais uma vtt. a cOftfian~ q\tt 
nos foi de~ da pt,lot> nossos pati·o ·i
.o.ad01:es. Dr 1:i-.-~ do Povo. vep•·e-

n tada« nM d,eme.rehec peJ,os MUS dire-

l'OI' s p,roprietário!'; 
rie Fabitu\o Pereira t>U'.b~. 

'"De.afio ao Impo í el'' . erá u 
~•a,m,a escl rMedor q ,e por cei-to 

.a · duá @,li)1 heio,poi. v~i mo, trar mui• 
ta C! a~ então de&eo»hecida. A Din,-

e produção será do n<»,SO Pre id"n 
r)() füu·oeloc f ncionando co rn Re

dator Ch~ ~ o brilha , 1 o-ronh a fi. h.o 
« 1iÕ<IM as oos&a'S oq ·~ de repol'tag r . 

g at•dem o ~I&a~onal lançam« to .IMJ 

mo dia 2. 
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E U/PE ·GN ASSISTIU A UMA 

SE~SAO DE MATERIAL/ ZACÃO .> 

A partir do tab o de un 
prox,mo domingo. no ·o (·t111, 

i:,anlleiio Francisco Br 'o 

ta rá realizando duas sêr;,,. 
reportagens colhidas err 

e Lorena. l'O 

E.s•ado de São Paulo. Uma 
0 t'ra a re,peitó da domésti
c& Lt.crficia Januária. a 
·· •. 1.i,l:le1 da, Agunhas" e ou-

1 " ~on· (' i\ln.te,lalização 
'" e- ... ,, reto a ma-

e ahzRçiíc, nc unui jove11 
,nh.,.~JdH lltt muitos anos. d<' 
nome A1:a gne faz parte do 
norme '·dosRier'' do nosso 
rmão P. A Ranieri, uma 

da. maiores autoridades no 

mundo do fenõmeno da ma

rRrialtzação Ranier! estará 

no programa cte estréia 'De

~af10 ao Impo.s.sível · 

.. 

rerça-Ie1ra proxuna est11remos la1 çanoo no canf,J 9, com. 
,nic:o às 23 horas. o programa Desafio ao Iinpossivel, que será 
supervisionado pelo Supremo orgão das Religiões Espfrita.~i e 
~era dirigido e a.presentado pelo n,,sso Diretor Gera1 Mário 
tHr e'os O par,·oeínio é de A o~:,::,;arii, do PO'VO. que tem

0

,SUIIII 
n n,i 1 1 J 1a.r · p· a 10dor Dai a- 11 

A vemaa .'l. uromóveJ Clube. 5376-B na Pa vu.na. O pnigrama se1·ã 
cte incerésse geral e em especial dos espfritas. vamos ree.lizai;: 
<1emonscrações científicas. polêmica sôbre 8.BSUnros da nossa l'é:. 
Hgião e espei:amos principalmente levar aos nossos uma.os. cul· 
tura religio~. esc1arecenilo ponoos obscuros sõore aE. 'diversas 
monalidades espüitas. Esperamo.$ contar com a presença da 
t.O<\o o.s nossos irmãos no auditório- do Cai1aJ 9. Na foto. o 
noSJ:o irmão Mano Barcelos. dirigente do programa traçan~o 
planos com o Dr Elias Abit>e um dos patrocinadores de De
safio ao Impossível. A estrE>ia sera no Grajaú Tênis C'lube. à 
Av En!!enheiro Richar<l, 83. 

A Voz Do Exército Branco É 
Uma Das 

Na página central 

Je·tore~ vão tomar conheci· 

mento de como funciona 
grande engrenagem da Fami

lia Soreana, que luta pela. no.,-

511 relig-ião, por intemiédio do 

SORE. dêste Tablóide, 

programa de rãdio e a pa.rtJr 

de •érça-feira do programa, 

~ televisão, "'Desafio ao Im

po,;.,iver•. Temos outras tr1n

cheiras para abrir, e tôda a. 

g,·andio&a mtiquina está e111 

ac·ão para que possamos a.tm 
g,i,1.• ns novas met:as que ide-a
fümmos. E.stajam cert.os o · 
nosso;;, i-m1ão.s de que n&a Iu• 
tRmo.;- por . todos você,s. 

Nossas Trincheiras 
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Glórias Da Raça Negra No Brasil Noticiário De Terreiros 

Re..enamos e.stie quarto sál)ado do me: = maio, mê_ qae em noss~ Umbanda e 
1-rvado a-o lo;1vo1· oos Prêtos Velhos px~ 
nomenagea.r a R9.ça Negra atrav~ de do'.s 
de seus grande;; expoentes no BraSll. 

Em André Rebouças homenageamo • 
ci&l.cia. Engenhe ro civil e professor, na.s-

ido ua Ba.hia em 1838, constru'u as prime1-
HB doc:tl:i 'bra;:;i2eiras. Ardente al>olicion1"ta. 
gooan da amizade da Princeba e do Conu_e 
D'Eu . .sendo conviva hab:tual no Paço Isa.be;. 
Ui, durante um baile, dir.giu-se RebOuças 
e. uma ba.ranezinha recém-Chegada da p:·o
"?ineia e pediu-lhe JJDa contrad1111ça. A moça 
não vlu o homem fino e culto. cujo nome 
jà era honrado além das fronteiras. y1u-'he 
apenas a cõr da pe1e e recusou. indignana. 

Do outro lado do salão, Isabel, sempre 
.t-enta. em defender seus a.mlgos e se:is pr;n. 
e· dos, vo:toc1-.e para o Conde: - "Ga..<:ton, 
oomumque ao engenhe'ro Rebouçn que e 
meu desejo danç.ar com êleº. 

E o pJJ" deS:.:Sou pe:o sa"ão. sob o o~ 
a.tõnfto da baronez Ilha e o olh:ir enfa-,tiado 
do marido, q· e sabia a mu:ber riscada., da
quele momento em diante, das boas gI'Rça>

da Princesa ... 
Em Cruz e So...za homenJgeamo~ a &.rte . 
Joiio da C1·,12 e So1iZ1t., poeta. negro, autor 

de ".BroqneiS" e ·'M ssaiSb, introuu-or e ma'.or 
exJ)Oente do l!:mbol;smo no Brasil. cons:de• 

L~DA NORONHA 

rndu pela critica o Mallamté b"a.91.leiro, 4 

''CLSlle Negro". 
Na.scer filho de eacrato.;, eom um iDJen. 

;;o talento, e imbuido profuD:damente dos 
ideais de jtWt.içp. humana e social, em san~ 
C!l.t-ar!na., em pleno ano de 1861, só podenr. 
si:m ficar uma co!.sa: sc:,f1ime11to cánn.' o 

º Realment.e, é' isto o que Cntz e &:nua 
i.illda hoje, através de freqüenJ!l3 psic~tn:~ 
fjt1s. nos revela: que nasceu preto. bra •ile1, o 
e poeta. em plena escravidão p111·a sofrer e 
redimir-se. 

E com vigor nos en:;ma que o sotrilllento 
e 0 caminho da redenção. no be.'.o sonéto 
"Oorpo": 

Ca.rne! Vru.o dt- dor sm·stro e ~lo. 
&;truturado em grânulos de escória. 
Re-licãrlo de lama trans'tór1a 
T•1gúr'o e.streito e fúlgida c~st-elo! 

.. .. . . . . . . . . ' ............................. ' 
r;:s a hmnana e arce.ngéllca fornalha 
Templo e gleba ondf' oea• <onha e t.rll.

íbalha 
S:mtiflcando as !ágr:m~.- do m mdu! .•. 

.-. uó.s cabe facilitar a olm1 di! D u.~, :>r
na.udo seu ~DlJ}:o mais belo e s •~ g:eba mais 
fénil. 

Noticias Da Equipe Simplicidade 
_,,_ no.;;.a Equipe Sirnp'.icida

õ.e, liderada ~ ,_. José de 
Carvalho. eõtéve e-n grande 

tividade, ão ~ó visitando 
t-f'l.rre·.ro.sp maa!S tain-béul. vlsi
ando Rospltal.s do E.s ado 

-d.a Guanabara onde a 9re
• enca do nosso colunlst9 ,em 
sidÕ ,sn::icit~da 

Rep,·e.semancio o SORE. a 
noaia. Equipe levou palavra., 
de carinho a.os internos do 
H-OSnital Esta5,.ial Anclueta , 
ondê v'sitou os enfermos, le
vando a.s;;istência socia1 e es• 
piritual. A :nos.;:a equipe ,l
aitou t-ambém o Hospital São 

&bastião, no Caju onde foi 
levar a palavra espiritual da 

GN na Umbanda 

co.,,,a U.ub.inda. ao, 1 .. hú;- de 
fé. ali internad"f. 

4
e :.1JtdO V: i ... , üO Ho.s

o•tal do En enJ10 de ['entro. 
evando ir. 'u,,iTe mat-er:al de 

rles-enho, rev· ta. . doces e 
!r:ttas, an0 a1·hldo e:-itre os ·i
ridade S<io Co;;n1e e São Da
mião Aoes?r do po;ico t em
:hos de ·ré da un•ã.o da ca
po d'sponiYel. o nosso repre
sentante do l'ablóide ;i do 
SORE, efetuo;, a.~ ris'tas aci
ma, contri'bl:l"ndo i;J!ll.'B mino
rar. CO"Jl '3.ellS donatiVCl, I! 
com carinho espiritual. o.s 
male,;; materiai.s e espirituais 
dos interno.~ 11mband'stas. 
Que oxalá o.s ajudem a :9e 

reruperarem bem dl'pre,~a. 

A Tenda E.spfrita No;,,.sa Se-
nhol'a da Paz. recebeu o 
nos..c:o colunista co.:n muita 

gen.e., e meàin1., de ct:,e, Mis 
casas dt cariclac\e q ,te a \Jri• 

'.ha.ntaram os trabalho,; ,1 

~s. 

1e <.:. rJdude ua 
r tl 1, da iot.OS 

15 :lO iis 17 hO· 

- x -

A. Tenda Esp. Jestl.5. '\faria 
e Jo.-;é, a.venida Au=ó,el 
Clube, 9i7, realizou linda Gi
ra de Prêtos Velhos. sob a 
direção da rã VirgiD;a, com 
~ seu querido Xanp;ô da Pe• 
dre·ra. Enviamos o Saravã 
do SOR.E . 

-x-

Umhandi,5ta, .:om].}are,ç.a a 
sede do SORE. para ,;entir a 
obra que faz da nossa sede, 
a Casa do E;;pírita . 

cmN'I'RO ESPlRIT'A O '>.BO
BLO FIENA V'ER-.'1\dELHA -
Tra.vessa. Jo.se Bonifé.clo. <i2. 
Todoo os Santos, Baba - Ce
cília Ferrei.ra, sessões - qu 1·
tas e sá.bados. 

OENTRO ESPi.RJTA CA:SO
OLO ROMPE MATO - Rua 
Cast.ro Lopes. 322 - I:nh,,ume 
-- Ialoriltfl - .-Uvarins Pe-rei• 
rti. C'!l.l<lss - se~·ões a"s &à· 
bados. 

CENTRO Es.PíruT.-. C.'1BO
OLO SETE FLEXA ~ - R na 
Belm.ira, 1211 - ~i~a · 
Bft.bá - Irene ..... vela1 - Se-s
sões - segun~s e . s·t~i
ra.s às 20 horas. 

CENTRO ESPíRITA OA.BO
OLO UBIRA'I'AN - Rua Ba.• 
l'áo da Gamboa, 146, s~to 
Cristo - Baoo - wimda Oli
~ira Alves - gira li.O ssába• 
dos de 15-15 d'as. 

amNTRO ESP:ilUTA FÉ EM 
DEUS - Rua Mateus ~lha, 
308 - InhaUIDP - B~balaô -
Jo,;é Q,rlrino - G·1:a Chefe -
C':i.boclo Sete Fo1ha;; - sessões 
à.~ ~.fl!nlndas e ;exta,:;•felra~ 

CE. TR.O ESP1RITA IR
MÃOS UNIDOS Ria LOpcs 
da Cru.· 312 - Méler - Ba• 
'bé. -Maria Ta,:i.re" da Sl.rn 
- s~ssõe.s segunda,. qa nqs e 
sextas-feira . 

CEN'I'RO E ~p lRIT.-. IE· 
• f:AN.TA - Rua 19 dt> outub~o. 
ãl - Bon,UCt'S'O - l3!1bá -
Loardes - Sll~.soe..• - sezµn • 
das e sexta..~-feira.s 

CENTRO ESFJ.RIT.A M.A· 
RIA ~ARTA R D 1-:â<> a.e,. 
Sant.o Angelo, l!lG - Ei"'!ge111:io 
de Dentro - Babá - D lilll 
Fonseca B:i.rro~ - Se, sões se
gundas e s·xtas-felras . 

OJilNT'R,O ESPíRIT!, OX...,
LA DA BA..HI.._., - Rua CoHa 
Rica, 270 - Penha - Ialor!• 
m - Maria Santos Mart:ns 
- sessões as sextas-feiras. 

CENTRO :Ea>iP..ITA PAI 
GREGóRIO - Rua A.ra.ssuai. 
24.6 - C'ampinho - Babalaô 
- Augusto - sessõea - ~,i:

tas-feiras. 
Aba,çá da Gomé& - R•.1a 

Gal. Rondon, 360. Baino Co
paca.'bana. {Duque de oaxias) 
- Babalorixá - Joãozinho da 
Gomée - dia 28 quinta·f Ptra 
f-eslia. de Oxóssi coo, lnfcio às 
22 horas 

EXPED IE, ITE 
Direto1 Gero.1: llirw Bat
eelos - Supe!'intendente: 
~~tll'ollhll ilho - Swrett
rro: J- Bmirte - Rela
\lÕeS Públicas: L11Í2 Carlos 
Fort~; Redatores: Ji'er

na.ndo Co ta, Jair Tovares., 
credenciaào Wil...<on Simão 

fidalguia, na sua fesui, de. 
Pré'os Velho.;, em sua sede à 
Rua Afonso de AJb,1querque, 
109. ..\os dírige11tes ào que
rido t-!'rre-iro o no,;,o ,;.jjravâ 

fraterno · 
Malhas e 

1 L KA 

Confecções Ltda. 

Paclnaçâo e D1açamação: 
Rolemberg G . R!be:ro 

G. 'A . IB.\3DA 

(ôrgão Ofici:,l do SOREI 
~espondência ! 

Rua Pernambucc 1161 
Encan•ado - GB 

m 

- x 

A Un iã-0 da Ca1·,dade São 
. co.sme e São Damlão, ave
nida Automóvel Clube. 907 e 
911 em Inhaúma realízou no 
dia 16 de ma;o , linda sessão 
fest·va e:n louvor nos Prê
to., Veiho: . F.5tiveram pre
sentes var ,o,; ter reiros, d .ri---o 

CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VESTIDOS 
E BLUSAS DE MALHA 

VENDAS ATACADC E VAREJO 
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDO~~ _ 

Mencione este anúncio e ganhe 10% de bomf1ca,:ao 
Fábrica e loja: Rua Dr. Leal 368-B CEsq d~ ~ua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do ombus 

Eng. Dentro-Praça-15 - TEL. : 249-2122 

=· - w 

R o o 

Hoie ha.verã salda ele ii,õ na 
-roça de Didi de Oxalá. HI M 
bairro tre:rentos no Mor1·0 ~ 
sumaré tDuqu-e de Oaxia::; 1 

agradecemos o convite e e-~ta
remos presentes. 

QENTR.0 ES1P .í.RIT A R•'El 
D--.S ESIRl:LAS - .Rua Pin
to Duarte. 36 - Rocha Mi
nmda - Ba.balao - ..\rn111do 
Soares - ::;essões aos sábaclol'l, 

<..'ENTRO ESP:f:R,ITA TUPI 
DA OACHOEI:R.A - Rua PII• 
checo Leão, 696 - Oâvea -
B11.balaô - Jorge Coutinho -
se..'5Õe.S - S&illDdss e 11ext~~
feil'as. 

OEN'l'R.0 EiSiPlRITA SAN• 
TA BARRAR • .\. C'ABAN-.\. PAI 
BENEDI'IO - Rua. Comen
dador Siqueira., -!06 - Jaca
repaguá. - Bl\baloi·!xá - AJ
l>lno Peixoto - Gh·a aos 
bados. 

..... -=-.- Q 

• k ftt» btft11i =-=-

Equipe Vovô 

Chico Na 
Tenda Santa 
Bárb:,ro ! 

--

A equipe Vovô Chico. &té
ve visitando en1. dias (1.1. •"e-

11 ue passou a. Teuàa. 
santa Bárbara, e Pai Guine, 
<!Ue fica na. rua. snni. va:e, 
781, fundos la.do direito, o 
l'·tual é umbanda e conta 
com um corpo mediúnico d" 
trinta. mbdiuns. 

A diretoria. é compo.,ta pe: ~<i 

Srs. José de Almeida, Ji!m[lu1, 
ue sousa, Antonio de So..t€:t 
Pereira e Sônia Reg'n:,.. A 
Ialorixá é a nossa. irmã Ma• 
ria da Conceição que é filha 
de Ogum e Jnhaçá, o guia 
chefe é O c11.boclo Sete E.<
tralas da Jurema, e Pa.i Gui• 
né. o ogã é nosso irmão Jo
sé Casta, e as sessões se 1-ea
liza,m aos sábados, sendo de 
caridade e ae.senvo1vimento 

os caboclo~ do abaçá .;ão· 
Flexeh·o, Cabocla Jurema, Es• 
trêla Azul, caboclo Mat.a. 
Virgem e Cobra coral· Na 
linha. de pretos ve'!.hos s~o 
Pai Joaquim, vov'ó InJcia, 
Maria de Mina.,,. Pai Adao e 
Vovó Maria conga. Os erêf:: 
Damião, Mariazirl.ha. Pedn• 
nho, Joãozinho e Pedrina Os 
exus .sã.o: Tranca Ru>1 da 
Encruza Maria Mulambo. &· 
te Capa'.s, sete Porteirns e 
Pomba Gira das Alma~ 

A equipe visi tante. f.rou 

,uito bem impre;:.o;iomida com 

o desenvolvimento do.'S tra
balhos, e com o t a ' ament-0 

q..ie lbe foi dispeu. ado. 
a:; 
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O HORTO SEM OLIVEIRAS Coluna E spiiita Cristã 
-= Noronha Filho Paulo Garridc 

Ytjo a~ fotos da he1lioutla ,·uruit'icina 
;.si:ítica: os homens lllutilados, a,. ei·iança.., 
mortas, a8 miies de olhos de horror e bôca 
de espant-0. Leio a descrição da selvagem 
tarefa da guena química dos aviões carre. 
ga-dlll, com produto.. que pelam as árvores e 
dc~nudam as florestas. Ou('o o rrlal-0 do re
pó1·t.er francês que de~creve o Vietnã c,1mo 
um país -em pássaros, onde o silênci<• só é 
quebrado pelo silvar das balas, ~rpeute,, fei• 
ta pelo homem. Soletro de • Lma, sol11ç,m1I.;. 
a ,tescrição do pesa.dêlo 110 "napalm'. nra,:-:. 
g-elatinosa que adere à peJe dos homen" d1;s. 
cascando, em poucOG minutos, um ser hmn:o.
no e ,·etkando seu poder infernai do ~im
ples contato com a atmosfera. 

E qua,ndo a "Associac;ão No1·te-America.na 
de PsiquratrJa'' chega a pedir wn t,·at.am~nto 
de choque para a sociedade cnfêrma de his
teria e chafurdada no lo.Jaçal do belicismo, 
a fim de que se possa i:alvar o homem da 
própria, destruit.ão, uma chami, de esperança 
h·emul:& nas einzas d.o meu desaleutu. 

Membrc, do CONSELHO DE CULTOS do "S.O R.E.'' 

O horror da. g-uerra me 11,perl.a em !ruas 
tenaze e estarreço com a, estupidez humana 
e a dureza dos espíritos involuídos, a.coco
ra<Io~ anacrônlcamente n™> caverna!> escur,t~ 
d,1 t1rqueologia. moral. 

A noite do da.ânimo desce seWt pesados 
crepe.~ negl'o,-; sôbre o poente de meu cOr.t• 
çáo, vazio também doi; pá.sllaros da alei;,:1a, 
qne já ..1ão encontram o pouso da esperanç;, . 
!\tas vem a not.a, clara como clar;m em toque 
dt alvorada, do protesto da, paz, da revolt 1 

dos homens contra a morte pla,nejada, das 
muliidões que pe<lem humanidade e exi,:em 
amo1·, dos jovem que e imolam em fogo 
diante do pa.láclo dos guerreir"s frios. do 
gl'iLo dos professôres, dos cienti tas, dOs in
telectuais, do» artistas, dos sacerdotes d4' 
toclos os sacerdócios. 

Apt·endi, no Eapiri1umo a det-eli1.a.r a. 
; aerra, a abominar o homicídio, a execrar 
a violência, a odiar o ódio a. malsiruir o po
der sem J11-0ra], a. destruição sem ca.o.."lL, a 
crueldade sem motl,o e o poderio sem çan
deza. 

Mas, numa punhalada de 1.crplexida-de, 
011 atravessado pelas palavra~ de um homem 

público brasileiro, pretensamente pa.rtldárlo 
do Espiritismo, defen<Jendo, nas amoráve~ 
terras do Brasil - no próprio cor-..,çáo do 
mundo - a legitimidade da agrel'Sáo, o di• 
reito da violência. a licitude dos bombar
deios, a conveniência da bruta.lida.de, a Jus
tiftca.çá-0 do mortlcinio, a. nece~sidade do 
genocídio, em nome do tem~r irracional a 
fantasmas voeabulares. 

Eis que o Espiritismo, di'<"<ffciado da filo
,ofia que brota do Evangelho, pode se trans
formar em simples espeláculo de maríonet-eJI, 
em mera demonstraç.ão de efeitos físicos, em 
tútil exercício de fenômeaos, para entrete

nimento da ociosidade espiritual. E pode cru• 
citicar, de nôvo, o Crhto, em nome da alie
naçã-0 bem intencionada, por<JUe o ressequi,lo 
chá-O do Espiriü.~mo individualista é o Get. 
sêmane da doutrina ropírita. 

JOANA DARC, A MIS~l
VISTA DAS ESTRti..AS -
Homenageou-se, ontem, d i , 
ao, a famosa Joana Da.rc- r:.is 
e.ida no dia 6 de 1a u-::.r a 
1411, na cidt«ie Domre1., -
França. 

Foi traída por um dt><, '•'t." 
seetá.rtos ligados à Co. r.; • 
foi queimada vh'a num& to -
gueira, em praça publka ..,01 
influência das p u r p th 11.cl0!

p.rincipes"{'a1·<ieais do 5 a n r < 
Oficio. sob comando pe~oi:i 
do celerado caroe.al Co:ichr,n 
- mancomunados com o~ in
glêses, a.no de 14:tL SUà h ;;,_ 
tória, oomeoçu com a v;.sfr 
mediúnica de Mestre M:tcc.ael 
ou S. Miguel Arcar..-jo. :. quem 
A:I:tes de, ver. ouVia. SIJll vez e 
a,pelido ude "Suas Vozes r-u 
ma. tarde d! verão de l!'.lfi 
duran.t.e seu passeio pe.i.o .iam-

LEIA AOS D01\IINGOS 

GAZETA NA 
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UMBANDA· 
•· Há mu t.o tem!Y.) que a ~iên- . ·· 
ela vem afin~ando que aqui• 
lo que ,;e convencionou cha-
n 'lt de matéria é constituído 
de partículas• infinita.ment{) 
pequrna.<; denominadag molé-

A MORTE DO MATERIALISMO 
Pof.s atndo aastm as 

ruia · se div'!dem em 
cu!ac a;nda menores. 
mmnd<Js átomos. 

mole 
part-1-
deno. 

~ s11;bido. tam'bêm, que os 
corpos que ronheeemos podem 
ser slmples ou, oompostoo, i6-
r-0 é. as suas moléculas podem 
ber constituídas por é.tomos 
de uma só espécie ou de es 
p~c.e diferent-e, O ferro, por 
exemplo. é um corpo simples. 
~uas molécu ·as são oonstitul
das de átomos iguais. Jã no 
sal de cozinha., que ~m quf. 
m1c:i. tem o nome de cloret.o 
dr sódto. as moléculas !!ã.o 
constltuldas <ie â'klmos de clo
ro e õe 1'<'irl'o. 

Ainda ~ uma parttcularl
da.de .g, observar, os próprios 
á.t.omas não são f.rutlvlsfvels. 
não são pMtfculas sólidas de 
mat-ér!a, mas cons,t.ttufdos de 
partfcu as ainda. menore5 ... 
(e a.qut -e...<'tá o mlst:.érlo),., de 
en~ iria elétrica 1 

Q11ando tom.amos n.as 111llo.,; 
um peda,-0 de ferro, aquilo 
nos pa!·ece um bloco sõlldo de 
mat-érl&, Pura. Hust.<1 dev1dd 
aos nossos sent!do.s serem 11-
mitados. A.ouéLe b!oeo de fer-
1'0 é co11Stitu.fdo de um 1men
llo. 1ncomensurãvel, de mo'é
culas e estas, l)Or sWI, vez. de 
um outro número prodigiosa
mente l!l'a.nde de âtomo.s f' 

éi:tes de elé'-rons. prótons e 

n~ui.ons que o.ss1m sQ.o cha 
m.,cto.s aa p:irtlcula elé1 -n.<»i. 
que o C'On.s.c.llue1n. 

O átomo-cons1.st.e ae urn pe
quer»B.simo cent-ro de energia 
positiva. à volta do qU,a,J g1· 
raro elétrons de energia. ne
gatn-.,t. Entre êstes grãoz'.nJ3os 
uUradiminut-0. llé. espaç.os 
imensamente grandes em re
Ja,:-ã,o ao seu tam11nllo. E os 
elétrons giram à volta do 
nú<)'eo a l'elociãad-es -nrtigi
nosas. podendo assim ser 
coumarados !'OS planêtas que 
giram em volta do sol, a 
grandes di•tâ.'1rla< dê~te . 

:!!:,~te espaço entre molé
culas. átomos e elétrons. etc. 
não é p?eenc-11iclo eom a.r. o 
que existe entr< éles é aquilo 
que .'ff! conve-ne!<)nou eha.mu 
de éter & (fUe na re-al' da<ie 
a ei~ncia 1lt-é b-oje não sabe 
dizer exat!l.mente o que seja. 

De a.cõrdo com o que se 
e"'l)'i.eou a.c'ma . o J)&'.l!',0 de 
ferro, que nos paN!ce um blo
co de m.Rtérla oolida e está
tica. (sem movimento) é real
ment.e um conjunto de pe
quentss·mas part1cu!as de 
energia, girando a ve'oolda
des fanh>. rtic!I/' em tarno de 
out.:-ea pa.rtfru1as. 

E entre elas hã espaços . .. 
Chegamos pois à. conclusão 
de que a matéria. sólida. im• 
penetrável, oomo unagw.a.vam 
os m/\i;eriall.stns do século 
XIX. . . jamnis e:,;lst'u. não 
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passa dt:- u.rnn Impr~.são que 
temos do mUlldo eirterno. de
vi.do â. fa 1 ta de sensoriais 
aproprianos. 

Ai f'.Stá porque muitos fi
lósofos, como o Dr. Huberto 
Rohden, afirmam: "O mat-e
rla 'ismo morreu pnr falta dP 
matéria". 

Não há matéria, o que há é 
energ·a.. A. matéria segundo a 
conhPcemos, é enel'l!:la em 
baixa vibra<;€o . Qua.ndo a vi
bração aumenta.. ela deixa de 
se a.presentar SOb a formn de 
matéria e se ap-=nta sob a 
fonrui de fôrça. A distinção 
fe:ta por Buchner. filósofo 
dos pr·n~fp'os dêste S--ÁC'Ulo. 
entre fô~ça e matéria.. já não 
tem razão de ser. Fôr~a, e 
ma.têrla são somente dua,s 
formas pelas qu&ls a ene.rgl.a 
se nDS B.J>resenta.. Ist:<1. hoje 
em dia, é quesiPo tão cien
tffiea. ineontroversa. 

A diferença. ~tre os cor
pos chamados s!n\pl.es, como 
o ferro e o OUIO, por exem
plo, ~ .sõment~ uma difer-en• 
ça. do número de p.-:i..••tfculas 
que ginm em vo't,'.l do nú
cleo. O gás hi~êuio, por 
exemplo, 86 tem um e!étron 
a g:rar em volta do núcleo. 
o urânto, l)Or sua vez, tem 
97. 

A vis!>a diEso qut! r<"st.a do 
materialismo. 

Pergunta-se a 6ou,: O mun
do excerno é ex.ata.1ne11.te t·o
mo nós o pei-cebemp.s? 

De modo al gum. O que nós 
conhecemos do mundo não 
passa de uma impressão ae
oorrente dos nossos se-ntid01:. 
Além das côres que vemos 
-que são 7. há os ultrn,·iole• 
ta, que para as no.s..o0s olhos 
ns.o ex·i;te. mas ex·st-e para a 
máquina fot ogrã-fica. Aquem 
dessas cô:·es h á o infraver• 
mefüo, que os nossos senti. 
dos acusa.m como ea,or. Além 
do som mais agudo que o 
nosso ouvido aeusa há sons 
agudfs-s!mo.s que nãÕ ouvimos. 
mas os cães ouv-em. 

Que dlreito temo& pois . de 
Julg-ar ''ro3alid,de" aquilo que 
percebemos pelos nossos cin• 
eo sentidos? 

Engano. O que psrcel>e
mos é t•usão. A real'dade é 
o que. não ~rcebemos, 

Vaidade humana. em negar 
tudo aquilo que não ca.be no 
dedalzlnho de rua :Inslgn:fi
cante oompreen,?o! 

A verdade é que a.quilo aue 
ignoramos est-á para o que 
sabemos na p1·oporçã.o de um 
g,rão de a.rela J:}ara. tôda • 
a1•eia do mar e d.as praias . 

Fin-alizando. podemos d·ze 
como já. afirmou &l?;uém: "A 
11nica manei-ra de saber ai
g,uma co!ss é nfto ter a pre
ten..><ão de querer explicar 
tudo', 
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po até o e.,;c,;, \!onde ~-
i;re la visitar .., Jo, levan -
oo-o depou, a _,, .. ar maravi9 
thosas em defesa da França.. 
F-oi condenada pela Inquisição 
dos Cardeais e dos Loiola a 
morrer queimada em praça 
vública. 

Foi ela sua última el'.!<:lld'Da.
ção no Planêta, eXJ)iando a 
,alt.a ::omo Judas, o traidor 
do Mestre Nazareno'. 

Esta história é longa e re
.-olta.J!.t-e; não podemos contá.
'ª senão num Bup1emento es. 
pecial para '!)Odermos c0nta;r 
toda. a. verdade íntima. dos fa. 
t<>s que só os alfarrábios lei
gos podem revelar 

PARAPSICOLOGIA E IN
i'ERPRET AÇôES PESSOAIS 
- (Continuàçi-0) Um Exem
plo que já. se p0d-e consi-derâ.I 
clássico é o de Robert Ama
dou. O conhecido parapsicó· 
l D g o ex-diretor da n Revn.e 
Métap.s1cychique ~. de F ar i s 
publicou uma ds.s obra» m.aill 
\mpori:antes nc, campo da di
vulgação parapsicógica. S" e 1 

iivro. I.Iltitulad0 "La Fan. □~:v

cbologie' foi traduzido r ' 'a 
o ..:astelhano e publicado !l!.I 

Argentina pela Editorial Pai· 
r:.ós, de Buenos Aires. com L 

mesmo ttiulo: "La Pa.ra?s, 
cologie" história e crítiê<l • 
Os tradutores ai·geoti:noS. Lla 
G. Ratto e Carlos A.. Du~a.l, 
suorim:iram a palavra uesbai .. 
€ firera.m bem.- porque na v~:·. 
aade não se tarta de um en• 
saio mas de uma eX:.P')sicáo 
ó.o prob 1 e m a. para.psicól•>:i;o 
em largos traço:;, com a lgun.s 
~ondimentos de critica. 

o que cara.cterraa o livro 
de Ama.dou é. portanto, o seu 
objetivo de informar e di\'111· 
gar a Parapsicologia. Mas, &o 
la.do dêsse procedimento. ve. 
1ific&mos também o interéslle 
de dar à nova ciência uma in
t erpretação pessoal . contra · 
ri.Ando prir..,cipalmente a es -
e-ola .ie Rhine. em favM de 
posições uftidamente, sectá -
Jias.. sua. conclusão ~ olara.: 
r.fenômenos p ti. r a. pBcológieos 
nioo ao corpo e a psique do 
pertencem ao mundo fenom.é
homem' , escreve a1e nas con
c1usões. (Continua no prÓlÓ
mo domingo) . 

CORRESPOND:ll:N OI A 
&ecebi carta da 1ni.ssi:l'i.st a 
M&tia. Ben:-ailete Bes<>..rra, n, 
qual me solicita resposta. e.tra
vés desta Coluna e não Por 
carta, acresoent.s.ndo, lnclusi
Te. o motivo. 

Minha irmã foi na I...B Y. 
que conheci os maiores Espi
rita& do Brasil. t.ais como: 
Chico Xavier_ Zé Arigó, Ge
raldo de Aquino. Maria J11s
saar, Luiz Alberto Marlt os 
Joã-0 Serejo Antô:ni oLuiz do 
Lago e tantos outros. 

o 
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Na foto, um ndiog·rafia das pernas da la\'ndeira 
Luerécia, venclo-se rravadas em suas carnes dhe1· ·a· 
agulha que são o stantemente retiradas. e. mesmo 
assim, se multiplit-am Acompanhem a série que você 

ficara sabendo como º'<orre o fenômeno 

Cantinho De 

As 110:;su.s eqmtJe,;, 011 •-

nuando com a;; visita~. ea;tl
"Veram no Cantinho de Oxa
guian, situado na Rua Cân
dido Jútior. 30 na P11vtma 
Esta. Cw;a é <tingida pe1a 
Yalorixá h·ene Silvino Nunes 
que ao lado de sua 'Mãe Pe
quena Georgina Martins, pres
ta o.s mais rele'\'ant~ s,,n·ço; 
no nosso povo espírita . 

A prendade Im1ã Irem· " 
t1lha de Oxalá e traoallla .:orn 
o caboclo Mata Virgem que 

o Guia-Chefe da ca a . .:\~ 
consultas são realizada.:; rõdas 
t.s qua.rtas-feira.s com éste v1-
brant.e malungo_ que 'pva o ·I-
4mta.ção a t-Odos os q 1e lhe 
procuram. 

-= 

AgrBaeeemo, a :ico!hida 
c•ada aos no::-sos rPpreser.tan
te.s, e contamos para bt-e
ve. ~m ..una vu.1ta da nossa 
"Stimada 1rmii em nos..-a sede. 
na Rua Fern«mbuco, 1.161 no 
Encantado. 

LEIA OS DOMl1 "GO 

GAZETA NA 
UMBANDA 

Casa Vovó Maria Conga Dt Angola 
Pre ·idente Kennedy, 1131 . Loja ·'E" 

Duque de Caxias, RJ 
Ervas, Perfumes, Banhos de Descru.·ga, Defu
madores, Fitas. Guias, Medalhas, Patuás. Al
gttidares, Penachos, Estatuetas e Ferramentas. 

Preços especiais para Centros e Terreiros. 

&w-s,.::;:,:c -

G 

EQUIPE GN A /STIU A UMA 
SESSÃO DE MATERIAL/ ZAÇAO 

o nosso Direto1· le Promo
QOe.5. Francisco Bnto, e.str\ e 
em Guarating;.iet com o 
prefeito da Cidnde, Rafae! 
Amêrlco Ranieri, onde te\' 

oportunidade de ac;sU 11· a 
uma e.s.são de mn.ter1alt2:1cno 
l.uninosa. da qual R A Ra
nieri é profundo conhee~dor. 
Francisco Brito foi em n'1;;
.,ão do Tablóide, do SORE. 
do programa "A Voz do Exér
c;to Branco" e do prognnna 
"Desafio ao Impo.•. 1n•i•· <1 ie 

irá ao ar tôdas i; têrcas
teiras, no Canal SI. no hora-· 
ri-o das 23 horas. o p1·ol!.rit
ma de estréia será na pró
xima têi·ça-fein dia ~- e 
esperamos .:ontar com :: pre-
ença de todos o:; nosso, i••

mãos No progr:1ma in~ Jg.:
ral teremos frente a ften e. 
o Parap.Sicólogo Luiz Lomba, 
R, A. Ranieri. e, meiro o 
Caminheiroo da verdade. e 
muitos outros e,;tud'on,,- dn: 
coisa5 do espirlt'. ·no 

NO&So pro :rama e•·á 1e 
,mltura e de po'.ê nica~ q :e 
por certo ervfriio omo ver
dadeira.s aulas de co1 heci
ment-OS da n ,,sa 1e g ão ao 
nQl; os irmãos, pri 1c pa nwnte 
os iniclan ei,. A p 1 11· ;o 
proxuno tabló,de Frnn"' 
Brito iniciará ima nm:essio-

--- ----·---~---'~ 

Em Peno 
And mento! 

Nossa diretoras fe111 1, na-
_-.mélia Duarte BarcelO!- e ' 
.semary Lêdo Brito. e.•tão em 
franca atividade no coma -
do da campanha para agasr,
ihar 06 pobres da r.os.,a re,1-
gião, 60b o "slogan"; Se \·o
cê tem um agasalho cte .so
bra, nós temos gente de .,o
bra sem agasalhos" 

As duas senhoras :azem 
apelos para que n0:i;os ir
mãos enviem agasalhos u::;a
dos para a sede do SOPT 0·1 

que marquem local para q,1e 
possam recolher os donatho, 
que nos !orem oferecido~ 
Nossa ca.mpanha está e an
damento no Tab!óide. como 
também no programa \ voz 
do Exército Branco" e par
tir de têrça-feln, no p:-o'.!;•·a
ma de TV do canal 9. ·De
safio ao ImJ)OSS!vel". 

Paralela.mente ao apelo 
avisamos aos terreiros q1,e 
nos indiquem pessoas ,,.1e 
estejam neces.;;itadas para 
receberem 0° donativo., ri tP 

vierem ter àS nzy:;sa., mão.s. 
. 3SC..., CE~ 

RI 

ante rie de 1·eporta1,<ens 
:õbre o tema • 1 teria llZl\ção 
I uminose.". 

.Ta inesma ocasião. o no •o 
oompanheiro esteve no., 6\l

lJUrbio.s de L<>rena, 110 E, a-
o de são Paulo, onde reali

~ou notável e inédita ent~e
yi ta com Dona Lucrecia Ja
nuar1a. conhecida co1no a 
"'Mulher das Agulhn ". Ela 
egressou recentemente do 

e,, * ... ==- ltFrrr = 

,Ja1> o onde foi ~metida 
e~• tdos, deixando • c!entus-
n., nipônicos sem definiçã<t 

p ·o. o fenômeno que ganhou 
n. pe<oto mundial Nos g11-
ro11,tim01 que o problema õ 
•·pJ e,,onado co:n a no:sn re-
t ',ao 11a érie de Pran-
·1 oo Brito faremos 10v 

guardem as d 1a., rn
por ,mte,: St'ries a partir. o 
,>ro.·11110 domingo, .. 

ANGOLA GANHA IEMANJÃ 

COM A DIGINA QUELOACY 
Domingo prui,sado, a RO<;II 

do Xangõ de Ouro promo,·e,1 
um toque à tarde. em n11 
,ede que funciona na ru,1 Per
nambuco, 1161, por ocasião d•· 

aída da Yaô de Iemanja. Ro
milda Lima, que depoL~ das 
obrigações, recebeu dig na 
Queloacy. 

casa. est\1,va como :empre 
'::)[ada e a santa ao "e 0 eber 
a cerimônia do Rum. reall2 )•1 
,una dança linda, demo: st.-an-

~---•-••-•..,,.__,..,==-----== 
Belos 

Traba os 

Nossa iM!fi. Iromd1a co ta 
e quem dirige com 111c11ta 
aut.oridade a Tenda Ewirita 
Pai Pedro. que flca na R 1a 
Silva Vale, n.9 781, fundo~, 
,ado esquerdo em Tomá.~ Coe-
!b.o. O ritual pradcado e 
.unbanda e as sessões são 
realizadas às qulnta.s-te1ra<>. 
a.s sessões de desenvolv 1men
to e aos sábados sessóe., rle 
caridade, a.mba.s a partit· <1 ,., 

15 horaB. 
O presidente mate.-ia! i o 

Sr. Antonio Gomes .._ndrade. 
o primeiro secretário e o ,e
nhor Jaime Marque.~. ,e;; 
do secretário é o Sr. Mauri
·'o Souza OS guias ehe:e

,,;io Caboclo Mata Virgem da 
Aruanda e Vovó Carnbinàa. 
Ot3 outros caboclos i;ão Ca -
boclo Ma.ta Virgem, Caboc:o 
Guiné, Cobra Coral. Ubiraja
ra e Sete Lagoas. Na linJ1a 
àas almas presta,m c>1nda
ae; Vovó Cambinda. Vovó 
Maria conga, vovó saoina , 
Pai José e Maria Redonda. 

A equipe Vovó Ch;co. foi 
muito bem recebida naq,Jele 
abaçá, a equipe do SORE. se 
,;:ongratula com aquela l)ela 
•asa, pelos trabalhos a ;i n•a.
l•zados. 

1.10 com .seus gestos a sua ol"l
,.,em e ~cidn a sua beleza de 
Ralnhll do Mar. A cena foi 
fio emo:::;onante que os assil!-
enle,; se em,.clonaram até à4II 

la~:lmas. o mesmo ocorrendo 
Nlm os tilhos de santo da ca.st\. 

quelo:icy. que na vida civil 
t• R,mllda. é mãe de dois 
,b1ãs do Roç!i do Xanaô 

de O 1·0. Antônio Carlos do 
Oxóssl e Elen. Seu espôso é 
o no &i companheiro Hrlio 
Lim,. m mbro do Con °lho 
F•scal. e um dos mais valio
~os colaboradores com q, n 
•01 'l'lJOS na nossa 1ut., pe,o 
oem tl , rt>ligiões espi'"itas. 

A 1 .i~a Yaô. o Tablólde G.' 
NA U~BANDA manda ll u 

nos demo.la tilllo <la 

quem â nàe I o 
e,n e- e. todos os trabal1'. >oi 

mane\ mos os nossos aJr de
c'.,1w11tos Em particular a •ra
clt<'cmo~ à Mãe Peq•1ena Elis, 
O!á Ife pelo carinho e de<li
vac,10 demonstrados e,:n t6-
d·,~ jornadas. 

-------='--"'--=-=-
Nôvo Terreiro! 
o .n:1is recente filiado tl1> 

&ORE e a Tenda l!:sp1nta 
Jee ·1- Na7areno que ontem 
reall10ll o seu primeiro to
q, e sob a direção d'o seu di
re• or de culto Fel'nando 
Uma Vla ,albães. A casa e 
e Uml)anda e as se&Sóe,; ,e· 

,·ã o 11 .• , ae(lundas e sábados ., 
n~a •1novirnentos às q•1art~
·e1 a.,. 

o .erreiro recém :naugu-
r~do 1,mciona na 1·u.a Anto
n o. Badajós. 7, em O~va1do 
Cruz O presideIJ.te é o ,>ro
•)rio F,•rnando Lima Ma'.!.r.· 
;hã.e. f•mcionando corno Se
~retario oaniel Joaquim (je 

;:;a111· \1ma e somo rcsou, e i-
ro Maria do t-fo:;cimen o 
:\1a<!alhã~ Fernar '•' e ,le 
Oi um Jara e suas ,11 ,nc1p·l1~ 
em ct 'dPs são; Caboclo Ro•:1-
,>e • 1, to Xang,ô do Mon e, 
Tiu Mari~ ~onga Zt'.•zinho ~ 

Ex I C'.lveira. 
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ANTINHO 

DE IANSÃ 

UMA CASA 
DE NAÇÃO 

O Cantinho de Yau,,ún, 1111-
tuado na Roo Miguel Rangel, 
710, em cascadura, e dirigido 
pelo competente Babalorlxá 
Nelcy Machado Palhares. q\ltl 
e um amigo prestimoso e que 
pratica a ReEgião co1~ mul
to acêrto, 

O ritual da Casa f o n
goJ.a., a Mãe Pcque1;a é 11. nos-

boa amiga Rosa ele Oüvei
i-a, o Pai Pequeno é o presti
moso Antônio Martins • o 
Ogã é o Nilo Antônio da Con· 
ceição, que é um me11tre na 
a1·te de peroutir os tambores. 

N e 1 c y Machado Falhares 
11te11de para jôgo de deloguns 
tõdas as segundas. quarlíab " 
. ,;extas-feiTas, sendo que, no 
último sábado do mês de maio 
o Cantinho de Yansãn estara 
em festa a partir das 2-0 hs. 

Que Deus abençoe a todos 
daquela Casa e espe11amos 
una visita na sede do Su

premo órgão das ReligJõe · 
E<piritas, na Rua Pernambu
·u, 1161. no Encantado, 

- QW -• w .wrn .:, 

TERREIRO DE 

DIRIGIDO 

ORJURACY 

O Terreiro do Abaeté, sl
i.11aclo na Rua da Justiç,a, 140, 
ni, bairro de Jardim Reden
tor dirigida com muita com
petência pelo BabalorixA Ju
racy Bahia Reis, é realmente 
.1ma linda Casa. pois além dP 
~er dirigi:"-, por êste presti
moso Babalorixâ é ela. tam
bém. muito bem dil•igicfa na 
parte espiritual pelo C'Qboclo 
Rei do Congo. 

A Nação da CasR é .\.la
queto e tem como Mãe Pe
quena a nossa boa am:ga 
Wil.rr!a de Oxalá como Pai 
Pequeno o Amé1·ico e como 
0-?âs o Miranda e o Cimârio, 
q- 1.e exercem a função de Ogã 
r·om muito acêrto. As consul
l-'1.• com o jôgo de delog1iru. 
são feitas às quartas quin• 
t.a.,-fel•·as e os toques são 1·ea
liz, '.!os só em dias de fes1,as 

G;stá de parabéns o nos~o 
bom amigo Juracy Bahia Reis 
e espet'lmos uma visita sua. 
aou• na sede do Supremo ôr
~áo das Religiões EspiriLns. à 
'> 1a Pernamb•1ro 1161. no En
c· ntJdo 

1 
\ 

z 

G A V M B A 

O POlle de Zambl acompanha atentamente, ¼>dos os saba
ctos. o pYOgrama A Voz do Exercito' Branco, que vai ao ar 110 

horário dae 9 às 10 da manhã na Rá,dio Rio de Janeiro. Mul
to.~ conhecem a valorosa equipe que funciona no mencionado 
programa que é dirigido pelos nossos irmãos Mário Barcelos e 
Noronha Fílho. mas multo~ amaa não os conb.ecem pessoal
mente. Outros nomes de valor fazem parte do programa e cte 
•odas as nossas atividades que compreendem a.inda O Tablói
de, o próprio SOR,E e o programa de TV que iniciaremos têrça
feua próxima no Canal 9, às 213 horas. Ali fotos mostram os 
api·e.sentadores Máirlo Barcelos e Noronha Filho, ante o micro
t'one da Rádio R1o de Janeiro e G C'oordenador do programa. 
,José Beniste, juntamente, r..om o operador de som o conheci
cto Ca,rcará. 

Fazem pane de toao,. Ob n<>,5aos movunentos de divulga
'?00 da.s religiões espíritas, tõd..s as equig;les do TB de Umbanda 
~ t,octos os nos.sos dil·etores, entre os quais Jair Tavares. Leda 
Noronha, Luiz C-arlos Fortes. WIison Pinheiro, Fernando Costa. 
.José oarvalho, Paulo Ga.1Tido e outros. 

Prestigiem o S.O.R.E pois êle não é m.ais uma promessa . 
~ um fato Visitem nossa sede na rua Pernambuco. 1161. no 
Encanta.ao e conheçam no..sa clinica médico dentária. Nós 
temo~ tudo para divulgar e proteger noSSOls Irmãos de religião. 
E~peramos pela sua visita e desde já convi<iamos todos para 
comparecerem têri.a-feira no Canal 9. para verem ao vivo o 
programa !)e~a.fio a... Impo..,;.<ljvet. 

Acu:;o o J:ecebil:nenro da 
111i.'-.s1va da Sna. Sand1·a Fran
co. e devo responder que as 
tonteiras que sente. deve ser 
de fato mediunidade. entre
tanto só poderei a testar ;;e 
vocé nos procurar, n!l sede do 
S O. R E. . para fazermo · uma 
consulta com r,i:; gulas és" rl• 
tuais. Segundo voeê relata já 
e.,tava ocorrendo oom você a 
lucorporação e que seu Orixá 
~uia era Iemaujá . \Tolto a 
afirmar que somente a.pó.< 
consultar pessoalmente. pode
remos adiantar-lhe a 1 g um a 

co:.sa a respeito com maior vc.
racidade, Quanto aos demais 
problemas que enfrenta com 
.sua família, cabe a você di
zer fir.memente das suas 
convieções que, por certo. êles. 
com a, ajuda dos seus or!xá.s 
gui&s, compreendei·ão o pra
l>lema e aquiescerão à Idéia. 
pois ninguém que vem com 
essa missão pode fugir dela 

Quanto às demais coi.,as que 

solicita em sua carta lhe re~

ponderemos logo que nos pro
curar .pessoalmente. 

ee·= 

UMA BELA ·cASA DE~SANTO 
f 

A TENDA DE MATA VIRGEM 
o uosso cornp•nheho Jorge 

Soarll.9 visitou sábado passado. 
a Teuda do Caboclo Mata Vir· 
-sem. que vem sua .;ede na tua 
General Belrgarde. 150. sob-:-a
cto. no En:,?enho Nôvo. e que 
conta com a co np.etente di
reção do B,balorixã Azuil 
Tcixe1ra dos Santos. 

A Vt:ãe Pequena eia ca~a é 
a ,enhora Tere1inha e o F'i~
cal da caea e a mãe ele Azuil. 
., .;enho 1 Az 11 >i'.l q .1 e s·1be 
munter a ord "n t·s>mo n:11-

guém. Azuil trabalha com 
Caboclo Mata Vi;gem e tôda~ 
as sues entidades ·ão bastan
te prestigiadas pelo grande 
número de fiéis que lá com 
parecem para pedir a car1 
da.de. 

Agrndecemos ao Azuil a ma -
nejra com que recebeu o no.5~o 
l'-Ompanhei.ro Jorge soares e 

deixamos o nosso jornal e o 
~ORE à sua disuosicão e 't 
cl ~~o.d;ão de todos os rn110~ 
ele sua casa. 

1 

rAGINA i 

co É 

..- -:ne-e er-tz: ·rre:, ,,,_ e::r::: 

BONITO CASAMENTO NA 
TABA DE FOLHA VERDE 

IDm ctias da semana paMada 
recebemos a visita da nossa 
un1ã Eunlc-e de Are.úfo Pin
ro.- da Taba Umbandist,a, Ce.-
1:>o~lo Sete Fôlhas. que t,em sua 
sede na rua. Alfredo Pujo!, 8ii 
no Grajaú. · 

Nossa irmã veio nos oo.u.vi
dar para o enlace matrimonial 
que ocorreu naquele teneiro 
na têrça-feira pa.ssada, dia 
26 entre os mnãos Alda e 
Galdino. A. cerimônia foi mui
,-0 t-onlta e a caBa est,êve su
perlota<la de fiéis umbandis
tas que foram assistir ao ato 
··eligioeo. 

A clirigente da casa é a Ya
lorixa Elza. Gonzal.es Farii10 e 
o ~uia-chefe é o formoso ca
bo~lo Fóiha Verde Lamentà
v~Jrneule ficamos impossibill

q c',F de comparecer pe~soal
·1:e,1te ,1rns sabemoo que na fé 

o 

de Oxalá tudo transcon-eu 4'i 
forma cor:·et:i. DeiXamos 

SOP..E, o ,10,so Tablóide, ti 
!)!ograma de rádio e o de tea 
levi,ãa à disposição dos n(Jll,, 

"°' irmã.os daquela case. 

JôGO DE 
BúZIOJ 
o jõgo de b•ízios na sede 

cio SORE e às segundas, 
terças e quanas-feiras com 
lmc:o w Ui noras. 06 in
tere.,sacto.~ deve:-ão pro
Cllrnr ficha na secretaria 

· ·, na nuc. Perna.in
buco. !lfü. c-~taçã.o do Er 
"'aritrdo 

,. 
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.D.DBA--0 SÁBIO 
· José de Cor, olho 

Em meadog do sê~ulo VI. rn s de ,ies11s Cristo. em Kapi
J;;va::tu em um lindo p!ilàc;o d:- Cu.:'nhodana. -0 Rei dos Çak,.va, 
e da t;nda rainha Maya Dévi, nascia um lmdo menino. a quem 
.o,, reis. encantaõos com o seu na;;~imento. lhe dariam o subli
JIH• U0il1e de: SIDDRAR.TA G,\UT,\l\IA. P~lo seu amor ª<> fi
lhv, o Rei d€t.e-nninou que de.i':le a hota d<> sea nascimento. o 
príncipe só visse a5 C?isas belas ela vida. sendo-lhe poupada. 
tõda a visâ-0 da dor ou da tri teza do m 1mdo . 

l'.·sim cresceu Siddharta: ~rm ver por uma vez sequer a 
1.ice da dor ou da tri tl'Za Tudo em ,ma volta eram alegria.s. 
Jnús1ca e belez.a. 

um dia porem. S:.O.õ.liarm q.ie nuncá havia t,rani:po&to o;; 
mu,·os cio pa-lá-cio, que d-0 se.i po,o ,;:i conhecia. ;;orrisos e festas, 
.&e1~t!u d&"ejo de conhecer ma,s de perto o seu alegre povo. 
S;im a., &eondidas do pa.l.áclo, com um seu grande amigo e 
.i;e,h>. q.:e o ajudou a fugir da severa ng-ilãncia palaciana. 

S:ddhart-a saiu pelru. ruas do retno e em seus 29 anos ~ 
aiesr.a. via pela. primeira vez. a dor e 1,, miséria. 11:le viu. no 
9Cu caminhar pelas ruas do eu reino. um velho, um doente, 
uf.1 r,adáver e um religioso. e naq,rele in,tante. sentiu a vei:da
às.' oa vida e concebeu p,:·ofimdo. pensament-Oli. sóbre a vida 
e sôl.lre a miséria humana . 

Dias depl>:s deürnva o p.\h\c,o tro::av1< sua.,; lindas roupa
geru; principescas. por p:iot·es ro,1pa, e foi estudar religião e 
!ilo.:-oii11. junto aos mong:es Brâhmanesei;. Ali êle sentiu um 
pouoo a religião interior q11e brotava do ell ~er, mas uão em 
t-uào o que precisava e.,.-pl.l'ituahnente e pl.rliu para o int-E>rio1 
e!~ floresta. onde em retiro e~pirituiü. pa ·«ou ;:eis a11os em ora
«rno c meditaçã-o 
· Um dia. quando med.l.avn. peraute S:!US d.bcípulos, em ~ua 
pos'.~ão tão conhecida. alg ode ,ubltme a::iouteceu; iluminou-se, 
po's s.1a sabedoria superou a mo1t-eria e êle tornou-se BUDDHA, 
qc1e q:,er dizer: sábio. Compreendeu e ensinou. aue o mal é 
iuseparávei da exietência e que a libertação do ser humano, 
ronslsre. em que cada ser h ,1111ano con<iga desfazer-se do mal 
inte1·:01· pela medltaçã-0. pala caridade e pelo amor ao próximo. 

Re~oeu o nome de ÇAKY,\ - ,flI'-ifl - o SOlltár1o dos 
Caky s e se6'l,ndo êle, a dor e<> sofrimt>nto sã.o inseparáveis da 
ex:Sténcla e todo o sofrimento é produzid.o. pela ignorância es
pLritual. '()ela paixão terrena, pelo~ desejos. e ensinando o ca
n1inl10 o.a libertação, BUDDHA. pregou a extit1ção da i.gnoráncia 

- o ir· -0. ten -'° . ix~.io.;., · · • 
n·•oe.-.slt1<oos e a caridsCe. Q 1en1 p. t car o bem renascerá 
t,n:;:e as sã.bloo e ficará liberto da obr o-açilo de renascer. pois 
trra at.ngldo a beatitude do NlR\'hNA que e o e.:;t!ldo da feli
ciaade completa do espírito . 

Ao comeniorarmos o vo~so d a - 31 de maio -, elevo o meu 
pcnsa•.ne.nto ao voSõo ilumhmdo poder. na poderosa Linha do 
Orient-e. d.a noosa Umbanda e rogo que a vossa pa?l. divina e 
&ua \'e. e.!>teja sem.pre sôbre nói; 

CORRESPONDll:NCIA: Maria oa Conceição ~nçalves -
S.m:rs Dumont - Minas - A.gratieço belas palavras. xx Zélia 
Me11d,.s - V. Braga - Agradeço os elogios à min11a modesta 
P<i~:11a em louvor ao Caboc'o :.lata Virgem. xx Altina Fiorilo 
- Ro Pomba - Minas e 1\!ariene santos - Botafogo - Seus 
ped:dos foram atendidos n Irene de souza - Enviei as ora
ções 1,olicltadas e muit-0 ob~igado pela sua atenção. xx Heloisa 
Lima - Botafogo - Agrade,o sua linda carta e os elogkls à 
llhnna pág'ina "A Divina Palavra nas Monta.nhas". Escreva sem
prt> e que Oxalá. a proteja. x:x A.os interno da Colônia Juli8.· 
no :.\!orcira o meu saravá fraterno. 

<:ASA DE 4 MÃ·ES 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBLÉ, 

VELAS, MILAGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEGíTIMOS DA AFRICA 

AV. BRAZ DE PINA, 1469 

Casa 
1 

AVENIDA SUBURBANA, 7370 2.ª LOJA 

Largo da Abolição 
AR1'l -.0 O • U, IBA ·oA E RELIGIO OS EM GER, L 

,,. DISTRIBUIDOl, 

DOS PRODUTO DO L.-'\.BORATORIO INDÍGENA LTDA. 

Emagreça sem dieta com o famoso Chá 7 f ôthas 

Inaugurada Com Festividade 
Clínica Joaquim De Queiroz 
Sabado passado. -realizou-i,e 

a so'.ellidacie de inauguração 
do "Instituto C,ínico Joaquim 
de Queirnz··, que e~tá ·fun
cionando em sua sede na rua 
Joaquim Queiroz, .W. A cria
ção daquele pô&-0 médico 
a ançado v .o 1Dl 
n•Jbo .sonho dos moradores 
do r {OITO do Alemão, e adja
cências. que recebem a.gora, 
de fato, uma pronta assistên
cia. médica e dentlkia. 

Ao ato estiveram presentei: 

Aniversário 

De Lucimar! 
A Ye.lorixá Araci Alves Pi

nheiro e .seu espóso Francis
?!o Alves. estão de para:béns 
pela passagem do aniversã.rio 
natalício eia filha do casal. Lu
c!mar Alves Pinheiro, que hoje 
oompleta. HI anos. 

A menina-môça esta.rã ofe· 
reoondo logo mais um.a. recep,
ção às suas coleguinhas e 2. 

da.ta será. condlgnameute co• 
memorada por torlos os filhos 

. de santo da compet.ente dona. 
Ara.e!, pal'entes e amigos. 
Mandamos a. Lucimar e aos 
seus pais, o al)raço à.o SORE, 
do Tabló!de e esp.~ialmente 
do nosso companheiro Samuel 
Pinheiro TaTa.res e familia, 
desejando à jovem umbandls
ta uma vida cheia -de luz e 
que Oxalá lhe ilumine o ca
minho par.a qu'.! siga O& pas
sos dos pais S!travá. 

diversa;; pe-r.sonali, ade~ entre 
a.s quais. o n06;o companhei
ro Noronha Fiiho, q11e fêz 
enêrega de cal ·as de remé
dioo que signifiCl!Vam a pe
quena doação à.o sORE n tão 
grande realizRção so0 ial A 
e ma.e t-en1 o 
reção do Dr H m)ertc, 
ques e do 3:~,,erel D1 An-
d1·ade NftO , 

A idéia nar~ 1 do n•reto
res do .. C"'" >'!",, e-.,, ,.., í Joa
quim de Que roz", tendo à, 
rfente o seu p:e. ~'1,e Ei1-
dio e o vice-;iresidente João 

R ttfino , que procuraram en• 
trai· em contato com o nos
so companheiro Humberto 
Marques, que atendeu aos re
clamos daquela poplúação 
humilde Vórios oradores i;e 
fizeram ouviJ.- e in:1edin.tun.1e;.1. -
1 ea.pu.. a oHnfea ~u 11. ·---.~----"-

tre o ~eu runclonamC'nt-0 nor-
mal. Teve papel relevante 
na.s demarches a as~isteute 
social do local senhorita Vil• 
ma. Também participou ati-
vamente dos preparativos a 
simpática dona Rita. figur11. 
das mais querida.s do local. 

-----~----... ---=""~"'r0"""'"""''""'"""-==-· .. ,=====a::·=· =-="""'_ ... _ 

O,GÃ R~~ATINR10 
FAZ VISITA FEL,IZ 

Nosso rep61-ter, o Ogã Re

natinho de Jacar~pr:guá, visi
tou o e. E . No.~se. senhora 
da Conceição Crua. AfOU60 
Ferreira, 66, fundo, Enge-
nho de Dentro) , sob a. com
petente direção da. Ialorixá 
Ma.ria. Araújo ma·s conheci• 
da oomo Mariazinha. Dona 
Mariaz.inha foi prepai·ada em 
nação Nagõ ma.s p1•aUca o ri
tual umband!sta, carregando 
uma cora. bonita, po:s é fi
lha de Xa.ngõ Agodô e Oxum. 
O Ogã do terreiro é seu e.s
pôso, FeU:cio Marques de 
Araújo, mujto distmto e efi-

ciente. A casa. é muito aco
lhedora e pratica a religião 
com respeito e gabarito. No 
momento da viSita e.rtavam 
em terra o caboclo Sete Fle
chllB, CQ.boclo Boiadeiro, Ca• 
choeira, cabocla Jurema. 

Trabalham no centro o Ca
boclo Treme Teri-a-, Pedra. 
Branca, Ogum sete Espadas, 
Exu 7 Enct·uzilhadaa, Tranca. 
Ruas, Caveir ... e Pomba. Gira 
Renatinho ficou encantado
com & Cidalguia da recepção 
que teve naquela simpáticfl. 
casa de caridade, cuja,5 5eR• 
sões sã-o aos sábados, a par -
tir de 2-1 horas. 

A .A D V 
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lt!alu 
J()St! !llBEIRO 

As ft.d'JÇ6és tocàis dos Na.lú da Gui11é Pol'tuguesa dão o 
grnpo como procedente de 1·egiões .situadas_ para além do :F'uta.
Oja,lom, nas cabeceirn.s do Niger, juntamente com o gi·u,po 
Baga .• do qual alguns autores consideram e,n.damente um 
•·amo. Fortes afinidades existem contudo, principalmente em 
matéria de arte esctutórica, entre os dois grupos. ./iB más
uras Nimbá e Bandá e a. escultura Ninto Kamatchol dos Nalú 
sa.o d.o estilo Baga e relacionavam-se outrora. <como entre o.s 
:Sags) com a socleda,cle secreta Simô, A máscara Bandá, tida 
como a. de mais elevada hiera1·quia na sociedade S:mô é tam
~m das mais ca ,egorizadas entre os Nalú, existindo varia.n
Us .suas em tôda a Costa do Golfo da Guiné até aos Cama
rões. Concebida como um monstl'o hibrldo .(cornos de antl• 
lope sõl>re uma cabeça de crocodilo com nariz e olhos hu• 
m~n06), e.,ta má.seara. chega a medir metro e meio de com
primento, e é policromada e usada. horizontalmente na ca.
\>eça. Simboliza a intima associação do homem com o ele
mento tenest-re (o antilope) e o aquático <o crocodilo) A 
niãscara Nl:m-l>á, ligada a.o crescimento e à m2,ternidade é um 
busto de mulher de propo1·ções ovantajacla.s: a cabeça enci· 
mada por uma espéc!e de crista. o nariz em forma. de bico 
ae a.ve raplna., os seios espalmados ou cheios e <lecaldos. o 
<111.nçulno, d!ssimulado sôbre uma ~rande saia de pano e :fi
bras, vê por dois orificios a~rtos entre o:. .,e;os. A escultura 
Ninte-Kamatchoi, de perfil de pássaro, se,11elbante à mãscara 
Anok dos Ba~a. pre,"idente entre oi. Nalú a.o "ianado", a ce
rimônia de inlclaçáo dos rapazes. Outras peças escutt-óricas 
dos Nalú da Guiné Portugu&a: são o adõ1·110 de cabeça Koni 
(a ave) e a mascara racial Lumbé, que. d·u·ante a dança, se 
digla<iiam para se.Ir vencedo1·a primeira; é aind11 a núli,-eara. 
Nlmbé. prot,,.tora das moranças. -· == e:=:· - ..... ,... ---

'le E. Ilia ~ ut.os. a ouhecicl.a e {&ll.\O a nu,.·-de-
Sl\llt.O .~ntnhA t•ra P .rJora• da. zt51·..-Ju. do n..oRurJo dos Q<JinJo::e 
....,,,,verlos do.~ Homens Prêtos. ,:itnada na Ladeira do Pelou
rinho? 

* Que no p1·:.ncipio do Crist1an!.m10, odo ge1111úio di,,;cfpulo 
tie Cristo se considerava sacerdote? Só mais tarde, com a 
criação do monopólio da hierarquia eclesiást.ica, empalideceu 
Esaa consciência do sacerdócio universal de todos o;; cristãos 

* Que a palavra. 1-greja é derivada do tênno gr&go eltke,;ia", 
41;1e &m la t,im de·J ecrle•!s .. ::;ignifica "elite", grupo ,elt>to0 

* 
Que em São Lulz; do Maranhão, a c~i;a de c,ilt<l chama se 

Ml.!la de mina ou terreiro de# mina? Aos 1·it-'1ais dii -se o nome 
d.e tambor de mina . 

* 
..;, 

Qne l!>nl. Pôrto .J,,legl'e a ~asa <le calto chs.ma-:,;.e parti? 

* 
Q11e em Põrt-o Alegre Omulu e Oxós.,i são 3brigados no 

pegl comum? , 

* 
Que no No:·te Omulú e Oxóssi carar,ensricamente vivem 

iora de ea~a • 

* 
Qae o texto grego do Evangelho •1ão a.firmn uma úuica 

ve-,r, que Jesus tenha realizado mila~res ·i Diz con ·tan.emente 
que re-aliz.ou "dyna.rneis" (plÜral de "dynami~") , iH,o é, obra 
de poder. De falo, para Jesus. êsses fatos não e~am mila
gres - mirácula, coisas para serem admira.das - eram Rim
p lesmente obras do poder. "dynameis". Milagre~. é verdade, 
eram· ê•sl.~ fa.tos para o· povo. para o.s ignor911te.s, •orno mi
lagre ê para nós tudo cuja causa ignoramos. 

IA. O·G 

A Missão Do Espiritismo 
Os códigos da Lei de Deus síí,o eternos, 

im..uáve:s e i1·refutáveis, tal como foram 
revela.elos a Moisés na& Tábuas da Lei, no 

:Monte Sim•,!. 
:ll:stes Mandamentos; que são em número 

de dez, formam o Decálog-:i Subfü • QUe guia 
a humanidade a.través dos milênios, e seus 
princip-ios estão tão atualizados que na<la. 
os pode suplanta1· em matéria de entendi• 
mento para a evolução dos espil•itos em bus-
ca da perfeição. , 

Assim, anali.sando-os, Yer;!icaw<>s a pro
digiosa inteligência cie quem os formulou, 
monnent.e nac,.ueles tempos primitivoo e bár 
baros em que camp-eava a ma.111 completa. 
ignorância. espiritual e o materialismo era. 
a tônica dominan~. imperando a lei do mais 
forte e onde era aplicada em tôda extensão 
o conceit.o d1,, direito ela. f61·ça em detrimento 
da. fô1·ça do direito. 

Posteriormente, quando a fulgurante in
t;ellgêncla do Cristo com tõda potencialidade 
de sua imensa Luz veio aclarar as trevas 
do mundo, :tle reafirmoll a justeza do Decl.
logo quando afirmou que não velo para r~o- ' 
e-a.r a Le1, mas sl.m, exona.r todos a res;peitá
la, e, mais adla.nte. além dos dez primlttvos 
mandamentos acrescentou ma.is um ~ que é 
aquêle que sintetiza. em tôda sua sublimidade 
e singeleza., todos os demais: "Amai- vos uns 
aos outros, tanto quanto Eu Vos amei". 

Por &te aoonteciment-0, devemos ter 
absoluta. certeza de que a Alr.a Espirituali 
dade nunca desamparou aquêles que se 
acham llgado.'i nos pesados laços da matéria 
e em tôdas ~ pi.rtes do mundo, em todos 
os países, reg,ões. cidade6, vilas, povoados e 

CARLOS ALLE.HAND 

luga.t·ejoF lll:üS reeêndito,<J, as Fôrça.s do Bem 
atuam deri,·varoente exortando OI! po'l"OS a. 
se estim~:em mútuamente, a deixarem de 
lado o mater1aJi.Smo que avilta e nada pode 
realizar 11.0 ca.mpo do progresso do E.<,-pirito, 
para se ded.lcarem ao i;;ublime ideal constru-
tivo da Fri;,ternidaae Universal. , 

lnfelizrneme. b€m poucos compreenüem 
te ate11dem & êste apelo e, a despeito do 
supremo sa.crlficio do Mártir do Calvário, 
continuam os homens a se diglafua.rem, a. 
~e conomperem, embotando suaa consclên
clas com maiores cr mes (1Úe terão, mais 
eedo ou mau, ~rde. que expiar, segimdo a11 
inexoráveis Leis do carma. 

Mostrax e todos qual o ver<la.deu-o ca.ml
nh-0 a ~egu!r marchando ao la-do de Jesus 
e das Fô1·ças do Bem, é o verdadeiro papel 
Cl88 Religiões. mormente do Espiritismo, que 
vtslumbrou e descortinou para a, humanidade 
as elevados padrões moral8 das Fôrças Espi
r itU&ls que regem o p:anêta e todo o Uni• 
verso, haja visto &eus sadios princípios , 
como bem o atestam e&t,es admiráveis oon
cei.to., de Al1a.n Karõ.ec, o Grande Oodifica
dor de. Doutrina Espfrlta.: 

"Deus. Cri.sto e Caridade 
Fora da Caridade não há Salvação; 
Nascer. mon·er. viver, renascer. pro-

e-redi1·, tal é a Lei", 

Tôda ,-one.spondencia pa.ra. êste coluniBt-a 
deverá ser remetida ao SORE (SUpremo õrgão 
das Religiões Eapíritt>s), Rua Pernambuco, 
l 161, Encantado. 

Júlio Jandre 
Visita SORE ! 

SUPREMO óRGÃO DE UMBANDA DE SP 
REALIZA HOJE FESTA UE OGUM 

Têrça-fe-ira última recebe
mos a. visita. do no.sso irmão 
Júlio Jandre, resld-ente no 
Distrito de Pedra Lima. em 
Nova Iguaçu, no Sítio ITmã 
Cipriana. 

Júlio veio conhecer o SORE 
e depois de percorrer detida
ment.e nossa.s dependêilci~ 
mostrou-se impressiona.do com 
tudo o que temOts. l!1m nome 
do Daiboclo Ubiratã e de Pai 
Miguel do Cruzeiro do C€mi
tério, Júlio Jandre a.o se re
tirar fez ao SORJE uma doa
ção de 50 crn:zelros novos. 

Em Il<lme do povo b,umilde 
da nossa religião. agradecemos 
a ajuda do nos.so irmão Jú
lio JandJ:e e espel'amos q u e 
Oxalá. lhe dê em dôbl'O tudE> 
o que faz de bom para. os se:L~ 
semelhantes. 

IA 

Foi com g,ra.nde prazer que 
recebemoo o convite do gene
ra.J Nel.Eon :S:-aga Moreil'a, pre
sidente do Superior órgão de 
Umbamla. do E6tado de São 
Pa.ulo, p11.ra a.s solenidades que 
serão realize.das no G!nás:o do 
lbirapuera. Grandes homena
gens serão prestadiiS a Ogum 

De.56& mag:pffica rea.lilz-aç:.o, 
no dia 31 do cotTente. 

Agradecemos também ao Sr. 
Jamil Raehid. presidente dil 
União de Tendas Espíritas de 

1 Umbanda e Candomblé, que é 
o outro signa.i;ário do DOnvite. 

Na oportunidade será pres
tada. também, uma homenagem 
a.os ohefes Supremos de Fôr
ç.as Arma.das e ao Mui Digno 
Presidente da República, ge
neral Ernllio Garrasi,'.1Zl1 ::I.Ié-

dici ! Será uma bela. festa de 
oomraternizaçã,o, e ap,r&ent-a
mos daqui, as nossas deic-..11-
pB&S, por não podermos nos fa -
zer presentes ou nos repre• 
sen:.a-r, em virtude de têrmos 
nó momento nosso "&taf" em
penhado em ativida.des rela
tivas ao 'Programa de televisão 
<1,1e S".,rá lançado nesta cida
de, com o intuito de fazer es
el.a,recimentos a.cêrca de nOK
sa religião, tentando com i.flSO 
demonstrar a sua autenticida• 
de par& credenciá-la cada 
vez maiB junto às massas . 

Desejamos que essa louvá
-rei inicia-tiva dos nossos ir• 
mãos de São Paulo se cubra 
do maior êxito, demonstrando 
a.ssi.m nos;a enorme ca.ptlcida
de de realização. 

Leia Sempre 
O Tablóide 
"GAZETA NA 

UMBANDA" 
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Paulo tnm formou
numa mulher célebre 

o f n m no que com ela 
ro·1e e q I lhe deu o no

de ·A Mulhtr da Agu-

a 

R 'trn• mente Lucrec1.i. 
01 !Pvnda o Japão ond 

oo cie ·t1 t, '> niponicos e -
tuda r m ~ m êxito o fenó
meno e eJa voltou para 
U" terra natal. 

O assunto e, sem sombra 
d dúvidas, ligado ao espi-
1itismo, e o no.:;&o compa
nheiro Franci ·co Brito cm 
entre,•i ta médita com Lu-

do falo 

Fomos ai;se sorados no 
no.sso tral:>alho pelo Irmão 
R. A. Ranierl. Prefeito de 
Gua.ratinguetá, tido como 
uma da maiores sumida
de do país em materiali
zacâo luminosa. Na mes
ma oPortunidade Francisco 
Brito assistiu a uma ses
são daquela modalidade es
pírita ficando vivamente 
impressionado com o que 
assistiu. 

Dos dois assuntos, o nos
so companheiro fará uma 
érie de .reportagens do

cumentadas, a partir do 
próximo tablóide. Na foto, 

humilde Lucrécia, a "Mu
lher das Agulhas" quando 

submetia à extração de 
uma delas no seu braço. 
~ otem os leitores que uma 
pessor puxa a agulha com 
a ajuda de um alicate-e 
que a pele do braço está 
repuxada o que prova a 

eracidade da 11a1Tativa. 
R. A. Ranieri estará pre-

sent.o no nosso primeiro 
progr ma, Lucrécia creve
m, est-nr presente já no se
gundo programa. 

A:si;i-stam "Desafio ao Im
pos1;Ivel'' e acompanhem 
110 Tab-Joide as duas im
pres1tionan Les séries . 

. :.-,~,p,og•.; . '·1; . •.--., .• ·. ';'• • , --. :1"' .. ,-r•;;,_ , ·:!' . . . 



,ião Sera 
b t, sNa 

Pan o programa Desafio ao Impossível da próxima fêrça• 
· a, escolhemos como tema "O Que falta para a união dos es

ptritas". Para o programa convidamos todos os dirigentes de 
~9àos de cúpula, jornalistas, radialistas, escrílores e pessoas que 
tk qualquer forma trabalham pelas religiões espíritas. Vamos ten
br che9ar a um dominador comum para tentarmos unir as diver
sa-s facções espíritas, o que possibilitaria um maíor entrosamento 
entre as casas de santo e entre os dirigentes. Por outro lado, po
deria mos, unidos, mostrar de fato a fôrça da nossa religião, que 
f!lalmente cresceria ante os olhos .do público e principalmente 
du autoridades. 

oliva De 
el, 

--- - --r 
l i 
l 
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MBANDA FESTEJO 
EXÚS NO DIA TREZE 

Xo dia 13. todos os terreiros de Umbanda 1·eali. O'S · zaram toques e ob1·ig-ações em lou m: a Exu. As 
· festas foram bastantes co11conidas e os chamado 

· · •·compadre ,. estiveram 1·ealizando <:onsultas nas 

sua casas, aproveitando a data festiva para tam-

'

bé\n fazer caridade. GN na Umbanda 'Visitou di• 

, versos teneiros naquele dia, levando nossa palaVl'a 

■ de Uni.ão. 

TEM.FESTA JUN1 N.A ·NO SORE! 



P-AGINA 2 G N N A U !\I B A N D A DOMINGO, 21/6/l!liO 

ALICERCE -oo 
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O Espiritk;tno é um moviment-0 de âmbho 
'1,·,udial qtte estc1oa, com a finalidade de 
tc:s:p,!,rar de modo racional e lógico, ()S fenõ
Jnenos extranorm:li.~ que o::orrem desde os 
primórdios do numdo. pi·ovando e. httmn11:da
ª"' qué existe a'go t1e muito mais sii!:io e o.-o
fündo além daquilo que o,s nossos rentldos 
eonseguem pe n•e b ,•r. · 

.o\ crenç,a na sobrevivência da a.Lm.a foi 
.empre a b3.-:e fundamental .da maiol'ia d«s 
1·elig:ões. desde a antia'Uidade, ;;endo que a 
t.eoria dll-S reencarn~ .suoess~vas foi, in
~'-lu.sive, profes..-..e.da pelo,g mais esc!B.l'eddoi: E~
pintru,. como mu.itos pensam e p:-o~!Rmam. l!e 
oem 1[1.le a reencarnação se;a um dos- tóp'tc.s 
principais da no·'rrina E..."l}ü-it-a. 

O Qlle se denomina reenoernaçáo é o fa
ro de um me.sino E,-pirito owp.1r e animar 
Yár:os oor-!)06 em e;xxias veriada.s, t1té se p.1'0~ 
ees.sa.r a S'Ja el;,,·a.çâo epirit-ual nã<1 ;n·e-ci
i;audo mai,:;, portmto. de ~ int-egnu aos pe· 
&a.dos laços d& UHter:a, Jndo hlb:tar mundor, 
mais perfeitos e à:to~os po,·oado,, por sê-re:, 
que já galgaram. por merecimento. &tes lu
fares pt'iVlli!gia.dos na e,cala espiritual. 

A justeza dÓ ensino reencarn'.leioni~ é 
que ele. por· si mesmo, explica as -diferença, 
,nateriais. lntelectu,,is e mor-ais que o~r-.a
mos ·nos .sê.res h:imanos, eliminando ai Idé:as 
de injustiça e crueldade de oeas. pois ~ 
é soberanemente i>-Jm 11 misericorclio..,"O. oorem 
acima de tudo é todo pod~r • .instiç,a ·~enc.o 

/ -----------

ESPIRITISMO 
CARLOS ALLEi\lANI> 

Que tudo que noa ocorre, :;eja de bom c,,1 de 
mau,. provém de nó.s niesmo.s. de, ref exo de 
nossos próprios at-OS. 

o fato de renasce1mos to11ntai; yézes quan
to ueoes...<>ârica a pm-ifica.r ao de nossos Espi
ritos. provém da necessidade premente de 
nos aperfeiçoo.imos na Sellda do Bem e do 
. '-mor ao Próximo, a fim de que nos tome
u1os ruenos d11 felicidade que Deus reserva a 
rodos IUJUêles que se tornam merecedores das 
&raças divinas, CODSEi:Uidos 111ediante a p,1-
1·e a de no•so.s at'06 ações e penEameutos. 

lst• será oon&guido fà.cllmente se tiver
mo,:;, como nosso moàêlo • Sup,emo Guia, a 
f1;:ur:. exce!.sa e ven<.-r .. nda de No.."60 5enh0l 
Je.,,us C'risto. • l\le&,-l'e à.06 i\-festres. sôbre 
ou•os ensinamentos e,gM a.Ilcerce,Jda a s·1bli
uie e Con50ladora DOutrina &pr!ta. 

N. B. : Tdtla e qul\lquer coru.;ipondê11cia 
para ê-Ste colanist:e deYerá ~ e11de~eç-sdu ao 
S O.R.E. ,Supremo órgão da,, Rt'lil:iÕt'- E'-PÍ
ritas). Rua Peme.mbuoo. 1.161 - l!Jl1eamado 
- Guanaba.ra. 

Assistam e prestigiem o.. pmgra•fü•s do 
.SO.R.E.: 

3a.-fei.ra: 2G horas - oan 1 9 
110 Im,po,;sivel. 

Sii.bado: & hora;; - R-adfo R·o d.,. J,1nei
ro - A Voz do .Exército Branco 

Domingo: Tabló!de GN N_\ U::\IE.'L"''lD ... -
Circulamle jnnt-0 com a GAZE'l A DE NOTí
CI.'113. 

MIGUEL 

PASTOR 

DOENÇAS DA ALMA, 
MAL DE TODOS Nós 

Hâ n11nto NtalllOIS tentando 
,-.nr-rar em -conrnto com o 
no,·so estimado frmão , es
,'ultor 2.I.iguel Pas or porém 
nii.• tivemos suceE.;o. Temos 
asmnto.s imporiante.s par11 
\ratar com o ori:h:mte com
panhe'ro e esperamos que 
M:guel Pastor conwareça na 
~ede do SOR""E na Rua Per
nambuco. 1.1&1. E~taçã0 do 
Encantado, em q:1a'quer dia 
da semana para se avistar 
com o Il<l,S,SO Pre;;!dente Má
:r-io Barcelos. 

Q·. l de r_ s ao ao . "a-r a 
doat.rina ei;oitila. era capaz 
de crer 11e!u nfto .-e1rd:r fó o 
l:>ein. sà1mnte o bem? 

COl1t,udo a, decepções ja-
m:ii.s deü:aram de a11jar ao 
nosso fado; é a s:na do ho
mein ..• 

E o q..ie e:<lste ago?e. en
tre nós? 

Coniessemo,;. !nn:ios. que 
todos sofremo:, co:n o impac
to da verda~ err a. 

A verdade no.- t'lz sof,er, 
mas não a pode.ncs omitcir. 

Riub:çoe.s de~ed das caJW1l 
~ o:Itras to:ipe:.ia., - hã ele se 
corrigir. . 

Tra.temo-lo,e - ao.: Qi.'t e.s
tãa enfennos - como .,e ao· 
en.t!!s de espirit.e o fôSEam, 
me&n<t que o diagnóstico re
cale. sô'bre alguém de nós, 9u 
nos a.tinja diretaruen te . 

ISTÓ.R.lA .DE OÃO 
( LtDA roRONHA 

Dtu'11J1te Lodo o me., de j1mhe. Bra.sH a. fora, fogut>-ira11 .. 111. 
:reiam à noite. balõc · sobem no ceu como efêmeras est-rél•~s e 
inocentes )l();mbinl'Hls lembram qne nem tudo a.inda ê g·uerra e 
<iestnti.f;ilo. 

camiinhando do sul J>:1-Nl o norl-e sentimos aumenta.i· 11 in
tensidade do.., le.!itejos. Não .füpon.h11mos, porém, que l,5to orn:Te 
Por ser o nortp a reA"ião do P,'li~ mais rioo, de folclore e tra. 
dição . 

As fes:-n junlll:i;;. t-ambe-m ol1.'lmactas, e 00,lll ma.l.s propde• 
da:cle ,1oa11inas, silo ol'lunda~ do em'<3férlo norte no qual O dia 
de São João. 2~ de _i.mho. ooi11cide com o solistieio ~ verfo, 
momento en1 que o .-ol se encontra mais perto da tena. 

Por i.sm. as ·iJn r.omo em no...'68. Umbanda as imagens Ó<>I 
santos oo.tólicc.s p ot-egiam t encobr'ilun os asaentamento;; dOll 
Ori:x.ás. n-a Id.id:e ::\Ié<iia a test.a. de São João Ba.t!.sta enco
br.ia, entre Oti porns de o-rt'?em celta e ger:nt\nica, antiq11issi
moa cul,o.s de divindnc!e., pagãs, à,, q líl,i., ê.<;Ses pov01, agrico. 
las pediam que lhes fó.<.srm poupados oo lnve,·n06 rltoroso.s e 
as longas estia~ens que a rru!J.1Rm as colheltAs. oe.ntando e dil.n
,;.ando e:n tôrno de fo::-neiras que simboll:r-11 varn a. lur; e o Olllor 
uo rol. 

São _Jcào Baus' qu~ na Umbanda é slncretwad.o no Xani,õ 
do Onente, o Xangó da ~l:1gia e do Misl-t-1·10, teve aen na.-;c.t
mento- ceroodo de- .u~o.noo·o.s, indioon<lo estt1.r êle design~do 
pel06 menoo1·c, do .",.strnl para uma gi-ande mis.siío. 

A S<nt pai, Z. charias. foi a1rnnciado pelo Arcanjo Gal>riel 
'1.Ue s.ua mulher I. aoel. já i<:l.Ofil e até entoo e.9teri~ 1-eria •1.n 
filho. q;ue deveria chamar-se João e qne pre,pararia o povo 
para a vinda do &nhor. 

E como Za.rh:uias dilvida.s;.,e iinp&-lhe o A.njo pe-rmane,·-t"r 
mudo a.te o nascimento de João, o que se cumpriu. 

N9 pnncípie da ad,;iJe,cêncla, João retiroll-Se P4<ra o d"
~erto. on<1.e viveu elimenianclo-se de mel e ga,fanho:os. at~ 
receber o a,~_,o de q •·e •ermmara a hora de meditar e oome
Çtl-r a de pregar. 

Deixou ent-ão o destért-O e começou a pregar aos homen., o 
camln.lw da evoluçiio e.'{)il'it;ial atravéls do e.'l!Õl'QO e 8aeri1ir.io 
ée oo.da um: 

"Raça dt> VJ.001'&.s.. qu<:m vo.:; 1-e.eoni.N'l.doru que t:uaitib"t,... ,1u 1Tfl. 
'Vindoura? Dal, p.ois, frutos dlgnoo de VOOllO a1Topendlme11to, 
e não_ <'Ontcc-el.-; a dizer de nr ro de voo; Ternoo como pai 
AJ;>,l·ahao; po,·q ,,. ,os declaro q--.~ rlcesa.s pedros De:11; pode 
11useltar filhos a Abrabão." 

Seu martrrio, ~ :niiOb de Herodes Antipa.s, foi uma a,uecl
paçào, do que :!eria o marlf•io do Cri...-to: nenhuma vo,,-, ,.._, er
gueu ~ra reconbece1 nêle o Profeta Elia.s reencarnado. 

MlIB a semente por êle planta<la já germinava noo oorfl~.,._._, 
- e o bat~m• do e.rrependlmenoo já fruti!icava.. 

TENDASÃOLÃZAROESUA 

FESTA DE 17° ANIVERSÁRIO 
Sé;bado p.a&a<io. B Tende. 

GN na Umbanda 
EXPEDIE. 'TE 

o:retor Geral: ;\lárto Bar
eeloe - Superintendente: 

li.o oonhecermcs a verdade. 
Isto é, que também o mal 
abriga-se ent1·e nós. deelare
m0s oorniosam 0 11te que o noo
So primei?o p~n.•,amento seria 

Aq.uêle que wmlte seu ~rro 
e procu1- corrigir-- já traz 
dentro de .si mai5 da metade 
do s• trata.menta ... , pois 
"bem aven,urados aquêle.s que 
reoonn~c-em ,cu êrro, porquê 
les serão .1lli>liç,:i.r.o.,". ~frita São Lá?Jaclo. que tem 

11Ua sede própria na rua Inhe.• 
ERRAR? '·HU:\HNO E::;"'. ré, 413, em Cascad·ura e qJe 
Dai. sempre q.,e nos "'P'.i- é dil'lgida pelo nosoo comp:i.

r-e.nnos llOm o ê1 ro. 110,,0 p;·o- nhelro Jal.r Tavares e pela 

fiossos innãos, pois ali :.e i,n
cóntra <le fato a verd11.de. In
dependente dlsro, trat.a-.se de 
um dos wrelros mai6 booitos 
l}IJe conhecemos. pois J&lr e 
Cecllia. se esmeram no bom 
gôsto para C<lnt. o santo. d11n
do mais a êlles do que têm 
dentro de sua própria. ca91 . 
Ao simpático oa.sal que parti
cipa rui. cúpula elo Exército 
Branco de C>Kalá o nO&':K> xne.i11 
st.noero saira.vá.. 

NGronh" Fftho - Secretl
río: .José Renine - Rela
ções Públioa.s: Lulz Carlos 
Fortee; Redet-ores: Fer

nando Costa, Jair Tovares-
Or~ciádo Wi!.<;0n Simão 

P~inação e D.ia;:-ramação: 
Rolemberg G R!beiro 

GN NA UMJU . .:n>A 

(órgã-00flcial do SOREl 
Correspondência: 

!tua Pernambucc 1181 
Encantado - GB 

• a. fuga. o desencanto. as de
cepções e outros 41.rtficios po1· 
!guaJ ooba.rdes ..• 

Mas não, po:-w1e isto seria 
agir exatamen ,. 00411() pol
t-rõe.s ... 

Lut-emo.s. pois, pa _a modi:fi
eai.· es~a situ~ção. Eliminemoo 
o mal! 

Não nos es:it,eç-.imos que a 
função de um p'.'r!ei~ e;;pf
rita ê combat er a, jniqiiida
de,. enfrentanclo o mal sob 
tooas as si1a. formas 

As doenças da a!m,:i. são al
tuma.s de st 'IM formas mels 
impol'tentes. Curu -ras é fun
ção de todos nós . Tudo aquilo 
que se Ilzer e1Tarlo - inveja., 

prlo ou de outrem, pro::,ire- sua e-5pâse. a Yalm'ixá Cecllia. 
mos elimlná:lo, seJa a,ce:tan- , realizou uma grande fe.:.t.a em 
do ponderaçoes do.s m<!I.IS e,:- comemoração ao seu 17.º ani
per!~ntes. seja pelo po:lei· da ver.:1irio de fundação. 
oraçao! A ~stá. foi extra-Ordinária e 

ORAR! ORAR! ORAR o SORE foi representa.do pelo 
SElMIPRE! Porquê a oração 6 110&50 irmão Noronha Filho 
tónico da alma a o,u-a pa.ra que levou ao nosso Di.Tet-0r de 
suas doençe.s. Promoções, Jair To.vares. o 

Lembremo-nos q:ie CRISTO, nosso abraço, o abraÇo do Ta
o 01ixá Sup1emo. dentro de blóide, d.o Progre.m.a A VOll 
s-:13: filosofia e~t:aordinária., do Exército Branco e do pro
dlZ!'a-nos qc.1e a fP. é instru- grama Desafio ao Im.po.,sível. 
mento de remover monta- Vários dirigentes de terrei-
nhas. . . ros prestigl,:u•am a grande fe&-

e oomplet.ando com t!'- da Tenda São Láw.ro. dan-
Maome-: - .. . ·'se a mont.e.- do maior brilho ao aconteoi
nha não vier a Maomé, Mao- mento. A propósito recomen
mé, lrá a mon te.nha ··. damo., esta ca:,a a. todo.~ os 

Leia Sempre 

G na 

Jmbonda 
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A CARNE E o SANGUE 
Noronha Fifho 

O famoso Frei Boaventura. o r m. 

(mu!.tos lr~duzem estas letl'as i,omo sen
do . o fuzil metralhador~'), numa carta 
eSl'rtt_a em 1954, "Angustiada Carta a um 
fü,pmta", e_ que só hoje me chegou as 
mãos. desafia os ei:,píritas para que expli
quem_ a passagem evangélica em que Je
s~s dtz: '' ... se não comerdes a carne rio 
Ftl.ho do homem e não bebercle~ o s!'u 
saug·ue, n~o tereis a vida em vos. Quem 
come a n11nha carne e behe o meu san
gue tem a vida eterna ... " (Joa-o 6· ºi3 
54), ' . ' ' 

O frade im,iste na importância das 
Jt.thvras do Crisi.o enfatizando os pon
t~ em que entram os ,•erbos ''eomer'' e 
"beber'" e pergunta: "Como é que l'\l 

devo _comer a carne e beber. o sangue 
do Filho do homem?" A seguir cita a 
pa~sa!fem ~o pão e do vinho, em que o 
propr10 Cristo afirma que o primeiro é 
1111a ca1ne e o segundo. o se\l sangue. 

Ora. a nosso v~r, o em~nho que o 
frei põ~ em insinuar que o qlle se dl'\'e 
comer e mesmo a cante de Cristo- r o 
que se deve beber é mesmo o seu san
g·ue, chega a ser blasfêmia e contradiz o 
próprio JPsus: se era, a própria carne 
e o prõp1·io sangue, porque. então, o pao 
e o vinho? 

. . A interpretação do frade é artrop11-
ra,;1ca e vampiresca: multidões de crii;
tãos, mastigando o co11>0 de Cristo e su
iando o seu sangue! O frei não faz por 
~nos: cODlo os cafarnaif.as "entende!i
i;em que Jesus queria que êles e.orne -
1tem" reahnente a carne d'tle e "bebes
sem•· e seu sangue" e - por isS-O -
11c~:1.ram dura a su.a linguagem e ,.e 
retnara1n, o bom do Boavenhu-a fa:.i 

questão de frisar que .lesus não os diS• 
1madiu. antes, por seis vêzes, a confir• 
mou. E pergunta: "Como, pois. me ex
plica V. t~do isso? Eu quero ter em mim 
aquela vida de que falava .Jesus, mas 

para isso ~ absolutamente necessário 
"comer a carne e bebei· o sangue de Je-
1ms" li' arremata. perguntando: "Mas, 
como?" 

Quase ' se poderia repetir aqut a 
pergunta per1>lexa de Jesus a Nicode
mos, estranhando que êle desconhecesse 
a reencarnação: •·Tu és Mestre em Israel 
e Ignoras estas coisas?" (João, 3:10). 

O que acontece é que o frade eru;o
lht o versículu 63 elo capítulo em de• 
bate, onde Jesus explica: "O espírito é 
o 9-ue vivifica, a carne para 11ada a.prfJ
ve1ta: as palavras que eu vos disse são 
espírito e vida." Esta ressalva foi feita 
ao momento mesmo da perplexidade dos 
cafarnaitas. Mas o nosso fraclr parece 
colocar-Si! ao lado dêstes. a ruminar "o 
duro discurso" do Cristo_ 

A resposta é tão simples: 
Con..er a carne de Cristo é aceitar 

a condição de homem, o estado de en
carnação, a situação de ser terrestre. 
E beber o seu sang-t1e significa assin>.ilar 
sua doutrina, viver seus ensinamentos, 
seguir seus passos. &te é o esp1rito dai. 
palavras ie Jesus. que vivifica. A carne, 
que para nada aproveita, -i a letra, que 
tanta. impressão causou aos cafarnitas e 
ao frade. Judas comeu a carne mas não 
bebeu o sani:-ue. Pedro comeu <' pão mas 
bebeu pouco vinho. FTancisco de A.ssi:s 
foi um ébrio de Cristo. E o nosso bom 
frade parece sofrer de- t>emofobi~ e sei· 
,1m abstêmio invete1·ado. 

--

CAMINHEIROS DA VERDADE 

FESTEJA SANTO ANTóN!O 
Diva Pôrto 

Voi Ser 

Homenageada 

' ...... 

Saba.do paSí!ado, os noaso.s 
companheiros Má,ri0 Btuceio.; 
~ Noronha Filho, respectiva.
mente. presidente e vice pre
sidente do CoDHelho do Su
premo órgão da.s Re-igiõcs 
Espíritas. estiyeram partlci
p8ndo da grande fe13ta reaU
nda no e. lil. Cami11heiro:s 
da verdade. pela pa.s&1t(em 
dll da ta do seu Padr • ~o 
Sant-o Antonio de PárdÚa. • 

A solenidad<t oívi•"" com
pareceram figurll8 de desta
que das n0&sas Pôrças Ar
madas, entre os quais o Ma
,-echal Magessl Pereira. fi• 
gLn·as do nosso mundo poli
tiro e social. Foram OUVl

do.s diversos ora.dores, entre 
°" quais os nossos doiB re
presenta11te, sendo todo.s viva• 
mente aplaudidos. 

..,._ W ZUZl ;. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

O ex:-raordiná.ri0 . auditório 
da.qeula. casa espil';ta. estava 
literalmente tomado de fiéis 
e Joiio Can1e-iro foi alvo de 
merecidas homenagens, jun• 
tamente oom a simpática 
Dona Júlia pre.sidente do 
Orfa.nato Santo Antonio de 
Pádua, mantido por aquele, 
ten-e;ro e que c-onta. com 120 
meninaa sob a su11, guarda.. 
Pela pasi.agem da data, o 
centro Espírita caminheiros 
da Verdade foi homena.geado 
no progr>1.ma Desafio ao Im
pos;;ível, tê_·ça-felra pasaa
d::>. !iendo na 0 casião compa-
1~c · do não só o.s aeus princi
pais dirigentes como· diver• 
s06 dos ,<;eti.5 diretores e mem
bros do quadro mediúnico. 

Depois da so·en·ctade cívi
ca foi 3ervid0 um lanche aos 
convidados que percorreram 
detidamente tôdas ai; depen
dências do. bonito Centro da 
ru.. Ata!Ria. E,,têve presen
te também o est:ma.do mé
dico e parapsicólogo Luiz 
>,b.chado Lamba que se fazia. 
aeompanhar de sua &fá.vel 
esp&a dona Mary Lomba. 

Sábado pa sado, a 'Ienda 
J!tipir'ta E.strê'a do or·ent.e 
(~ua José Bonifácio, 840, 
casa, 71, da no.;sa estim~aa 
Diva Pó:-to. realizou uma fes• 
ta em louvor a Santo Antô
nio. Na próxima quarta-fei
ra. dia 24. haverá naq1:1ela 
casa outr& grande festa e-m 
louvor a São J-oão e l!B. mes
ma ocasião estará sendo co
memorado o natalício da ze. 
losa dirigente, que receberá 
uma sincéra e simpática ho 
mena.ge.m do,; s.eus filhos de 
Santo. con.rnlentes e amigos 
Nós, 1101:, 1unt.amo.s à.s h01ne
nagern, t desejamos a dona 
Diva Pôrto muita saúde e 
felicidade para que possa le
var avante ma missão dentro 
da nossa querida Umbar.da. 
Aceit,e, dona Diva, os efusivos 
parabéns de tôdas as equipes 
do nosso tablóide, do progra
ma "A Voz do Exército B-r,m
oo'' e do progra,ma "Desafio 
ao Impossível". Oxalá que 
tbe abeu,oe. 

A SORTE EST Ã LANÇAOA 

IHARIO BARCELOS 

. - Domin~~- pa .'ado. o Tabló;de GN na Umbanda publi
oou a inle;µ,i ae ltm ctocunienro mtitulaào "RESOLur.Ao 
DO ENCANTADO" 110 J ct· "' sa . r -- · . qua · ignos representantes da nos-

h 1 e ;giao a.~ntaram o noSpO nome e O nome ae Noro
n a ilho oa1a pa-t·tic1pam10.s do pleito eleltomt d 
vembro como ~epresentantes dos e.s-pírlle.s da Guanabear:o-
. Confe.."So a:11ce:9-mentc que jama1.s pensei em ,er li-

t1co e qu: Jam-:us JUiguei que nos.sa Jut-a em pro• d' po_ 
dos e.;.p1ntas - · a umao . . . vie_sse a no, obrigar a disputar uma eleição 
No 1_mc~ i-elt1te1 cont-ra a idéia que se formava ent - · 
so- umaos de rer - . 1e nos--" ig1ao, pois a.ena va. que religião e ;)()Jítira 
na.o 0''1~avam bem. Posteriormente. os hom<:ns da 'cúpula 
que no~ acompanham, nos convenceram de que era re
ciso wna. voz se fa.2er ouvir n3, Asse:nbléia r.e"JS ati P d 
Esta~~ :;>ara i.mpectir que novas injusuç.is vi~:m V: 0 

oo.m-e.,d.i.:; com a nossa religião. Aca-oei a.ceit-anao a ·d~ 
e _se_ OXa,Já 

1
e~t.aacter que devemo~ parttr par~ riais\:: 

~º- o -~,u,rnos com valentia e aetcrminação. Para nó.5 
tmporlia, tao-sõ;11ent-e, o bem-estar da fanúlia e.spirit-a Nos
S!I. luta d-e muitos anoo têm .~ido át-aua porém ~. 
todos os 01·· .• te , •cto - . ' ' ,,iaça-s a 

~ , 1xas _ rrw.s _.1 y1tor,as 1mport-antes. Procura, 
mo., dar u.na pe,EOiH.liaade mms firine 11, r 1· --iss - , e 1grno e por 

o criamo~ a., Giras da Alr.izade 6 as Procis~õos. Nest~ 
anos Que pe-rcorremos diariamen-re os terreiros d G . 
bara e Estae10 do Rto _pi-egamo.s a humildade eª a :i;~· 
111~~ Jtu'.1a1s P;·egawos .. humilha.ção. Devemos ser 11umi1~ 
de,. poreµ1 ~1ao del'e:no~ perlll!iir que aos humil!1em. De 

;ato os_ eSpmta, e,tao sem repre.,;ent,:içã0 política. e de 
,e.to_ precT~mos de algucm· {>'.l-ra 1uJ;ar por llOO de forma 
of1crnl. Nao ae1 t>em porque. ma.~ fni escolhido e a siln
p.e~ escolha oasrava para mun. como um 1-econhecimenw 
Cio meu povo pelo no~,o t~balho. N~o remos qualquer vni
a~e no fa:o p recel}em{ls a indlcscâo oc;m a mesme. hu
mil.da-de de 'Scrur;1·e 

_ F~i e::::ol~1áo pelo.> meus irmãos en: Zambi pa.ra maiJ 
esta l,1ta e nao voa fugir dela. Co,n o meu povo assumo 
um co,norom.E-So em nome do.:1 seis filhos que Deus ~ ãeu 
e &m nome de t.õ:1-a a mmha fa-mflie. que é en~beçada pela 
ma1lia S-:tota .Mulher. Se eu tiver que fugir das minhru; 
fnmllc:anes como 11omem politieo. se eu tiver que de!:sar 
o.~ re~i."zar • m·!\Sfl<I C\U~ me fo1 M.úa. i,e1o \Ueu ctll.ei.~do 

1
• P_o·m, q.1, Xan õ. _mtL~ g"lor_ioso Pai. e Rei da Justiça,, evite 

q,1e eu chegue s.,-~ la . p01s Jlrefiro pro,;seguir ,,,. milllla 
luta coü10 um sunp e.s Jo-nallst, e Presidente de um órgão 
de cupya. do_~,:e fugir dela como homean público. Deixo 
n:~ mao.s . de todas a.<, nossas antidanes, a decisã9 final. ' 
Es,ep cert-0 o meu povo de uma C0:!5. Sou hmnem habi
tua.do à. lutas e só os q_ue convivem d;àriamente comigo 
conhecem de perto meus .;acrifíc:os. Abdiquei a. tudo para 
leva!' av:mte a mi;,são que me foi confia.da. Jé, que en.tra
m<;s em tnais esta lttt.-6.. ...amos lutar. A decisio final uão 
-<1epende tie miln e sim do meu povo que fa'il parte da povo 
a.e Zamln e do glorlo$O Exército Bnmoo de O&aaá.. A smte 
e.stã lan~:' da. É e. hora da grande dt>c!são e pela pl'im.eira 
v~z e':1 toda a_ minha h1stória. de homem eapiiita, 1, deci• 
saa nau çl~penn~ dt mi1u e &im de vocês, meus irmãos. 

SURGE MAIS UMA ESTRÊLA 
NOS CéUS DA RELIGIÃO! 

É com gràn de satilifa.ção 
que registramos qne uma das 
nossa.s trilu;hPira.s em defesa 
de nossa querida Umbanda e 
do Candomblé. a Ordem ESpi• 
ritualista de Cultos Afro-bra
slleil·os e Umbandist-a do Bra• 
siL que tem à frente o nosso 
Irmão Dério Veloso, contando 
ainda com a prestimosa cola
lx>ração em cargos de Direção 
d~ dedica'.los ll.:tiron Filho (l.º 
Vice-Presid<:nte - Assist. So
cial). Jorge Oamácio 13-~ Vi• 
ce...Pres!dente - .D&p. Patrl:
mõnio), Pedro Ferreira (-1.'' 
Tesoureiro) e l'!abalorilllá "To• 

la l\Ialembê" Luiz Ca..rlos Fór4 
tes no 1.etor de Relações Pd• 
biicas. 

:ll:sses u·mãos deram uma 
nova ênfa,9e a esta entida.de 
que está se eiapandindo no E.,
taõo do Rio e mui particula.~ 
ment.e na Flumi• 
nen e. 

d t'l:e os breves dias ell• 
arão sendo !nau.,"tll'ados ma.li; 

dois setores: Rua G, númeró 
l 19. Vila. No1'.Illa, :é:den. São 
João de Me1·iti (Tenda E.'lp{-
rita Pe.i João de Minas) e em 
Mesquita, R,ua F1ellciano S0-

1iré, n.0 1~17, l.º and., sa.~a. 1a 
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Estive recentemente na Bahia. onde pas
eei w.ais de quarenta dias a est,udar e co
J,lhecei·. as origens da hoiiSa religião. 1'11lita 
coisa vi e aprendi.. que derruba alguns con
ceitos religioso,;, principal.mente a :respei1io de 
Candomolé - Umbanda e de Sincretismo :re
ligioso. Quem estuda a religião espirit.a, prin
eipalmeme Candomblé e Umoonda, va.i ché
aar a uma única conclusão: Os negros que 
entraram como escravo.s no Brasil. na deea
da d.e 1516 a 1526. época rui insta.laçã• d~ 
primeiros engenhos de açúcar, vier.am com a 
8Ua ternma, o seu deng-o. a sl.Ul rosinha e sua 
indumentária. Vlie•·am eles com a sua músl
ea. o seu folclore e a sua religião. l\fBS é 
certo que o.s negros aI1·lca.nos foram os pri
meiros a adaptarem sua religião ao· tipo de 
Vida e de c:·ei.iça b,:-as.ile1ra. Porta.nt,o, êl& 
foram os p,imeüos a modificai-em. a ~ 
tarem, . a condicionarem a novos métodoo'4e 
Jlll'ática, a •·eligJão que {oles · tl'OUDr&m das 
t.erras african11.s . 

A adaptação da rel1g•iã.o original das De• 
groo, é ta.to pat.e11te e a vi.séa de qualquer 
estudioso da matéria. 

A ad.a,ptacão do ser h,tmano. faz pa.rte da 
1oua própria ~xibt-êl1ci11 P tem e.x;plicação na 
Umbanda. pois emte na tJmbande., uma Le1 
que nós umbandi~ta.'!- chamamos de: LEI O.~ 
INOLUÇAO. 

A Umbanda de hoje. não e e nem poder& 
aer, a Umbanda arca4ca e prjmitiva d06 pré~ 
tos velhos de 1516. o ser hUine.no evolui. 
cresce. e,dquire novos ,ndrões de entendimen
to est,iritual. ele,•thse II um plano de maior 
enverga.dura espiritual e não pode de ma.
neira nenhuma querer que os seus -semelhan
-te5, principalmente Jl-0 setor religioso. fiquem 
ata.dos a conceit06 e preoonceitos. emitidos 
1)()r homens do 1,al!$9.d6. As prõpri~ cer1-

JOSÉ DE CARVALHO 

mônias religiosas airioanas, isto eu po.,,,o pi·o
v11r. ,;ofl'eram adapta,çoos, no tempo mesmo 
do.,, escravo.s, seguindo talvez necessidades on 
eonve11iêllcla. de sobrevivêncla ou ern,ino. da 
relll?H\~ O?lITTnár:ltt d6 A.frloe. 

Hoje a nossa religião espu·it-a. ~orreu um21. 
evolução tremenda, e\'Oluçã.o ~ta que eu ae-ho. 
n~o !OI acompanhada pel~ Pais de Sini-0 
:'.',Iâes de Santo. que agan\1.do.s a veli1os 'I'til>us. 
negam tudo o que não fôr o que êle.-, facam. 
- Surgiram nomes na 1-elig:ião espirita Q\l.e a 
fizeram subu· e evoluir em doutrina. A Um• 
banda agregou a.o seu seio, homen:5 llust ·e~. 
cte cndtma fE1.bulosa.. R.ecebeu lite:·a t,ira dto 
homens ilustres como: Piere Ve1·ger Ro
g-er Ba&tic!e - Waldemar Valente - Jo,;e Li-
1na - Eldsou C&rneiro - Donald Pierson e 
mmto.. outro.s que fizerau- a Bibliograhe. 
!.Jro-Negra. No suL surgiram nome,; ilu tre . 
e:5c:-ritorei- de renome, qw, eecreveram sóbi·c "' 
rel~ião espil·1ta. 

Tuoo ue vida tleln que erolu1r teiu (l,te 
fl:va.uçar. que progTedir e não nimo.,, acorren
tai- a no~sa Umbanda., a preceitos e conceito• 
d.e milhares de anoe atrás; sê 0$ pietos ,·e
tho.,. foram us primeiros a a<i&pt:i-la. 

o~ dmgentea tlêm que pens.u- em tênn0,5 
de Umbanda evoluída,, em ll!LCiocinio de •mifo. 
progre:,so e paz pe.ra a nossa rel;gião e não 
proctu·a •em ntenmpreza.r outra:o1 seita.!>, que 
não ;;e311m as SUM. A religião e,;pir.ta e5ta 
crescendo: Os sacerdotes umbandi. IBs t-êm 
qlle cre:cer com ela. 

' Dià:•iamente é feita a. Conente E1;.pí1itual 
cio Caboclo Serra Verde Se você neces.~ita de 
auxilio. envie nome e endereço para: JOSÉ 
DE CARVALHO - SORE - Rua Pernambn-
ec, 1.161 Encanoodo - GB zc 13 . 

• qu1p.e 
Tenda. E.spí.;·.ta Tupi Tupia. 

ra. - Rua Macedo Júnior, 31, 
casa 1 - Realengo - Babá: 
Neide Maria Maciel Siqueira 
- Guia-chefe: Caboclo Tu
:piara. - Gira à.s qmntas e :,à
be.dos. 

X X X 
Centro Espírita d1! Carida

de santa Ca.t,arina Rua 
Jbibias de Albuquerque, 144 -
Bento RibeiJ:o - Baba1aõ: 
Pau.lo Moraes - Direção dos 
trabalhos: Caboclo Pena ver. 
de - Ses6áes ao.;, sãb.'.ldos. 

X X X 
Oentro Espirita Ox;~ssi Gua

Nei e Vovó Cristina da Mata 
- Boa. .Anália Franco, 514 -
Vila Vlllqueire - Babá ; Edi
'Sle Coelho Víeirt. - Sessões 
IIQ& aá.bados. 

X X X 

te, 292 - Oampmho - B bá · 
Iraci Pastor Macedo - Ses
sões aos sãblldos 

X X X 
Centro Espír'tll São Jorge 

e caboclo Tupinambá - RU,!,, 
Planaltina, 110 - Jardim Nô
vo - Realengo - Babá: Oõa
léa Lima Bastos - ses~ões: 
segundas, quarta.s e sábados. 

J: X X 
Tenda Espirita sagrado" Co

ração de Jesus - Rua corrêa 
Teixeira, 105 - Jardim Nôvo 
- Realen.go - B3bã: HeICi• 
lia de Castro Costa - Euti.. 
dade Chefe: CabOclo Ma\3 Vir
gem - Gtra às quartas e sá
bados. Dia 27 com inicio à6 
16 horas se!'á. prestada home
nagem ao C'-a.boclo Ma ta Vir
gem. 

% X X • 

Se.ssões: t.er<;as. quinta~ e sti.
bados. 

X X X 

Dê de Qba.nilà - Rua . ·a 
mu.r, 56 - Vila Va.que:re 
I:aloriú: E<leu.zuita. 

X X X 
Centro Espirita Oxõs,: Rom

pe Mato - Rua .'ill.á ia F:an
oo, 557 - Vila Valqueil·e -
Ba.bá:: Ma,J,ia, Au.,<>usta - - Se~-
8êíes: segundas e sábado.;. 

X X X 

Centro E.spiri a Oxóssi Pe
na Vei·<le - Rua C'urupaiti 
ô20 - Engenho de Dentro _'. 
Baba.la.ô: Edson Brito Melo, 

CASA 4 

Q A ... 
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Renatinho de Jacarepaguá Faz Anos ! 
O nosso eficiente colaborador e Ogã Renatinho, • está 

completando hoje mais um ano de vida Rapaz de bons prin• 
cípios morais, Renafinho é eslimado por lodos os componen
tes do SORE, e do Tablóide. onde presta relevantes serviços 
na parte técnica de sua conf ecçao 

Pela passagem da data, levamos de público o nosso 
abraço ao Renatinho e pedimos a Oxalá que dê a êle mui
fos anos de vida para continuar sendo um filho de fé, hu
milde como é. Saravá, Oga Renalinho. 

COLUNA DA CONGREGA( ÃO ESPíRITA 
UMBANDIST A DO BRASIL - CEUB 

Por G. F. ASSUl\JPÇAO 

DESFAZENDO OU IDAS 

N:i.o t,em relação com ~ 

congregação Espirita Umban
rllsta de. Brasil. uma ~ublica
çào feia num matt{ti110 dt 
doming() último por e-utidadL 
filladora. pois reiteradas ,·~~~ 
tem0s c.ha.mado a aten~áo dos 
terreiros da OUAn.n.bara fHia
tios ou ~ão a esta Congre~a
ção, que a mesma 11ão possui 
d gentes ou pessoas 01'('denc·ia -
rtas a visitar te?Telro~ e qu, 
tooa pessoa QUe alegai· ta! 
4ualldade não passa de ,1.m 
impostor, e como tal deverá 
&er tratado. 

PESTAS 

A Tenda Espirlt.a Xo<.~ Se
.nnora das Graças Emanarão 
tte Xangô Rua Tõrres GÓn -
,;alves, 78 - Areia Branca 
Belfort Roxo, fêz realizar no 
último dia 13. grande fe.sti> 
fiil louvor a santo Antônio 
liob a direção dq Ba-balaô Ni -
io de AJmeida. Filho. Pol uma 
grande festa e durante a me~
ma foi serVido um delicioso 
churrasco à tod03 06 prese,1:
tes. A Congregação estêve re
presentada pelo seu Presiden
te, M.artlnho Mendes Ferreira 
~ pelo l.9 Sooretárlo, Geraldo 
de Freitas_ A&umpçã-0 e Se
llhora. Entre oe convida-do. 

MÃES 

,,re~ent,'s, a.notamos o Df. 
f"o!l'Illllldõ Scrwab, Delegado 
rte Po~da do Est.ado da Gna• 
,iabarn; o Dr. Onotre Mar. 
tone., dt,~ Santos, Advogado; 11 

SJ !1.Ul!cl A. Amigo e St"nhO-
ll. B11rc1hio e a Jornalista 

A11'11..i \!.mia Dias. colunista 
,o ··a· ,lo Correio da sem a na 
M Nm·a T~1açu. 

. . . 
fo• inaugurada no dia 11 

ao corrente. quinta-feira. & 

~-~'.'Olll Municipal Nos~a Se
,1non w1.s Graças na Tendn 
Eisnfr'.ta No.ssa Senhora dali 
G •·ac:<>s Emanação de Xangõ. 
,,,. o Sr. Interventor FederAl, 
''rnr .•or Ruy Queiroz, or1-
ha •e .n;~ ativa da Jon1alis

'" An •e Maria Dias. Sr Nilo 

Ceutro Vovó R0.68 de Al"U· 

anà;l, - :A.V, Intendente Ma
p.lhã.es, 219, c12 - Campinho 
- Babá: Elza Oliveira Cam
Plll - Pai Peqúeno: ~io 
Mlade1ra - Guia-chefe: Vovó 
Ro6a e caboclo Pena Azul -
Sessões aos Mbados de ló em 
li diH a partir dM 16 noras 

X X X 

Centro Espirita Oxós.s1 ~ 
Pedl';9, Branca. e Ogúm Hompe 
iVEat.o - Rua 2 de feverei'!'O, 
986 - En@enho de Dentro -
Bmlá.: liracem8. Pereira Sí..rn$ 
- sessões às têrças-feiras 

X X X: 

Tenda Espirita São Seba~
!lião - Rua C1a.1•imundo de 
Melo, 203 - Piedade - Babá: 

ARTIGO~ DE UMBANDA, CANDOMBLJt, 

VELAS, MILAGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEG1TIMOS DA AFRICA 

AV. BRAZ DE PINA. 1496 

e•,, "-lmt'ida Fllho e Dr Car
los o\ ,ves. Após inúmera.'! 
... archa~ e contra-marchas a 
Jornalista Anna Maria OiH 

,.:ons.eguiu convênio com a 
Pretc•tura Municipal de Nowi. 
!211açu para a referida E.sco
la. que contará inicialmente 
, om 87 alunos para aUabeti-
1ar e c1:1ja!'l aulas comeqaram 
no dia ·:5 do corrente. Dll
rar ti? w; solenida-0es da Jna,u-
11urnção usa.1·a.m da palavra o 
Sr Ttndaro Dias, o sr. NUo 
Cl<' Almeida Filho, o Dr. O.
lo., Alves, o General Mül.le1, 
a J c,rnalista. Anna Maria DiM 
• uor ú1timo, o Sr. I11te-1·ven
t01 Federal, que agradece-N 
MOti o!·adores que o antecede~ 
·am e em especial a Jornr,. 
:Jsta Anna Maria Dia.!!, a 
quem pediu um& cópia do :""eu 
disrurso paira pitbl,lca-t no.\! 
Jornais. 

• • • 
O CENSO VEM A1, MOO• 

TRIDMOS QUEM SOMOS J 
QUANTOS SOMOS P.R.EElN
CiiENDO A PARTE RJEil'B· 
RENTE A RlELIGIAO• n,. 
f'íRITA UMBAN'DISTA. 

1' Ten<1a Espírita Caboclo Pe
• Branca - Av. Intenden- M.ana. Dornelas dos s·mtos -
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i.,late, ializacão Lu,ninos.a 
1 .) 

Um Fenômeno Da ,Religião 
O médium estílva n11. cadei

ra e dtti há alguns minutos 
pas.•amos · a tomoa.r oonhecí
mento de mais outro fenôme
no; do ouvldo do médium 1:0-

llleç.ou a sair 11ma espécie de 
f1unQ.Ç41. só que era meio pa.re
ól da com a.Jgodáo apesar de 
nutuar com facilidade. co11ti
m~1ndo a sair, ia ganhando 
altura e já notá.vamos que 
mna substância igual ..saía
lhe taml::iéJn da bôca, d8;'; na,, 
rinas se reunindo mais a.cima 
e se,mpre subindo até nm,a 
cena altura . Quando jã ha• 
via gr(Ulde quantidade daque-
la substáncia. começamos a . 
nor.ar que ela ia se moàel41n
do à altur~ da ca.beça do mé
dimn formando um corpo lrn
n11rno e cada vez se moldm
rlo mais já se pod.ia d!Visar a 
c'llJ,eça como se estivesse en-

(IH) F, BRITO 

examinado e viEto q,1e eram 
resistentes, com p Jetamente 
unpossível de ser transpo&ta 
sem abrir 11, oo:bine, O espíri
to fêz a transposição com a 
maior facilidade nã-0 tendo 
n~hum- doa presentes notado 
que fazia qualquer movimento 
especial para sair dali e se 
encaminhar até a cabeceira 
da mesa q11e se encontrava 
vazie. pam, oomo disse ante-
1•iormente, dax perfeita visão 
a todos nós prerent.e.s. 

A figura encaminhou-se ate 

O A. P A G l 

UA'1BANDIST A, T,4Jv1BÉA1 
, 

E FILHO DE DEUS 
(MIRON FlLUO) 

◄ 
, E' com ~ misto de r~v?lta e ~urµréoa pela ac;ão ue 
'e~ ,,enao p1.a.t1cada pelos MmIBtros da Igrejá Ca.tólice. _.,_~ 
tô-1_1,ca Roma:18'. da. Baixada F·lumine.1:;e que contrariando 1111 
no.ma~ de c1vilizaça-0 e bons costume., e ainda as últimas de-
11oera~oes eman~~s dos Conselhos Ecumenicos que t>regam 
: umao ~a.s r~l!gioE:5· º:> p~·elados daqnela região surpreen• 

ente,_ re1:_11do mclu~1ve o artigo 150 em ~eu parágrafo 5.º da. 
Constitu1çao Brasileu·a, tem deS1e1te-acto e até mesmo expulSa.-: 
~os ~os l'emJ;)los _católicos. ~ :10s,os mnáos ,1mbandlsw.s. Que, 
,.m .1ande malo1,a. por tradJ.Çao e devoção cumprem tlelmen,, 
te com os ma.nda.mentos prescritos na l'ábua de Moisc.s 

_E8ti~ atitude vem sendo tomaoa por se ap1·esent.e.r~ nol!• 
r sos mnaos de fé, em traje. que decompõe contra o decôro? _ 

~aíJI - .:~ .P91· lâ irem _CUlllY-ri_i:. com uma. das. _part.es do 
~1tua~ que os obrigam. a a~il;tir •~.m.lllâJ:: Cfiln.~ 
tltm coru-~ e respeito .E! rl,a1_aclo~ 1!1c.t\lféJ.JTe_ dentro du 
oonnas eiailda.<l pela Igreja;. .Elnrão porque est-a p111~ção 
~os Jm~tas. Os . Srs. Pároco~. homen.s cultos, possuido
tes d.e inúmeros- predicados, conhecimentos de liturgia deve• 
t1am ser·os primeiros a ab~ com carmh<: ªº·" que lá. com• 
uuecerem para a.ssfst1r qual.'iquer ato1; de fe cristã. 'l;_,'endo 

\ volvida por uma gaze bran-

ca. Uma ~rande lumino&1da
de ema.ne.va daquela ma.ss11. 
Pude notar que a lu7 não dl· 
ferie. das relatadas a.11terior
mente nos outros fenómenoe. 
A materialização por a~slm 
dizei· foi se completando e se 
deslocando de perto do mé
dium fioo.t1<lo agora com a 
pa1·t,. inferior correspondente.~ 
ao.s · membros i1iferiores no 
chã-o. e ia s, completando 
com moletes mais perfeitos e 
da! há alguns minutos não tí
nhamos dúvida d-e que e·tá
vamos vendo um corpo huma
no com tôdas as suas !ormas. 
inclus1'e e.o se locomover não 
o fazia diferente de todos nó.s. 
iilto e: trooondo pa.sros pelo 
interior da cab'ne e a colsa 
que multo me pasmou é que 
se.iu do interior d-a referid-a 
cabine, passando através das 
f.\!'-'.ldes qup antes eu tinha 

a cabeceil'.i. da mesa. encos
tando nesta. cumprunemou a 
todos nós, afast.ou-ae depois 
pua o fundo da sala conti- 1 

nl.lllildo a nos dirigir a pala
Vl'a, fo!llando 002.sas l!Óbre to
dos nós, inclusive falando sô
i»·e coisas que me diziam res
peito. Tínhamos a ceneza 
que era uma autêntica prova 
da vida espiritual que estáva
mos tendo comprovação n-ll -
quele momento mesmo porque 
outras proll\llS da a.utenticida
de do fenômeno nos fo,·am 

'"~ VL!ita que os templo.s religiosos são puJ;,llc0s e sem distm-,. 
çao de crê-do e cor l)Elrg'\lhl!lmios ao~ ilu.sr.re,- t>rel,1dos da ""Bai.• 
xacta~ -~~ êles reousa-m a visita · em "ieus t~~nlo,~ c1.9s pàst-ôre& 
e\'.iJ.n_~_elic~. EL11cerrmdo, fazemos um veementr ,ipêlo aos Ce.l'• 
<teai~ do Estal;lo do Rio e da Guanabara. no s:m',ido llé7!Séla•' 
recer as dúvidas de seus párocos, e-V1ta1100 com isto que ve
nhL.e.,.1!:....:m despretfgio a. sant~ Igre}a · é-atói'lca-taõ yene- ' 
1~d~ por taIJ.t()s ~~-Ws umOandlstas. Ja que ésses no,ssOlf 
mna~qQJ_~ ~ comba.tTdo.s J)êTCJ1; 1Justres prelados. foram os 
Qu~ CJ!lt~m. co~ceJ.a-·da4)0puta~e.in em maioria., 
~ontribuirB.Ul e a.inda contribuem con1 ~se1.1-< obal0, para cons
":ncaa dos imímeros temblos C!l.tólicos. Não senàc msto 
J)()lS. que seJam colocados à margem depoj., da.,_Q9ra~ reali-' 

.., 
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:\ntes ae Wa1t Disne,v os anirnai.s não s:>rr,a,n: o bicho 
homem só se distinguia do~ demais çelo son-iso. E, for,~ nos 
!limes, continuo. a ser assim, O esta.do normal de um i.nd1vi
<tuo deveria ser o de serena [eliéidade. nquêle e.staclo d,. bem
~- ltlr q t.ract 'l\ tllllll<il cv.r c cri<...1<:á cont _, ·ã doo lt,;brns, 
d1e1a de bOm humor. O homOill triste, macambúzio, &Ol"lunbà
fco, deve ter motivo para isso. Algumas vêzes é má educação, 

>K>IJ o pseudônimo de t,emperamento reti·a1do. Também pode ser 
<te.~peito, saudade. sa,pato apertado, nlnnentação deficiente ou 
próximo vencimento de dupJ!oo.ta. 

Q..iando o mau hwnor não e prodn'l.ido pêlos motivos aci
ma. nem pelas condições de saúde, o qué temos a fa:r,er é re
educar-nos para a viQ.8., Parodklndo o ensinamento de alguns 
teólogos medievais, eu poderia, aconselhar: "Sinta-Ee feliz e a 
relicidade Virá depois. Se alguém dis;;e1· que tal 1·eceita :;e 
i>aseia na sugestão, nada terei a opõr. A sugestão e mais po
rierosa do que muitos pensam. Ai e.stã o exemplo da tábua de 
rloLs oalmos de le.rgura. Se essa tábua estiver 110 chão. qual· 
quer pessoa polierá andar, pular e ate dançar sôbre ela. Mas 
~ P.st.iver a três O'U cinco metros de eJttu-a, bem poucos se 
atreverão a transitai· por ela.. E se estiver e viute metros en
tao ... A tábua é sempre a me,,;ma: a mais só há stigestão. 

Aceitemos, pois, a sugestão. Cl'iemos, calculadamente. uma 
Mmosfera de bem-estar, e, dentro dela çrocuremos sentb- eSi:.ll 
disposição a que se dá. o nome de bom-humor... Nem todos 
11abem que os trabalhos mais singelos e oomezinhos feitos com 
,•outade e coosclênoia, repre.sentam satisfação para quem o.s 
f'-Xecuta. O prazer existe, e dil'ie-Jld'9.de está em encontrá-lo 
Há gente tá-O Jru;ensfvel (l\le f&.1 um pru;scio no bOsque e não 
encontra a-legrla. lfo entanto. há pessoas de tão apurada psico
logia que, sa.indo à jt.nela ou bebendo um copo de ligue., e11-
t'o11tram nisso prolUlldas oom,pe11sa.,ções. 

A V'l.<a. cotidiMl.a, •• pot• :ti mesma, muit-o va!Zia . Qnern a 
1·ecebe tal como lle a1m~.eenta arrisoa.-.se a criar para si mesmo 
e para o.s outros aquela slituação de en:fado que vinca o.s lá;bios 
n'tlm 1-ito de nôJo, ou que l.eva,-e. o Jaelnto, de Et;a de Queiroz, 
«t apo1-aa- e. cabeça na.s mlo.,, no gowto "de quem apalpa. a oa
vei.r&". i!'ase é o dulma dt\s emt&wias sem preenchlmento. 
.i,em. oomeúdo. Pam fugiil• a tal estado. o melhor é da1mos uma 
preooupaçã.Õ útil, .ve posaivel bela, à nOSS& existênci<a. E come
çarmos por nos sentir belu-humorados, mesmo que inicial
mente seja - "de mentira". Como nt1 idade média. "primeiro 
~ gente relia. & fé v&l'á depoL!i''. 

A D OG 

da-das, na ocasião e re!at,1re

mos nô prosseguimento desta 

reportagem. \ 9,!lcf9. . -- -

Seu !Drama No ,E,spiriti.sm 
- O Abassá D'Ogum, ~i

tuado na Estrada do Sapê n: 
670, êm Rocha Miranda. diri
gido com muita eficiência e 
dignidade pelo competente 
Babaloiixá A,rnaldo Aguiar 
e Odobeü, realizou uma bonita 
oedmõnia de entrega de DE
K.A a duas de suas filhas, 
Selejõ tOmulú), Lodô Tonn11 
Oxum, . no dia 1~ de junho, 

tendo prestigia.do o ato, di
versos Zeladores de Gabarito 

Odobei, um 1egitimo filho 
<'e Ogum. c~ta. com a efi -
cifflte eolaboração do Vo
&iruo Odé Toucl, que também 
é. o Secretário do Abassâ.. 

O Baba.101ixâ Arnaldo. 1m1 
digno representante da Nação 
de Angola, professa n~sa Ae
l igião oom mult.o acêrto e df.· 
di.cação, ver<la.deliro exemplo 
para os seus filhos de Sento, 
que seguem a risca os ensi
namentoo dad<>& pelo conl1ecl
do ze1a.dor. 

Odobei é aparelho do foc
rnoso caboclo Boiadeiro e -to 

Ei._-ú Tiriri cMavambi Kossél. 
ó, Toques são mensais ao;; 
sábados. 

Convidamos n06S0 estin1ado 
1rmão a comparecer em no.s-

- \ 

;.os programas "A Voz à() 
Exército Bra1~co" e "Desa.fio 
aG Impo síver no Canal 9, 
TV Continental. 

Nosso sincero Saravá. 

LUIZ LOMBA VEIO 
1 

VISITAR O SORE ! 
Sábado pa.ssado, quando a 

Roça do Xangô de Ouro rea
lizava um toque em louvor 
ao., Ex:us. em sua eede na 1-ua 
Pernambuco, 1.lôl, nas de
pendências do SORE, tivemO!! 
a sat;sfacão de receber a. Y1• 
1;ita do n1édioo parapsicólogo 
Luiz Machado Lõmba q11e 111e 

1zia acomp&nhar de sua e,. 
pôsa, a Sra.. Ma.1'1 Lomba. 

Na ocasião o conhecido f 
estudioso homem de ciência. 
foi saudado pelo noeiso presi
dente :\1:árlo Barcelos, e em 
seguida usou da. palavra 
enalt.ecendo a Umbanda lím
Ptl e $1: propondo a nos aj,u-

dar em reali:;;ar a ueces,,;ári& 
P"ol'ilaXia dentro da 10 ~a 
re!igi{i,o. 

U>mba e sua es~ foram 
eui seguida convidados para 
o jantar ocas;ão em que tro
cou ide;a,.,, com nos.ses dirl. 
gentes. saindo da conversa 
plaJ!.o. interessaniAls para. (J 

futwo da nossa religião, Nõs 
llgtâdecemos a visita do eA• 

timad 0 médico e esperamos 
que outras vêzes êle venha 
até nós pois precisamos do 
seu apoio p do seu incentivo 
para uma Umbanda. ma.is 
forte ruais coesa e mais uni
de. SaraYá 

O POVO 
PôSTO 11 1. ~ de ~rço 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 
---_________ POSTO 3: Avenida Automóvel Cwbe, 5376-B, na Pavuna 
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Ca a /lndia ro 
AVENIDA SUBURBANA, 370 2.ª LOJA 

Largo da Abolição 

A.RTIGOS DE UMBANDA E RELIGIOSOS El\J GERAL 

DISTRIBUIDOR 

DOS PRODUTOS DO LABORATôRIO INDÍGENA LTDA, 

Emagreça sem dieta com o famoso Chá 7 Fôlhas 

O Problema Da 
' No dia 3 de maio comemo
roLt-se a paz entre as n çõe:1 
de rodo o mundo. Foi esco
lhiüa essa. data, porque nela. 
em 1945, cessou a. tremenda 
l u t ,. que enssm11,üentou o 
mundo desde o dia 1.0 de ~-e
t~niro de 1939. q'1ando H1-1er. 
invadiu a Polónia, e den 
a...ss'm, iní.cio à. -na.lF tremen
oa connagração mundial re-
1Zistraaa pela histór1a un've -
i;al Essã f ú ri a guer1·e 1 n 
cw,"1,otl muito, milhões d,1 vi
das hmnanas e an·u nou fi
nanceiramente podero~as n11-
ções e milhares de lares. 

E desde a.quela data de 1945 
'\"êni o.s povos pensando uui~ 
seriamente ll6 paz, e mesmo 
ra-abalhan-do n&sse sent:do. 
Iniciar~ - ae muitos movi
m.entos pa.c.ltlstas, e o mais 
importante déles é incon•es
t,ã.veimente a Organização o.as 
Nações Un;das, que tem stdo 
suJ»netida a duras provas. 
M.w; tôdlu essas iniciatc,:,•a. · 
ain-da se baseiam no eonteit-0 
de que a. paz entre as nações, 
oon10 ent•re 114 clru;ses soc:a1s, 
tem ~ue se e.strutura.r na fôr
ça isto é, t-em que ser "arma
do:· De modo que af ternos 
o estranho jôgo do pau de 
dois bicos: de um lado se 
pensa. na. paz, e do outro se 
planeja a guerra. para defen
der a. paz. Se alguém nos iura 
intuilio pa.ciflst&s, mas vemr;< 
um nwólver em sua cintura 
decerl,o terem06 de considerá: 
lo 1lDl lou-co ou um ingêni;o, 
pol6 quem é realmente 1)9.Cl
Nt• !IO qu&erá J,ar arma ou 
-.cmdo a própria pa.z, Por 
~o ledo, quem é verdade!~ 
Ntmen.t.e paei!too, não precl
ll&Pi !61w-:aos de paz, I)Orque 
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Ja • • viverá natural e espon
táneamente na mente, no eo
ra~-â.o e nos atos. 

Isto nos leva a cons·derar 
que a paz é uma c011.dir.ão 
interna e não ext.er11>, do 1n
d1vid\.\o e tias nacõe1>, Não 
aepeuae de fôrça5 armada::, 
nem de tratados, ma.~ de nos
sa vivenc~a _mter'or, de que o 
n0SSO extenor é apena.;;. um 
reflexo. S• o nos:o inter:o: 
se acha em com1ito. se nosso~ 
pensimentos e sentimentos 
~to caóticos, agTessivcs e m
•eJosos, nOBSa conduta tam
bt'm o socá e ela pertubar:l 
o munc10 ou o 1unl>'ent-e em 
'im, vivemos. Se noi;so cora
l/ªº a1·nen<io de ódio, só ali
menta ódios, ass:m com.o o 
am01· só gera o amor. 

o coração pacifico sa.tuia 
de paz o seu lar, o seu tra
l)Qlho. a. sua cl~ social, a 
sua pãtria, todos os reinos da 
Natureza, todos os povos do 
mando. Todav·a não se con
funda pa.cifismo com pusila
nimidade; s0 os corajos~ po
dem ser positivamente pac1-
1ism:>. Para citar a.penas dots 
exemplos h'stóricos de pacl
fu,mo e cora.gem, os temo~ 
em Je;us cr·sto e Mabatma 
Ghandi-. Am\Jos, dentro de 
su<ts re-pectlvas esfera.s. to
ram tremendamente pacifistas 
e enérgicOfi. e com o seu pac1-
fll;mo e energia v1ram triun
tar o seu ideal. A implanta
cio de seu ideal lhes custou 
a. própria vida., porém jamat1 
se a.covardara.m, jamais l!le 
:irma.ram e ja.ma.ls am~-

nuu quem qut.>r que ros.,e, e 
por Isso mesmo ,eu ideal se 
Implantou e frut,ficot; 

Também no re1110 an,mal, 
o» que co1:stroem e pro:iL1zem 
nao são as ter. 6 agress,vas, 
e s1m paquidermes apa ente
mente pas~ivos: c>nquauto 011 

p1·:meiro. df'.st1':>i:m, o: segun
d0s constroetn. .. 1-t-:";n'\O e1n re-
s:sténcl is o u a 
.. upe,ram os primeiro.• em con
c:1:ç,õt\, semrlllantffi. Não 3e 
pode comparar por exemple>, 
a utitidade de um leão ou um 
tigre com a de um elefante 
ou b.'>l nem a de um leopardo 
com a de mn cavalo. 

Análogamente e em escala 
miw. ampla, é o que se ver1-
fiea. entre os homens: de Ull1 

la-do estão os agressivos, ga
nanc O.50!s, ins clã veis que, 
pregando ou nao a paz, so 
podem sub;;l:stir à cu,ta lla 
lnfelic'.dade ou de.strulçao 
alheia e do outro estão . 011 
que se bllstam a S1 mesmos. 
Nêste pa1ticu·ar t-ambém não 
lmporta a crença_ nacicma.ll
dade ou outra particularidade 
que o.s distingua Pois que não 
é o rótulo externo que faz 
e indivíduo, e s'm, s. sua ati
tude interna. 

Estas lige'ra~ considerações 
nos levam a meditar que se 
aesejamo~ a paz entre os po
vos. ela. tem qnt começar pri
me:ro dentro rl.e cada um de 
n6s. Não adianta pregarmos 
a. paz ao,, outros e estarmO!I 
em guerra conosco mesmoe. 
E' uma hípocriSia trabalhar
moo lá fora pela paz enquan
to mantemos nosso !ai' num 
verdadeiro infe1no, ou nã-o o 
convertemos primeiro num re
manso pa-Cifico. !l' um em-

D01\IINGO, Zl/6/1!l'70 

lv\issa de Falecimento 
CONVITE 

· Nossa irmã Dalva Rodrig-n<'S Prnctcnte, e fa~ 

milia. convida· a todos os pareutes e amig·os pal'a 

assistirem no próximo dia 27 do corrente, a mi~sa 

daqude que em vida se chamou Emílio Pnlllente 

Rosa. A mesma será celebrada pela 11as~a~t m do 

sexto mês de seu falecimeuto na sede da l'e11da 

Espirita Caboclo Cobra Cornl, na Estrada da -gtt;\ 

Grande, 340, às 21 hora , em Irajá. O ato 'i<'l'a ce

leb1·ado pelo arcebispo Don José Antônio da Rocl1a, 

da Igi-eja Apostólica Brasileira com a presença ~os 

pretos velhos Pai Joaq1úm das Almas. Tia Mariit 

da Bahia, Vovo Cambiuda, Vovó Maria Conga • 

Pai Benedito. 

Nossos Parabéns 
Babá Diva Pôrto 

1 

No,,,a dedicaoí.,,.,ime. iunã Diva Pôrto Magalhães está co
meuioranao ma1 um ai.1.i,•ersãrio n:itallc:o, e a m,Jior prova 
da estima qae todos lhe têm é a enorme missiva q'.1e foi euvia
d,a ao nos,o Tablóide. a Ilm de que transmiti.s,,;emos atra'Vé,, 
aê;;te veiculo. os votos de multes felicida<les que lhe de,9ejam 
todos os filhos ela Tenda Espírita. E:,-trêla do Oi·1ente. que é 
dirigida. pela ~oo;s-a competente irmã aniversari9nte que tão 
b!3Xl sa·be diri.gir sua oas.a. de cu~idad.e recebendo cmn a má
xlm w·oon!da todos que li vã8 b11st'-ar e-a mho. amor e 
palavras coniortaaol'as q,ie .,oeus guias sempl'e sonb2•·am trans
mitir. 

Nós. do S.1pren10 órgão das Relig!óe.s l¼pi •1,a s, q,1eremos 
e a..vemos nos congratular com nosss. itmã .qJe muito tem 
feito em benefício da nos.,a umbanda.. O Qn'.v.:rsár:o de no~sa 
innã. sm no próximo dia 24 de junho, dia de São João e 
n~a oport·Jnida.de. estará sendo levada a efe,to. no referido 
&b&çá. que fica. na Rua Jo.sé Bonifácio. 840. c.'4, em Todos O& 

santos ume grandio.sa fe.rta. 
Dona Diva. Pôrt-o de Magalhã.e.s vem to.mbém. a-tra\ré.s do 

tablóide, agradecer a visita que a C'ruZ&da Espir,ta Gailh&l' 
m-e Mw1iz rêz à. sua, casa. no sá.b11.-do p.p., tendo, naquela opor 
tunictaOe. a repre~entante dia Cruza.da DoDe. Olivia Alves do 
Nascimento. feito ttm discurso homenageando A Te11da Es· 
ph·H;a F.5-trêla do Oriente. Os m11,is sinceros a,gra'.lecimentoo da
q",t-eie abaçá e ~eram que visitai· tão simpá.t!c,a.s continuem & 

ocorrer em oportunidades mais diversas. 

buste procurarmo~ afelia.r fra
ternidade para com estr-anhoa, 
Se ainda não aprendemos a 
vlvê-1-a. com aquêles que 1\08 
estão mais pr6ltiMOS I COll
vivem conosco. 

Assim pois oomemoremo11 
oom tolios o-.' poroa I tÔ(l:113 

as nações o acontecimento 
nobá.vel que lhes despertoll 
uma, coru,clência ma.Is pr<l'fun~ 
da acê:rca. da. J.)ãZ 

A DROG.ARIA DO POVO 
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NOTICIÁRIO KARDECIST A 
"MARINHEIRO" E SUA 

.JOV'EM 1\illlDIUM Hé 14 
em Capuava, Sflo Paulo, a 
então ado:escente Dora · e 
Gomes, noje em dia Dou a 
de, Je;;us Pinto Rabelo cno
me com que trabalha como 
médium), agora com ao anos. 
recebeu, pela primeira vez, o 
e;;pil'it:,o, d~ Pedro da Silva 
Naz1u-eno Douvix cognomina
do de "Ms1•inheiro" alcunha. 
com que-está popula1;zado &m 
tod~ o Brasil e .!lob o qua.l 
opera espiritualmente, dando 
pn.s;es, recei ando e fazendo 
intervençõe.s cirúrgicas. 

Cab~na de Oxaguiã, 
Ogum E lansã 

Coluna Espirita Cristã 
11110s, quando ainda re;;idia Paulo -Garrido. 

-' 

Operários 

De Jesus /r 
A Casa de Oaridadr 0pe-

1ã.\•i<>1; de .Jesus fünc1ona ent 

1ma sede na Rua Goiãs, 392, 

irl<.l Encant11do • é di-rlgida 

pelo 11-0MO irmão EdHon Pes

l>'OII, 

AI! ~ei- são re!lli7.aclas à., 

i.e-r(}as e aextas-feiras e aN. e-n

Udadei- de ca..sa Gão sem9re 
muito procuradas pela ma

,_eira eom que orientitm seus 

tra;bili-h06 de ca~·idade. Avi

Ga.mO,; ao.s nossoo Í'l:mãos que 

qualquer noticlã-i:i-o poderá ser 

t'>ncaminhad11 para, a Rua 
Pernambuco n.0 1.161, no En
cantado, qu.e teremos prarer 
em divulgar. saravá. 

Recebemos 

Exemplar De 

Macaia! 
.Acusa.n1os o 1·,,c-1::obu.,.n+-n ,ie 

nut's tun e:xemphl-r de •, fa
<: ·a noticioso da Tenda de 
Umbanda Lu.z, E.!.pe1•ança • 
1'':aternidadt, Tulef, que tem 
,;na ,;ede na. Rua Mariz e 
Banos, 685, 1.9 .andar, e que 
t.em a con:pet~nte dire(}âo da 
1 ossa estimada il·mã Lília Ri
bd1·0. O numero 6 mu:to 
bom e com noticias ,·arladas. 
./\.:l'l'Rdecf'mos a. alusão feita 
&.n livro do nosso flvesidente. 
•·o Li1To do E..'i:ército Branco 
oe Oxalá ·• e a noticia a prn
póslto do prog1·ama "Desafio 
ao Impossível'' que vai ao 
a.r tõdas as tê1·cas-!eiras no 
Canal 9. Mais Úma vez 'dei
xamos nosso ót'gão à disposi
ção doo irmãos daquele casa 
que sempre no.s distÍllguem 
com o envio dO jor11a1Zin11o 
·Ma<:aia". 

De algum tempO' para eá., 
trabalha em São Caeta.no do 
SUl, Rua. Madei1·a. 154, VUa 
Santa Maria, quase 'no final 
da Alamêda sã.o Caetano, e 
de 40 em 40 dia:; em Nite
rói à, Rua Prof . 0tacflio 
n.~ 80 no bairro de Santa 
Rma onde atendeu, da ú1ti. 
ma vez. de ~ãbado para do
n,ingo. a cerca de 12 00 pes
soas. 

O proce.-so de cura do Es
pírito consiHe em fricc ionar 
e tocar com a pon • a dos de
dcs, sõbre Ó lençol a parte 
otingida Jo enfermo. Tràba
lh9 com uma P,q uipe de 12 
médiuns e 18 aax'liare., que, 
-.estidos de branco ma:"cam 
com uma cruz à tinta, o lu
gar tocado por "Marinheiro", 
e os doent€s permanecem dei
tados até que seja dada. 11 
ordem de levantai,. 

Todo.s o,; enfermos óáo co
he -1.os. d>< "ª be~a ao.s pés 
, ... 0111 un leu.cu" a vnt-crm.\
dacle.s :,ão 1·ãria.•: .;inu.site
brnnquite, P<l.1'81'.sie. astna. e 
o:Jt"ros d;stíu·bios orgàn:cos e 
atê mesmo neuro-p;;iquicos. 
Para a prepa i:ação e.spiri; ual 
dos mesmo~ '·Marinheiro" 
trabalha ao .!Om de mú.sicas 
~acras. Não 1Jsa i:ii•1ças, adles

tesias. bi.f'tm-i~ ou injeções: 
;;ómente as mão:, e o poder 
espir'tual. Não aceita dona
tlvos e doac;ôes rle rspecie al
guma Já houve casos em 
que as con<;ult.ai; se estende
ram por três dias ?- trêi, noi-
tes .~em de~cano. O auxi-
lôare da m~dium dizem que 
ela não g06 a de pub1'cidade 
porq11e todo o seu trabalho 
r feit-0 v'sando exc:u;;'vamen
te a prática do bem. Nor
malment-e. fa,: uma mêdia de 
5-0 a 80 opera~õe.s por hora. 

1 L KA 

Mo lhos e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VESTmos 

E BLUSAS OE MALHA 
VENDAS ATACADC E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste anúncio e ganhe UI% tle bonificacão 
Fábrica e lo.ia: Rua Dr. Leal 368-B <Esq. da Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do ônibus 

Eng. Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 

Uma Formosa Membro do CONSELHO DE CULTOS do .. S.O.R.E." 

Casa De Caridade! "MARJNHEIRO' !: SUA 
JOVEM ~DRJM - B.a 14 

- Ma!;; uma visit-~ foi efo- anos. quando ainda residia 
tuada pela nossa eqnipe O:!Ca- em Capuava., SM Pau,o, 11 
lá, desta feita à Cabima Es- .. ntoo a.dolescente Dora Olga 
pirita. Oxegu1ã, 0~;um e Ian- Gomes, hoje em dia Dou~ 
sã dtrigida com dignidade e de J~ Piuto Rabelo tnome 
t,ficiênoia pela Bab:í Ondina r<Tm que tr-a.b&lha como mé-
Costa Gomes, sit.uada na Rua dium), agora com 30 e.no.s, 
B 0rja Reis n.' 450, no ID!~ge- recel:>eu, pela primeira -vez, o 
nho de ~ntro. E!ip!rioo ~ Pedro da Silva 

A Diretoi;a d.ti Oabana e Naza.r.eno Douvix, cognomma-
coru;tituída pela P.esidente d-O de "Marinheiro", alcunha 
Ondina O. Gomes, Orci1a com que eatá popularizado 
Bueno Oliveu-a e Edgac P1- 6lil tod<: 0 Brasil • sob 0 quaJ 
menta Bueno. opera espírttuahnente, dando 

O Guia Chefe é Caboclo 3 passes receiMndo • fazenao 
Coroa.i,. que juntamente com Intervenções cirúrgicas 
il bondosa Vovó Cata,i·ina, De a.Jgum tempo para -:i<. 
pre.s;,am a mais pura ca.rlda- trabalha em São Caetano do 
<le, ao lado doa Caboclos Pe- Sul, Rua Madeil'a. n.• 154. Vi• 
na Dourada, Rompe Mato, ltt Santa Maria., quase i:0 fi-
Urucutu e Aimoré; !'Ire.too Ve- nal da- Alamêda São Caetano, 

e de 4-0 em ~o dias, em Ni
fü06 B.er.edito, Joaquim e 'l'la terói, à Rua Prof~01· OtaG1-
Maria e os Exus 7 Encrulli-
.hadas, Pombtl GiIII, Tim! f" .!lo n.9 80, no bairro de Santa 
Veludo . .!½, sessões são rea'i- Ro&a, onde atendeu da última 
mdas te s~gundas e sextai;- vez, de sábado paira domingo, 
ferras. ~ cêrca de 1:1. 000 Pf!&Soas. 

O processo de -eu,1•a do E&-
Agradecemo.s • 1-ecepçao 

feiu. ao no.."SO re,pre~enfante ~mto consiste em fricciona.r 
e coovidamos 1 nos \'isitar e toca-,· com ª ponta dos de-
no SORiE. dos, sõbre o lençol, a pa.rt11 
ou~ nosso Programa ,. A t<tingida do enfermo. Tra'oa-

;na com uma equipe de l:l 
Voz do Exercito Branro" nv. médiurj e li au."tiliares, que, 
Ria.dia li. o Janci:i:o~~~F' 
bados, 9 nora.s e aõs1,: 
"Desafio ao ImpOSSÍ,f'l" pelo 
Canal 9, TV oontínental , t ô
das as· têrças-feiras. às ao 
horas. O no•so SarRvá e es
pe,l'a.tn06 a visit4\ de t-0ti~ 
vocês. 

Instituição 
, 

Realizo 

Festividades 

Juninas 
A Instituição de Caridade 

Mãe catarina. que tem sua 
se-de p1•ópria na Rua Frank
lin de Carvalho n.0 46, na 
Pedra de Gua.ratiba, está rea
lizando fei;tividades ju1~inas 
G:Ue , tiveram inido sábado 
passado e se prolongarão até. 
<' dia 6 de julho. Participam 
das feshvidades os Terreiros: 
Centro Espirita. Pai Benedito, 
centro Espirita. Santa Bárba

"1'8 e Centro Espírita Cosme 
e Da.niâo . 

AgiradecemO!< o convite que 
noo foi •nviado e de.xamos 
nasso ta,l>lóiclc à. dispo.sição 
da<i.Uela brilhante insti tuiçi\ o 
de caridade qne :se identifica 
pertPitamente oom no.ssos 
ideais. 

com 1tma cruz. à tinta. o ltt• 
ga.r toca.do por "Marinheu·o 
F os doentes perma.necem dei
tadas até que seja dada a 
ordem de levantar. 

Todos oe enférmos são co• 
bertos, da cabeça aos pés. ,-oro 
um lençol, e ai; enfermidades 
são vá,rias: sinu.;;ite, bronquite, 
paralisia, asma e outros di~
túrbios orgânicos e at,; mi'$• 
mo neuro-psiquicó. Para a 
preparação ~ s p i r itual dt>5 
mesmos, "Marinhe.fro'' tTaba
llia ao som de músicas sa
cJ.'a.s. Não usa pinças. aneste
sias, bisturis ou injeçõe.s: ';à

mer:t.e as mãos e o poàer es
pkitua.L Não aceita llonativo.<1 
e doo.çõe.5 de espécie algmna. 
Já houve .casos em que aa 
consulta~ se esteudernm poi• 

w& dias e lirês noites, sem 
deS<:anso. O,; a.uxiliares da 
médium dizem que ela não 
i:osta de publicidade, porqul! 
todo o seu trabalho e feit" 
v is a n d o exclusivamente ll 

prática do Bem. Norma.1men-

LEIA AOS DOi\lINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

ie, faz uma média de 50 a 
ao onerações por hora. iNot-a 
de, Serviço Espírito de hüOl'• 
mações). 

ALZIRA J.MIDlilll MiAR
TLi!S (PASSAMENTO) - No 
dia 10 d.~ oonente,' terminou 
o ciclo de existência. t.e'rena 
<ia ~nitora do companlleire 
E6e1itor e Jornalista- LUiz Al• 
berto Marti·r:s. fitUe DeUs l;l-u
.trJne os caminhas Espiriwaia 
~ Alzira .Jai•dim Ma,rti-Jl&. 

ESPIRITISMO PELO RA~ 
oro - (RlETIPIOAÇAO) -
N11 nota da CrumdA F.spúiia 
Guilherme Moniz, publicada 
no domingo p. pa&ado, sôbH 
<• F'rograma ~ A Voz do Inl
zei.ro Espiritual", levado a.o 
,u pela Rádio !tio de Jane1-
n, a-os ~badoo, onde se .4!: 
d.as ;; às 7,15 horas, Ie!a-ff: 
C1as 7.30 àll 8 horas. Trat&-.se 
d,e um progu-ama nôvo, redi
gido e a.presentado po1· êste 
Co!unist-a e Maria Tadros Ba
ti.;.ta. presidente e Bibliotecá
ria. respeetivamente, d& Oru
ada Guilherme Moniz. 

DIVALDO PRANCO NA 
-GUANABARA - o tn:ibune 
baiano Divaldo ~ei,ra Fr-.. 
oo estê• proferindo eolllfe
'"encias, em número de 5eie, 
em diversas Instituições na 
"~te: Dla 16, às 20 hôr-. 
""' União Espírita Subu.rba.nll 
- Rua Oldegard &puca.fa n.• 
13 - Méier Dia 1,, As :IO,M 
lioras, na casa do Om-açáe 
- Rua Nascimento Silva, H 
- I1>an!.'ma. Dia. 17, às 1-4. ho• 
i-as no Templo Espirita Tu
piara ê Rua Luiz Beze,rra. lHI 
- Lli:s de Vasconcellos. Dia 
19. às 19 hora~. no Ce.ntro 
Esoirita Leon Denis, sob o 
patrodnio da União &,J>irit-a 
de- Santa Cruz - Rua de . 
Cruzeiros. 134 - Santa Cruz. 
Dia 20 à& 20 horas. Ce11.tr• 
Esp~rita Jesus Oristo - Ru• 
a-0 Chichorro, 9 - Ce.tumbi • 
!ina!m.ent.e, hoje, dia 2>1. -
terá às 16 horas, na Federa• 
ção Espírita Bra.sileirn. 

'·SO~" - SUPRIEMO óR., 
GAO DAS' RELIGtiõES ES
PfRJ:TAS - Estimados le.lto
ras. Vocês precisam conhece., 
o maior órgão no set.or 4a 
Es~irltualidade! Lã temoo de 
tudo para todos. Visitem-nOII 
sem compromissos. Vocês gos,. 
tarâo imensamente. A simp]I,. 
<'idade, a humildade, a e-du-
,·acão. o sorriso e o gabari~ 
dos ho111e1!s que o di-rige, co
mo :\fárlo Barcelos, Noronha 
Fi:ho, Ora. Lêda. José Benísta 
e demais di'retores, fazem com 
que o "SORJE" se mantenhA 
neSSll. dianteii'a, merchande 
sempre para frente. graças aé . 
no, so Pai 0XALA . 

ROG,ARIA DO POV 
--- - -

PôSTO 1: 1.º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A - -..:_ - ) -
- - _=: PôSTO 3: Avenida AutomóvBt: Clube, 5376-B, ~a Pavuna 

(_ 



esola 

,0,U EXÉRCITO 

um es 

A Re&olução do En
ntado, publicada 1w 

Tablóide da semana p~-
ada, •ausou grande im

pacto dentro das r li
giões espíritas, e moti
,,ou .• àurante a semana, 
n vinda na e d f' do 
SORE, de centenas de ir
mã-0s que -v>eram hipote-
a.r u apoio e solidarie~ 

d d aos nossos ctois di-
1igen tes, Mário Barcelos 
e Noronha Filho. O do
cumento foi df' encont.10 
aos deseJos do espíritas 
quti há muito reclama
vam providências desta 
nalurer,a Nós. sineera
mente agradecemos º"' 
votos ele ade ão que no:s 
fon1m enviados por car
tas e t lep;rama e a{!re
dít a rnos m~smo que n 
dia da ~la de Cisa 

toàos estarão absoluta
mentt> convictos de que 
sua escolha foi acertada. 
g·raças ao extraordinário 
cartel dos dois homPns 
designados para a im
portante missão Avisa
mos a l0dos O!ii dir igen
tes d e ierreiros e ao:- se
guidores em ger:.:11 d~ 
nossa religião que dese~ 
j arem se inscrever nas 
fileiras do glorioso Exér
oito Branco cie Oxalá. 
que poderão fazê-lo dià
riamen te na s e d e do 
SORE. SUPREMO óH
GÃO DAS RELIGIÕES 

ESPÍRITAS. em sua sedP 
n a R u a Pernambuco, 
1161. Estação do Enc?-.n~ 
tado. Seja um dos nos
sos, vamos mostrar tôda 
a fôrça da nossa religião. 



Centro 

Afro 

Brasileiro 
O Ocntro A 1·0 - Brasilei
ro Santo Ono re. que· cm 

ua. r,;ede na Rua Marechal 
Falcão da Frota. 1421, em 
Padre Miguel é dirigido 
pelo competente Babalo
rixá Orlando, um exemplo 
de dedicação e carinho pa
SA com a nossa querida 
11eligião. Na foto ao lado, 
uma fase de uma das ses
sões naquela casa, vendo• 
se o competente Zelador 
fn..,orporado com uma de 
su.as entidades. Orlando é 
um dos componentes do 
Exército Branco de Oxalá 
e está sempre firme nos 
ideais que norteiam os 
aoasos traba.lhos. Sara.vá. 

aFesleja 
,,, ---

O&GAO OFICIAL DO SOBE 

Ano 94 - Rio - Dom., 28 e 2"-felra, 29 de junho de 1970 N." 55.575 

Realizando testas juninas para angariar fundos para 
8Wl8 obra. sociais, ou realizando toques de terreiro, aa 
casas espíritas festejam São João e São Pedro, que sin• 
cretizam o grande Orixá :Xat14tô, o Rei da Justiça. As 
grandilS festividades típicas terão seu encerramento em 
julho, quando será louvada a nossa querida Naná Bu
ruquê, Nossa Senhora de Santana. Temos percorrido di• 
versos terreiros e como sempre levamos nossa palavra 
de fé e união. Nossas diversas equipes estão permanen
temente em ação e já neste tablóide como nos próximos 
estaremos noticiando as visitas realizadas durante o mês 
de junho, 

Mariazinha 
\ 

Chefia 
EquLpe 

O Yalorixá. Mariazinha, a 
partir de hoje, estará che• 
fiando uma das equipes 
GN. Na fot.: ela com o 

nosso Edito:r. 

Final Da 

Importante 
i[i . 
111! Série 
tJ (OeWlles - -pAglM 
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AGRADECIMENTO A Ciência E O Dogma 
O SORE agradece à B1·asão Comercial e 

ll111portadon Ltcla.J Rua Figueira de l\Ielo, 261, 
a doação de p1·endas 1,a1·a a nossa p1·ogi-amação 
junina que se encerra boje. DeL~runos nossa 
sede à dis11osição daqueles bons amigos e es
peramos sempre contar com a sua valiosa co-

O problema da feli<lida.de bumaua é 
um problema que não foi nem poderá 
ser resolvido pela Ciência, quer se con
siclere a criatura como sendo a resultante 
de wn destino impelido por llllHl l'ôr,;a 
previamente detenniuada, quer ._e cou
sidere o homem livre em pensar e qne-

JAIR TAVARES 

alma tôda a TM,ào de sc-r ela fdit-ida<le 
htlmana. 

Se há tesouros ocultos 110 eio da 
Terra e na imensidade azul do firma. 
mcnto, muH.o maiores são os tesouros 
ocultos em noi,so sêr espiritual. o q11al 
e11cerr,t, intelig·entemeute, o amor. a ca-
1·idade e a justiça_ laboração, pois nossas finalidades são carita

tivas. Saravá. 

i rer resolver o seu destino. 
A solução do probleu1a da felicidade 

humana é pura.mente psíquica e está 
inte{rada à nossa alma, considt"rando 
~ue o Criador. fazer.do a criatura À ua 

Sócrates aconselhava o homem a co
uh e(·er-se a si mesmo, a fim de verificar 
que dentro de nós mesmos, dNttro 1\e 
l\O!,SOS <'Orac:ões, dentro de nossas abnas, 
tl'lnos u..n mundo de roisas belas, infini
tas e eternas a.o passo que. nu.terial
mente. somos um imples infinitamente 
prq11eno com-oarados rom o infinitamen
te e-rande o m:i.r.roco<;mo. 011 seja o Uni
,·erso incomensurável e eterno. 

Visitas Da 1

1 ima.i:·em e semelhança, deu, conseqiit'nte
' mente, ao homem uma parte do seu 'l'odo 

que é iulinifo, etffllo, imorlal e divino. 
Aristóteles. o mais brilhante dos ti

e Caooclo Tupin.uubá - Rt:a lósofos gregos. ardoroso defenc;or e in
.José Bonifãcio. 35 - Todo-, o~ J transigente adepto da doutrina mt'tafí
santo.s - Ses.~õe~ 11s sextas- , sica. provou que a alma, ,;enclo a origen1 

Equipe Oxalá 
cent:-o Espirita No..s;;a ~

nliora. de Fátima - Av Ama-1 
To~ Cara'.canti. 2003 - Sobra
do - Eng. Dent:o - Baba: 
Dagmar Va ooncc:os Leite -
Pai Pequ€-no: A:1tonio José 
Vasconcelos - Sessões: 6as - , 
feiras às 20 honi.s - Gu:a
i"J1~fe: VoYó Bf'tlt'dita ela 
6-uini. 

* Aba<,à da O!à - Rua da 
capela. 291 - Piedade - Ba- 1 
oã.: Carmé1ia Pain1 ,Mm-
dóia) - Gira· às sextas-fetr11s 1 
tle 1ii em lõ dia, e 2a..s f,eira~ 
,-oC6\llt:u e -Bo;adeÍ.l"o . 

* Aba.çâ de O;Ftm - E~trada \ 
do Sape. 6'1-0 - Ro ~ha Miian_
oa - "Be.balorixá: Arnaldo -
13-(,llllulte.~ dii:rlamente. 

TBlda &01,-1:a Oxo/'ol Gua
ra.ui - Estrada rtapeba, 13 -
t.'uriclea - Jaca•epagmi 
Babá: Mtrill N!COli!U! de Je-1 
-l'iWõ - Gk& a0;; i:ál>e.dos de 15 
em 111 dw. 

* Cen\ro l!lspi.r:i t-a. Caminhei-
ros da Ff: - Rua Primo Tel
:reu--&, ~ - Encantado - Ba
W.: JM.1ti."a. A:ns df> SOU7a -
~: têrças e !!6Xtas-fein1> 
MI ~ h<l-ra.6. 

* Teind& J'lt;pirita Si.o Migue1 

.- GN na Umbanda 
EXPEDIE. 'T·E 

Diretor Gerv: Mário Bar
Mlil - Superintendente . 
N"er..-lu Fltlu, - Secretâ
tle: JNé Beniete - Rela
~ PúbliO&:S: Lui7 Carlos 
Ferte.; R.ede.tor~s: Fer· 

aaiulo Celta, Jair Tonres, 
Orerdenci&<k> Wilson Slmão 

Pqiaa!io • Diacnmaçãt: 
ltolemberi a Ribeiro 

GN NA UMBANDA 

(órgão Oficial do SOBE) 

C•rreopondêfleia: 
aua Perna..mbucc 1161 

Encanta.do - GB 

le::·a.,. da vida vsíquil'a . é também rt'stJ<Hl ·ú•el * pelos fenômenos da vida material. a qual 
Caoa.tU\ do Caboclo Sete e m:milesta sempre que intervt>m a 

Pó'has - Rua Gonza~a de fôrça dinâmica do nosso Eu superior. • 
rampas. '71 - Todo~ o;: Sar.- O homem que ,•ive sentinrlo a es1>i
tos - Direç,iio de A.strog !ela ritualizal,'ã.o da ,ida. sentiod• na . ua 
- sessões aos sábados <'orn I con. ciência o esplendor e a magnificên-
111iclo àl, 20 horas . eia de um mundo interior. sabe perfeita-* menb aue a v.-rd,.,1 .. ;,.:1 •~1;ci(la1le t'SI á 

Centro Esoirita No:.sa S e- na justiça divina. t'erto de que sõmente 
rhora da conceição - Ru~, Ela pode separar o jofr do trigo tpuninclo 
'1.fon,o Fe1Tetra - Engenho crime e glorificando a d i g ni d a d e 
df' Dentro - Babá: ~fariazt- l humana. · 
nha - Oln aos ú.ba.dos Certo 11ue, se é profundo • mistério * da fôrça 41ue intel·ra o átomo em !!CU 

C3blUUl do Ce.boclo Set t' núcleo e em tômo do qual gra-vitam ttro-
P,echas _ Rua Almeida Bas- i tons. elétrons, neutrons e mesons, muito 
,.~ 121 - En2;enho de Deli- mais profundo é o senêdo ela fôrça 1111e 
tro _ Be.bli.: A.r1e.tP. Barl){);;a cera ot1 nr -. fecundos e radiantes pen
- C-Ousu't~s - aos sllbadc1>. samentos ele harmonia, amor, -.erdade e 

ji ti . 
Centro Esuiif't.a São Jorge! Se é bel!_>• retJHco do_s. rai- ~ .. -

- Rua Gal. Clà:tindo. 110 _ -.oi estival sobre a sn~erf1e1e ~a,i; qu~., 
l!-ngei:,no de. Dentro _ Illlor1- d~ um laio mu!to _mais belo e • se11t1r . 
ltâ: Adelaide _ Mãt> Peque- cne noSII& eODBclene1a encontra em llCNllill 

n&: Etlméa Consultas: lêr- - - -- - - -

Sempr«> aue nrocuramos atin~ir a 
linh:, harmoniosa do )lo-rizonte de nossas 
aspira('Ões. e-m hns<'1. 1h ,-erdade cie-ntí
fi('a ou n:- rf'!llioZacão dt' uma felicitlacle 
de ejada. verificamoc; uuase semprt que 
o horizonte fol!'e romo se fôsse uma som
bra on um:.i '1irae:em 

Incontestà.velmrnte. a r e I i c i d a d e 
humana é para a Ciência uma inri11:"11iia, 
eomo também é uma incó.e;nifa par.1 o 
eientis . a oriirem da ener~ia có,;mic-a, 
ou sejam. as ratli:1,l)Ões cósmicas 4ne, 
l'Ondensadas. fonnam a matéria. hast' cfa 
vida universal. ' 

.4. Ciên.,ia não sabe definir a fe-liei
dade humana, porém o Dogma ensina 
que ser feliz ~ estar resirnado 1•om a 
vontade de Deus, e, portanto, é ter Deus 
dentro de r.osso coração. 

A Ciência não sabe definir o. m.isír-
rio insondável da Tida, e o homem q_11e 
e..tnda. profuncbnnente - sec-r,.do" dR 
.Satnreza, tem 411e aceitar o Dot·ma. eer
to lle 11ue Det1s. em realidade, ê o <',nni
nhe, a vh'dade, a feJicidaite e a viela 

ças e sábado,, . 

* 'l'enda Espirita São St'bas· Casa De Sete Montanhas 
· tião e casa dR Afanjà · - RAia • 
Pinto Tele:;, 100 - Jacue
'.)Slp;uJ Babalaô: Valt&

1 F'euei:ra Sucena - G11it1.-ehe
!e: O&boclo T'.i-a Teima 
Dl& 27 toque 0.0 orlxá X.S.ngô. · 

Abaçá do tboc-!o Coral ~1 
Riu.a Ma.ria José. 1078 - :l.la -
dureira - Direcão de Iao-bo
'.lll - Deu fe.;;ta sábado-. em 
aomenagem ao Caboclo dli. 
!IAM, Oohra C,,!'al * -. 1 n~ de Ogum - Rua note, 
1~ quadra 13 - Jardim Boiu
na - Taquara - .Jacarepaguá , 
- Ia!ori:xá.: Carm.4 n de Ogum! 
- Mãe Pequena: Alice 
C.mbono: Débora <~ões 
11.os sábad<>s de 15 em 15 
dias), \ 

------------ 1 LEIA AOS 00;\IINGOS 
1 

GAZETA NA 
UMBANDA 

Teve Saída De Duas Yaôs 
_.._ A 'deia do Caboelo Sete 

:Moutauha;;, :ocalizada. em Vo1-
ta. R 0 t1onda à. rua oo· ás, !5, ·e 
que t em a d'reçãc do romP:!
tente Babalorixá F~auci.sco 
Guimarães, o co::ihecido Ki
angazua, e que conta com a , 
exce:ente Mãe Pequena Anju
lrá., de Xangô, estêve em tes- \ 
ta nos dias 30 de ma:o e 13 do 
co1Tente. 

Em maio verificou-se a fe,\_ 
t\ll'a de santo da yaõ Jadir de 
So.Yi;a Santos, neidente em 
São Paulo e que desde o dia 
13 daquele mêl! já s& achava 
1·ecolh'da na Aldeia. Jadir é 
uma filha de Xangõ e Iaru:ã 
e comp,etou o ritual da sua 
feitura de santo na Cachoei
ra Véu da Noiva, situada no 
Parque Nac'onal de Itatiaia. 1 

X:iangazua e que tem &eu ter
rel1-c,, o Centro Espil'ita Vovõ 
Rosa, na Estrana Intendente 
Magalhães, 279, casa. 2, no 
Camplnho. Elza e;;tá inlc:11.D.do 
sua carreira de Yalolin! com 
brilho e sua ea.-1 apesar de 
non já nePbe ronsiderá.vel 

' 
CASA 4 

assistência. poli; sua.s en tida deli 
são de fato brilhantes. Nó., 
que ·conheeemos a Face!r.t sa
bemos da .sua honestidade e 
lri!noerld,a,de dentro do santo. 
Oxalá. que aben-,oe a suo. noYa 
CM& e que lhe perntita pre.t.
tr.r 1N11.pre multa ctnidaM· 

MÃES 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBL~, 

VELAS, MILAGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEG1TIMOS DA AFRICA 

A V. BRAZ DE PINA. H96 No dia 13 do oorrente, quem 1 
rerebeu a obrlgaçã0 de santo 
foi a n os,a est'mada e muito 
querida Elza Faceira, fillla de -=====-ac=-===-===========-=-==~• 
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Noronha Filho 
ti.:' mais fértil a tinta efl\palhada na 

aridez do papel, que o sanem, derramado 
ne ehão do combate: as palanas brotam. 
a n1orle morre. Napoleãó riscou a fio de 
espada o chão do planeta, em mil bata
lha#. mas foi o snlco de sua pena. naa pá
:in:ui do Códi~o Civil, ((ue lhe deu a ver
dadeira estator.a de Homem. 

A. violência - mesm& a mais justa -
é sempre ce,a e 'impotente: Gandhi, 
bru11li11do a11enas a brandura., abalou as 
ba&es de um .império, erg·uido a ponta tle 
e.,pa.da e argama.aado em ouro e sangue. 

A cimitarl'a d• Saladino quebrou 
inuitas espa.das cruzadas, mas seu fio se 
partiu ao tocar _a mensagem cristã . 

A. fôrça brutaliza, a idéia brilha. 
O ódio queima e orellta o amor ilumi
na e aquece: as palavras do Crj$to ainda 
estão verdes como/rrama/sôbre o sepul
cro milenar dos impérios que as comba-
teram. . 

foi o sentido político que comandou 
sua conduta. 

Na.I)Oleão, • Dkeito; Washina-ton. a 
Justiça; Caxias, a Paz e Bolívar a Liber• 
dacle. Eis os quatro pontes cardeais de 
1una realidade maior, a Política . E a 
Suprema PoJítiea ·é o Evanrelh• de Je
sw; 

En;-ana:m-se os ciue apre;-oam a. 
omissão política como conduta cristã: 
Crist• condenou a omi!ISiO. dizendo 
"seja o voss<' la.lar sim, sim, não não". 
E o Sermio da Montanha é o mais belo 
t•otnício polítioo jamais realindo. (Pila
tos, sim, êste é o exemplo da omissão!). 

Nós, espíritas. mais que ning-uém, 
sabemos que o homem é respensável 
pelos sell6 ato9 e {)elas suas omissões 
Sabemos que omitir-se é acumpliciar-se 
com o êrro e que é impossíveJ ficat neu
tro entrr • amor e sua ausênch 

I" .t G .I N A 1· 

CUIDADO COM ÊLES. 
I\1ÁRIO BARCELOS 1 

!le Na no_ssa crónica <ie _domingo pas.sBdo, dei»amos bem claro 
que na? somo& pol1t1cos e sim wn soldado de Oxalã u 

tulia. matenaJmen~ _por iru• ba.náerra. com humild d 11 0 
o povo <t m·~.-.. ft li -- a e e amor . a l,~ re g1a.o entenáeu de que eu devo partir ~ 
mllls esta missa,o que é repr$Cntar no•=~ •~•- º"- pe. r _,.._, • ~ ..,...,r=~ na Ca.,a 
..,,,,.,""-a.t,va t'arlooa. Aceitei a determinaça·o d · h - - a m1n a gente 
nao com Yaida<!_e ou com d-esejo de ser politieo, mas iim ' 
rna1.s u-ma missa.o dentro do trabalho que há anos me p:!,~! 
a realil?'S.r. v,..._ 

Pretendemos ant~ de tucto alertar a nossa. gente contra 
~tenmnadas . ~essoo.s que-' s6 procuram nossos terreiros em 
epo~ de ele1çao. :ºdos sa.bem. que a Umbanda e as C&SaS 
C3?1ri.tas wn geral sao um manancial de votos e sem qualquer 
e.scrupu1~ compa.recem nas nossa~ tendas. Interrompendo o., 
noosos trabalhos e sem qualquer autenticid>:lde com a nOS69, 
r~llíião. peáem. ~u ma.is emta.mente enganam o Povo de zam• 
br pa,ra consegmr na su-a politica suia e sem propóslt-O.S 0 
&P010 dos espíritas. · 

E contra êste tipo de polit!Dii Ql!e eu raço uma ad.ve1tén= ao meu povo.· Barrem a.s pretensôe.5 desta gente que só 
se lembra de nru- para pedir. Não devemos transfotmv noo
sos t~·reiros em comitê polftico, m.J.S devemos ter coru;ciênci& 
em vot.ar. Oe espíritas têm seus 1·e pceseutantes legit:Uno.s e a.u• 
t~nt1cos e devem cerrar fileiras em r-ôrno dêle.s. Est,amoi; par
tindo para a nossa totai independência. Precisamos de fa,t,o, 
tP.r uma voz oflnal para defender no.~sos mterêsses, Estou llt& 

luta e pr?.tendo mtar e.tê o dia fm-a.J pois acredito piamente 

Washington veneeu batalhas, quei
mando o sangue com o fogo, mas toi na 
tHmdei-ada e fria ação política que imor
talizou seu nome. Caxias apagou o fogo 
da g-nerra com o sa.nrue da luta. mas 
foi no :tltar da 1>acifica,;ão que seu nome 
vfrou bandeil'a de um povo. Bolit•ar 
desceu 01, Andes, como um corcel de 
[oi:-o, mas seria apenas um guerreiro 
entre muHos, se não trouxesse, no fio 
dr sua espada, o brilho da liberdade 
amerlcana. 

Tod&s ê-stes ~l'andes soldados avu·l
tai-:un no Panteão da História e seus 
vultos e;;tão eten1izados no bronze mas 

Por mais que se queira anatemati
zar a política, ninruém deixará de ren
de!' louvores ao ato político que aboliu 
a escravidão. A pena df' Isabel. com.o 
um clarim de luz, rasrou a noite dos 
escravos. Cada espiritista é 1m1 soldado 
da libertacão humana. que trocou a es
t>acla pelo espírito. 

Há poucos dias, o Rev . Anàtew 
Younr, candiclato negro a~ ConJresso i 
dos Estados Unidos, disse esta fraae la- 1 

pular: "Tôda vev: que se perde um voto, : 
cotTe-se o risco de ser vendido, de nôvo. 
como escravo''. Todos podemos ser ,·en-; 
ilidos se a liberdad~ é ameacada. 

É tempo de desembainhai· o eSJ}Í- 1 
rit-o ..• 

, Que o meu quelido povo de Zambi vai saber responder na nora. 
exara dando seu testemunho de que ,1á níio somos fá<:ei,< de 
ser enganados. O Exercito Br-anco de Ox,1Iá e autêntico e d1s.<o 
têm dado .sobej,1s prov.as. Estamos cumprindo mais uma im
portant,e mssáo e o êxito dela. depende e-ão-somente do~ no, -
sos valorosos soláactos. Devemos nos umr para a, granãe bar 
tnlh4. Como sempre eu lhes a.firmo. em nome da minha famí
li,1 em ne>me dos meru, filhos e em nome de meu Pai X4ngõ: 

EQUIPE OG.UM VISITOU 

CABOCLO PENA DOURADA 
Mu to odam é & Tend6 Ea

pítl-toa Ca·bo-Clo Pena Doul'Qlia. 
uma dl..'! inúmel'IIB ca.sas de 
Umbanda existentes no Br&
llil. que dignifica a nOOSII. i:,e

lie;ião. O lider da equipe. 
~um Megê e Baibalorl:m 
Adil.~on de Oliveira, represen
tante do S.O.R.E., foi m'Ui<to 
b~m recebido pelos componen-
11es da diretoria da casa. e pe· 
lo vibra.nte C-al>oolo Pena. 'Dou
r<lo!la. que encontlW6 a todos 
oom sua& ·c,antigas que eram 
bem aoompa.nh&da.s pelo to
que dos eiçeeleutea Og,as, José 
c1.vlos. Vioent-e e t.oacir, que 
azuelavam e tooa.V6Ul e o m 
a.oei-t-0. dando maior brilhan
tlffino ao toqu.e Clllie esmva 
11oenclo realizado. 

A Yaloriiw. Luzi.a Alves Fer
reira mutto c.ompetenit.e, aben
dta a todos com ca.rÍll1M e de
di,()ação. dem.oostrtmdo ta d & 

IIUR gentileza. e f!d-a.]8il.úa.. A 
TendR. Es1lÍrlta Ca.boelo Pena 
Dourada tem a su& sede na 
aua. Vol~. a.• 385, Rlo da 
PI·ats. em Bangu, as aess(Je6 
sã.o realim.da.,i às segundas, 

quartas e sextas-feiras, no ho
rá.rio de ~ horas. e é com
posta em sua corrente mediú
nica de quarenta (W) mé
dillllS, que colaboram eom fir
meza e prest-eza. parti que os 
traba»ioo realir.ados nesta 
•rende, con•iga o., seus !dea.is. 
que são: Amor. Verdade, Jus
tiça e ~1idade. 

Sua, dixeto1ia é oomposta 
dos seguintes membr0&: Presi
dente: P.aulo R. Conceição; 
tesoureiro: Cia.udionor Anto • 
n-iio de Souza: sooretárlo: se
bastmo Rosa Pereira.. aos quais 
agradecemo~ o trata ment.o 
dispe.naa,do oa ,nosso represen
t.ante. que pôde. desta forma, 
encontrar um ambiente propi• 
cio pa,ra que esta report.ag-em 
pudesse ser reaJizada. 

Nos trabalhos eapirlbuals. 
encontramos as segttintes en
tidades: Pena. D<>m'ilda (guia 
chefe) , Oaohoei..riuha., C'abo
clinho da.<, Matas. Jurema, 
Boiadeiro, Pai Jacó. ~! Be· 
ned-L'to, Pai João, Maria con
~' Exu Sete Porteira.s, M41,1-a
bô, l?omba. Gira e Sete Ell -

1 
cruzilll'sAa.; quando desta re -1 
port,a,g,em estava sendo ~ali 
za,da, uma gira f-est:v9, em ho
menagem à. Exu Sete Portei• 
ra, rendo sido distribuído pa
r& todos um suculent-e ohur
rasco. Convidados. desde já oo 
representantes desta linda ca
sa de Umbanda que com.pare-
911 à sede do S.Ó.R.E., para 
que possamos retribu-il· as gen
tilema dispensada;; 0.0 noo.so 
represen t ante. agradecemos 
também, a-o Sr. carlinhos, se
cret.ário .da União Espiritista. 
que contribuiu para que e.sta 
reportagem obttvesse o êxito 
desej11do. pois serviu de rela
ç õ e .s públicas da E q u I p e 
Ogum Megê. colocando à dis
posição do nOSS() repõ1·ter. o 
neoessário para o seu traba -
lho. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA. 

Se eu tive,· que degenerar nas minhas finalidades ou se ttver 
que muct:ir meus propósitos que meu pa, mf> ien antes par9. 
l-lUto dél<' pois prefiro terminar roail, cedo a minha mll'!são do 
g 1e jai- um mau ex~mpJo ·aos meus Blho.~. que por ~erto serã9 
os me'..ls sub&t!~utos S!lra,•á Umt>anda. sara..-á O Todo Pode
rnao Oxalá . 

Aniversário do Caboclo 

Mata Virgem Foi Festejado 
A Tenda Es-ptrlta Sagrado Coração de Jesua, que t,eru stu1. 

sede p1·óp,·1a na rua Conela Teixeira-. 105. Jaro.im Nõ-ro. R-e&• 
lengo. fê-z realiza.r na t1ü·de ~ ontem, uma gi,an~ festa em 
rnas ciependências, dur~nte a qual foi servida uma suculenta 
feijc,:id;i. 

Motivou & data. festiva • I.Jl~ersárlo do caboclo Mata Vir
gem. gma C'hefe da casa que inco1'P<)ra na Babá Hercflie. O 
Presidente na casa é o nosso quetido Silvio Passos e o Pri• 
meiro Tesoureiro é o est..:mado Nilton Bastos. Nós do SOU 
nos flzemos representar na sol1midad'.! festiva e no próximo 
ta<1.oXle daremos e.mp!os dei,al.Ms dO acontecimento. 

1 LKA 

Malhas e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA '..... VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC ~ VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione ês&e anüncio e ,:anhe 10% de bonificação 
Fábrica e tola: Rua Dr. Leal -~68-B CEsq. da Rua 
Pernambucoi: Em frente ao ponto final do ônibus 

Eng Dentro-Praça.-15 - TEL.: 249-2122 
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Materialização Luminosa BABALAô EDGAR DIGNIFICA · 
A NOSSA QUERIDA RELIGIÃO 

Um f'enomeno Da Religião Nossa eficiente &quipe Ogum 
visitou a 'I'enda Arco-íris e 
Ogum Beira-Mar. da Traves
sa Fruira Brit,o n.0 21 em 
Inhaúma, dirigida oom dedi
cação e eficiência pelo nosso 
estimado lrmão Edgard, um 
compenetrado Bobalaô. que 
conta com fl preEltimo.sa ajutta 
de sua ·pôsa qu,. é a B:abâ 

Encantado, e que prestigiem 
os nossos programas "A Voz 
do ExéJ:cito Branco" aos sã
bado.s. às 9 horas, na Rádio 
Rio de Janel,ro. e "Desa.ílo ao 
Impossível" na Tv Continen
tal, Canal 9, tôdas 11s têrças
Ielrns. às 23 horas. 

CAP1TULO IV 

Tínhamos a certeza de es
rai·ruos recebendo uma prova 
trreiutàvel da vida espiritual, 
mesmo porque as pessoas pre
sentes não tinham nenhum 
wterei»e de mistificar ou 
apresentar qualquer sofisma. 

Nas mãos do espírito ma
cerialJ.Zado, havia um apare
lho que ela nos propiciava 
ser um aparelho de emissão 
de raios radio-ativos, ainda 
nao conhecido de nós vivo.s, 
liinha o tormato <ie mna pe
dra arredondada com mais 
ou menos 20 centímetros de 
d 1â metro emanando uma 
grande lwrJnosidade. 

com a presença i..untnosa 
ao espmto daque:a moça. a 
SaJa inundou-se de doce cla
ridade e os presentes -podiam 
ver-se uns ao.s outros. &nti
mo-1!.vs elevados a um mun
do de llTealidade e de sonho. 
rodos os preconeeitos huma
nos esboroavam-se diante de 
nossos olhos e víamos à nos
sa frente os primeiros albo
res de uma nova hwnanida
de, redimida e bela. 

Eu me encontrava bem per
.o da aparição, e o espírito 
após tleI ido até uma se.la 
contigua e volta.do sem o ape.
relho, pegou com suas pró
prias mãos um.a cadeira que 
estava a pouca disti:.ncia de 
Jlti..zn, le vantand o - a i:.o a.r de 
modo que todO;S pudes.sem vez 
veio para o meio de. sala e 
colocou-a de manso no chão 
e sentou-se nela. cruzando ru, 
pern& Estava a.gora a melo 
metro de distância de mim, 
tão oerto que pude fixar-lhe 
todos os detalhes. Quando 
olhava fixamente os seus te
cidos luminosos, círcUlos de 
sombra se formavam em mi
nha retina, ofuscando-me Oli 

olhos. 
A sunplicida.de e a beleza 

do espírito noo falava das re
giões benditas da perfeição e 

Vovô Chico Vai 
Festejar Xangô 
O Cantinho do VO'l'Õ Chico, 

que é dirigido pelo nosso esti
mado Ubaldo Gomes, funciona 
em sua .séde na rua venâncio 

Ribeiro. 381, :co Engenho de 
Dentro. Ubaldi comunica que 
Vai homenagear o OriXá Xan
gõ no próXimo dia 29 com uma 
linda festa que terá inicio à..~ 
19 horas. 

Na ocasião l!erá servido um 
amalá aos filhos da casa e a 
toda ru-slstência que .se fizer 
presente. 

nos levava a meditar t:ia ln
sensatez do mundo· e d<>s ho
mens, agarrados as riquezas 
àa terra vibrando nas regiões 
do ód.01, esquecidos de Deus. 

Ali estava um habitante do 
mundc invisível repleto de luz 
e claridade. Para imitar uma 
figura daquela seria necessa
rio uma prodigiosa instalação 
elétrica. que não caberia na
qu.ela_ pequena sala onde nós 
!los e1~oontrá vamoo. 

Depois de alguns minutos 
leYantvu-se da cadeira e fêz 
uma bellsslma pregação e,'an
gélica em que repetia urgen
te a necessidade de que nos

1 COll:lunicássemos e 1dent!fi<:âs
sem<l.S com Deus. 

Letreiros iuminosoo foram 
apresenta.doo numerosas vê
zes e todos êles eram "fabn
cados' em poucos instantes. 
O ~írito pedia um dos as
S!5tentes; "!Ulano, di__ga uma 
frase curta. E em seguida 
aprese1,tava a frase pronun
Ciada em caracteres lumlno
sos. 

O letreiro eleva-se às 
vêzes até o teto e outras vê
zes era enccsta-Oo proposita
·damenoc no rosto de um as
sistente que reclamava não 
~tar vendo direito, Coino fol 
o meu caso. 

Outra.,, en tid ade. se mare
rtaliza,-a.m nessa noite e tõ
das elas luminosas. Em con
dições tais que sena JmpOSSl
Vel descrever e de tal natu
reza que supor-se fraude se
ria loucura. Disfarce de tal 
espécie seria impossível reali
zar-se. A luz que emana dos 
espiritC t luz de luar a bro
tar dos tecidos como de uma 
fonte luminosa, 

Ylê da Amadocí 
Uma Bela Casa ! 
O Ylê de Ama.doei está loca. 

lizado no rua Alm'rante Fi
gueiredo, 142, na. Freguezia. e 
realiza um ritual de Umban
da e Kêto, sob a orientação da. 
Yalorixá Maria do Carmo. 

Os gu:as chefes da. casa são, 
Caboclo Sete Luas e Vovó Ca

tarina da Guiné. As sessões 
sã.o realizadas às segundas e 

sábados, dias em que a casa 
recebe excelente assistência 
que Lá comparece em busca de 
c-aridade Deixamos a séde dÕ 

SORE à disposição d<'S L.OSSOS 
irmãos e esperamos que nos 
venham vi...sitar em breve para 
conhecer nossa. obra. 

FR,ANCISCO BRITO 

O nosso mais sincero sai-a
vá para todo~ vocês, 

Após tõdas aquelas demons
trações o espirito se despediu 
dos preserates encamin.hando
&E' nov-runente em direção da 
cabine. colocou-se ao lado do 
meclium e podemos escutar 
perfeitamente quando dava 
i.ru;truções a ~úe para faci
JJtar cada vez mais a maneira 
de receber na próxima incoi•
p0ração. 

As Caboclas Jupira. Jurema e 
o Caboclo A1Ta11ca Tôco diri
gem os traoolllos espirituais 
dessa linda case. de caridade. 

Prêto Velho 

João Boroboro 
Assim termlnava mais aque

UI sessão onde recebemos as 
maiores provas da vida espi
ritual. 

AVISO 

f'ectunos a todos os 1-eltores 
que tenham conhecimento de 
fatos e fenômenos espíritas 
fora do comum, que escrevam 
para nos.so jor11:al que êste 
repórter que lhes fez êstes dois 
relatu5 estará à inteira dls
llOSi~ão dos leitores. 

As sessõe são às quartas e 
sextas-feiras e na oportun:da
de da. visita, nOS,<;o Oiretor de 
Relações Públicas. Luiz Carlos 
Fortes, oonversou longamente 
com a Mãe Pequena Alzira, 
que ofereceu sua loja de con
fecção para vestimentas de 
Orixâs e filhas-de-Santo. de 
qualquer nação· e umbanda. 
na Rua Domingoi Ferreira 
n.0 219, sala 603. Copacabana 
e Rua Ubiracy n.0 433. apar
tamento 102, em Hlglenópolls . 

Da .1'enda Espírita do l;"rê
t,o Velho João Boroboro e 
Cosme Damião e Doum, re. 
rebemo~ uma carta solleitan
do que divulguemos seus dlae 
de sesfões e consultas. All 
ses•ões sã.o 1toa sábados, d 
15 em 15 dias • as cor.sultas, 
às segundas, quartas e sextas. 
'P.irns. das 16 às 20 horas. A 
sede d<. terreiro é na Rua 
Olfvia Pires n.0 95 e a dirl
gente P a Yalori:xii Ana Gul
marae.• Furtndo. 

Convidamos nossos prezados 
1nnã0s a nos vi~itarem na I 
Rua Pernambuco n.0 l 161. 

Obrigado ... Senhor Governador 
José de Co rvr 11,0 

No dia 1-9-1968, em seqüência a di• 
versos pronunciamentos seus. Mário Bar
celos publicava em nosso tab!óide um 
artigo seu. inti ulado " en ceremo a 
talha Final", no qual con t in uava a cam
panha ~ncetada pelos umbandistas, com 
ref~rência a Lei do Silêncio. 

O SORE, postou-se a frente da luta 
e partimos para reivlndicar para os 
Centros Espíritas, as regalias que a Lei 
do Silêncio dava a outros órgãos asso
ciativos e tentava negar as entidades 
,.,.spiritas. 

Mário Barcelos havia publicado ante
riormente um artigo vibrante no qual 
iniciava sua luta pela liberdade de livre 
funcionamento dos terreiros após às 22 
horas. 

Parti imediatamente em apoio ao 
nosso Edito1 Geral e no dia 25 de agôs
to de 1968 o Tablóide publicava uma 
moção de apoio a campanha, por mim 
dirigida aos umbandistas, intitulada "Aos 
Chefes de Terreiros" na qual conclama
va aos chefes de terreiros a enviarem 
telegramas ao Exmo. GoYernador do Es
tado da Guanabara. solicit.'tndo que fôsse 
revisto o assunro, para que os rerreiros 
da Guanabara pudessem trabalhar em 
qualquer horário. 

Pessoalmente enviei em meu nome e 
em nome da União da Caridade São 
Cosme e São Damião. oficio endereçado 
ao Exmo. Sr. Governador do Estado da 
Guanabara, solicitando que fôsse revisto 
o texto da Lei do Silênc;o em favor dos 
Umbandistas em geral solicitando que 
pudéssemos, com a alteração da referida 
Lei. praticarmos livremente em qualquer 
horário i:.. nossa religião. 

Mário Barcelos haYla dado, como dis
se em meu artigo na época publicado, -

o p1imeiro toque no atabaque. teríamos 
de dar r, nosso apoio a campanha por 
êle iniciada. 

oje e nt o pirit o o 
Estado da Guanaba ra noderão. segundo 
desnacho do Exmo Sr. Governador do 
Estado da Gu nabara o Embaixador 
Francisco Negrão rle Lima funcionarem 
livremente após às 22 horas nos 18 dias 
do ano. que o Calendário UmbandistA 
festeia os seus Orixá~ maiores. O despa• 
cho do Exmo. Governador do Estado, 
contrariando algnn~ nareceres contrários, 
foi o seguinte: "Defiro, a titulo precá• 
rio que serã revogado se a experiência 
não aprovar" 

Assin. sendo os Centros Espíritas da. 
Guanabara. poderiio bater os seus ata.
baques noo dia.~ dos festejos dedicados 
aos nossos querido~ orlxâs. 

A poucos dias !ltrãs. estranharam que 
eu me manifesta~e sôbre um outro as
sunto como "uma vitória do espiritfs .. 
mo". Considero "vitórias do espiritismo", 
tódas as decisões ou faros. em que a; 
nossa religião se.ia considerada., olhada. 
com justiça, reconhecida como uma re
ligião de bem. de caridade e -de amor 
ao próximo. 

Por isso. abro meu coração de Um
bandista agradecendo a Sua Excla.., o 
Governador do Estado da Guanabara.. 
Negrão de Lfma nelo muiro que êle con• 
tribu!u para o continuo erescimel).ro da 
nossa querida Lei de Umbanda. N"ao foi 
vitória nes.soal rle ninl!,'Uém. e sim vitó
ria autêntica da nossa Religião, onde 
todos devem lutar por um ideal comum. 
pela nossa União e pela nossa Paz. 

A todos os Umbandistas, a rodos oa 
irmãos espíritas. o meu fraterno sara.vã.. 
Foi mais uma viwria do espiritismo. 

DROGA RIA DO POVO 
PôSTO 1: 1.º da Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 

PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376·8, na Pavuna 
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·''Mulher, Das Agulhas" E O CENTRO ESPíRITA JANAíNA 
VISITADO PELA REPORTAGEM 

Seu Drama No Espiritismo E nossa equipe Vovô Chi
co visitou o Centro Espirita 
Janaína, que tem sua sede 
na Rua Qapituba, 163, Vaz 
Lõbo e q_ue tem a competen-

te direçãc da Yalorixã Lfgia, 
Costa vliveira, filha de Obai
luaê com remanjá. 

CAP1TULO IV 

Dona, Lucrécia baixou a ca
beça. quando pe1·e-untei se co
nhecia o sujeito que lhe apa
recia dura.nte o i.ono, balan
çou vela dament.e a. cabeça 
a.firmativarnente. Insisti para 
que me desse detalhes sôbre 
éle, primeiramente ela ficou 
!inibida, mas dado a minha in-
8istê1..cia, resolveu contar com 
detalhes. Dona Lucrécia ti· 
:cha apenas quinze anos de 
idade, ,quando começou o ae
isédio por parte de um môço 
que era guarda-freios da es
tação ferroviâria de Lorena, 
êle a c<>nVidava simplesmen
te para trabalhar como do
méstica em sua casa, o que 
não interessou primeiramente 
a Lucrécia. pçelo !ato de fá 
estar eia empregada em casa 
de pessO!llS que considerava 
idôneas e muito bem paga. 
Outro detalhe que acresce a 
razão de sua recusa e:ra o fato 
de ter o individuo em sua ca-
68 diversas mocinhas de sua 
idade que todos Oll moradores 
da cidade diziam que êle usa
va e abusava das mesmas. Por 
mais que Dona Lucrécia qui
sesse aceimr a proposta, ti· 
;r_Jla aosoluta certiza que sua 
mãe não aceitaria de forma 
nenhuma, porque conhecia 
corr10 todos <>& moradores, e 
fa.nrn que cor11a do dito eu
.leito. 

Apesar das constantes re
cusas, não havia melo de Lu
crécia conseguir se desvenc, 
lhar de tão importuno galan
teador que a essa altura ja 
lhe declarava abertamente 
iieus propósitos. 

O tempo passou e diante 
da resistência titânica de Do
na Lucrécia. o !cidadão de eõr 
terminou por desistir do as
sedio. Certo de que não con
seguiria realizar seu intento. 
.resolveu vinga.r-se de outra 
forma. Na primeira oportuni
dade que teve, acercou-se de 
Lucrécia e após insistir mais 
uma 1N!Z sem resulltado, die 
dedo !'.ln riste jurou Lucrécia 
que muitio em breve -ela iria 
se arrepender de não ter acei
to as propost.as Insistentes. 
Prometeu-lhe fazer um tra.
ba.lho de magia negra que 
nunca mais ela se livraria até 
o fim de sua vida. Dona Lu
crécia reve mêdo no princf
Pio, mas depois esqueceu. 

Um belo dia, .já muito tem
i><> depois da Jura, passava 
ele. dl8 volta do trabalho, por 
cima do desvio ferroviário, 
quando encor..,t,rou um embru
lho com mais de duzentas 
agu'hhas, encontrava-se meio 
aberto, não vacilou em juntar 

t' levar para casa tendo dado 
<te presente à sua mã.e que 
guardou o embrulho e foi 
UE>ando as agulhas na. medida 
que necessitava. Um detaJ.he 
ur.portante foi notado naque-
1a época: um dia quando a 
Sra. Mãe de Dona Lucrécia 
foi e.o embrulho procurar 
uma 11gulha para usar, r..otou 
que todas elas Unham d.esa
parec1cto rendo ficado apen!tS 
como piava de que ninguém 
as tinha reti.radó dali, o pa
pel qut servia de envólucro. 
O fato foi muito comentado 
entre a familia, mas não hou
ve qualquer desconfiança ct.e 
que se tratava de um traba
lho de magia negra, mas sim 
um fato inexplicado e nada 
mais. o tempo passou e apa
gou tudo aquilo e sõm.ente 
cinco ,u:.os depois quando Do
na. Lucrécia casou, vieram 
a recordar, com o apareci
mento da primeira agulha no 
bmço esquerdo de Dona Lu
crécia. A ligação natural
mente foi feita por ela, quan
do no seu sono de antes da 
aparição dos objetos metáli
cos em seu corpo, lhe surgiu 
e- antigo assediador sorriden
te com tuna grande quanti
nade de:~ na mão a.ti-\ 

Rei de 

·E Sua 

G•uiné 

Festa! 
A Tenda Espfrita Caboclo 

Rei de Guiné, que tem .séde 
na rua Quioto, 32 na Pavuna, 
realiwu sua fe.sta em louvor 
a Ogum e Exú no dia 13. Esti
veram em tera, o Rei de Gui
né Mata Virgem de Aruan
da - Jandira - Jurema -
Arranca Tõco - Treme T.erra 
e outros. 

Entre os Exús que sara.va
ram seu dia anotamos: Bara
bõ - .?omba Gira, João Capo
eira - João Baiano e vê.rios 
outros. A Tenda Espirita Ca
boclo Rei de Guiné, é dirigi
da pela .Babá Olga Leite e 
avi.;;e. que as consultas sã.a àS 
quintas-feiras com Vovl Ro
sa Baiana e com o Exú Bara
bõ, das 13 à., 17 horas• 

Leia Sempre 
GN na 

Umbanda 

FRANCISCO BRITO 

ll'ou-lhe sõbre o corpo, e não 
tardou a começar a apo.recer 
mais agulhas à medida que o 
sow e a visão do sonho lhe 
aparecia. e assim vem se re
petindo durante mais de vin
te anos o fa,to das agulhas 
apa.recerem cada vez com 
maior f.reqüênCia e em maior 
quantidade em todo o corpo 
de Dona Lucrecla. 

Léa Damasceno 
Coroou Uma Yaô 

O terreiro cor.ta .atual
mente com 40 médiuns e são 
seus guirus chefes o Caboclo 
Jaçá e Vovô Arruda. A Mãe 
Pequena àa Casa é a nossa, 
Irrr Neuri Paiva de Olivei
ra, qut trabalha com o ca
boclo Seti; Estrêlas. Os ogãa 
são '1:arques Soares Gonza• 
ga e Sérgio Brai;il Maga,, 
!hães. As car,dades são as 
segundas e qua.rtais-f.eliras e 
os toques as gextas-feiras. 
Desenvolvimento as segundas
feiras e .onsultas nas :,es
sões aas quartas-feiras. 

IMPORTANTE: O dito ci
dadão que assediava Dona 
Lucrécia já é morto há mais 
de vinte e cinco anos isto é: 
muitos anos antes de seu ca
S&-mieJ.1tc. d.esad'o,rtunado, por
que seu marido em virtude do 
fato, toi obrigado a afastar
se dela. e não sabemos po1·
que, nãc lhe daPdo nenhuma 
assistência fi11auceira ou mo
r,al. 

OBS.: TODOS OS LEITO
RES QUE SOUBEREM DE 
FENôMENOS ESPtRITAS 

F10RA DO COMUM poderão 
escrever para a Rua Pernatn
buco, 1161 a f1m de que pos
samos reportar como o fize
mos com estas duas séries. 

o Cer,tro E&pirita Ca,boclo 
Arránca Tõco. q_ue tem sua 
sede na Rua Gustavo Rie
del, 76, no Engenho de Den
tro e que recebe a competen
te direção da Yalorlxá Léa 
Damasceno de Araújo, reali
zou -semana passada, = 
resta de coroação de sua mé
dium Doralice. Lamentàvel
mente o conVite nos chegou 
à.s mãoo atraMdo e ficamos 
impossibilitados de compa.re
eer. Mesmo assim enviamos 
os nossos agradecimentos a 
Babá Lêa, ao Pai Pequeno da 
casa, senhor Guilherme Araú
jo e ao Ogã José Amâncio. 
Voltamos Q deixar" o SORE à 
disposição dos nossos irmãos 
do Centro Espírita. Caboclo 
Arranca Tôco, bem como os· 
nossos veículos de divulgação. 

A Diretoria da Casa 6 
composta dos ,seguintes I!'., 
mã0s de fé: Presidente: Adll• 
son Rodrigues da CUnha.; 
Vice-Presidente: Luiz Herna-
1!,i; Diretor-social: Eugênio 
Albino de Oliveira Filho. 
São tamoém diretores d& 
Casa, .,◊rge Costa de Olivei
ra e Luiz Hernani Filho. 

AgradecemoS a todos • 
rece,pçãc que deram ao n()f?• . 
so companheiro Ubaldo, da 
Equ pe Vovà Chico. e deixa
mos nossos órgãos de divul• 
g-ação " o SCRE à <Lspos1çio 
ctesta e~ •a r º '1Ilosa. 

Ao se findar o mês de junho, no dia 
29, estaremos festejando São Paulo, o 
Xangô Agodô da Umbanda, o apó.stolo 
que se diferenciou dos demais por duas 
circunstâncias: não haver conhecido o 
Cristo em sua vida terrena e set homem 
de vasta cultura. 

Também na vida de São Paulo são 
freqüentes e insofismáveis as manifes
tações espiritrul, ttue o marcaram como 
escolhido pelos Senhores do Karmi. para 
a grande missão de nniversalizador do 
Cristianismo. 

A primeira dessas manifestações é o 
famoso episódio da Estrada de Damas
co. "Todos nós temos a nossa Estrada 
de Da,masco", dizemos para significar 
que há um momento em cada vida hu
mana no qual a verdade roça por nós 
as suas asas e se toma imprescind1vel 
optar: ou volta.r-lhe as éostas ou seguir 
um caminho inteira.mente nôvo. 

A,pós a visão do Cristo na Estrada de 
Damasco São Paulo não hesitou: deixou 
de ser Saulo. o fariséu perseguidor de 
cristãos para se tornar Paulo, o anaco
reta que recebeu o batismo das mãos de 
Ananias e passou a viver no deserto, on
de, só com Deus, reestruúurou seu eu in
terior de acôrdo com a nova. fé. 

Voltando ao convívio dos homens, três 
anos depois, dedicou-se Paulo a intenso 
tra.balho de apostolado entre os povos 
não romanos e não judeus, o que lhe 
valeu o cognome de "Apóstolo dos ~n
tios". 

Voltando de uma via~em de aiposto-

LÊDA NORONHA 
Lado, ocorreu o segundo fenômeno: re
cebeu êle ordem do Espírito Santo de se 
dirigir a Jerusalém e tomar parte no 
concilio reunido sob a presidência de 
Pedro, do qual se originou o primeiro 
dooumento ver<iadeiramente ecumênico: 
o abrandamento da Lei Mosaica em re
lação aos pagãos conversos, dispensan• 
do-os, inclusive, da circuncisão. 

No ano 58 DC, quando se dirigia no
vamente a Jerusalém. ocorreu a última 
manifestação: o profeta Ãgabo cortou
lhe os passos no caminho de Cesaréia e, 
tirando-lhe o cintor atouo-o de pés • 
mãos, para .:;ignificar que, em .Jerusalém, 
êle seria aprisionado. 

No ano 65. a 29 de junho, foi Paulo 
decapitado em Roma, no mesmo dia. em 
que Pedro era crucificado. 

Seu martírio, porém, continua. O 
grande reformador universaHsta, o que 
pregou um Cristianismo acima ~e_ tôdaa 
aa contingéncias de raça e cond1çao so
cial, o que em primeiro lugar comp~n
deu que o.s judeu,s renegaram o Oristo 
não porque êle não fâ5se o Messias. mas 
porque êle não era apenas o Messias, 
porque êle não vi.~ra. redimir apenas o 
povo judeu, mas tôda a Humarudade -
êste reformador é hoje invocado sempre ' 
que se pretende colocar uma pedra nu 
rodas do progre.sso ou fechar a porta 
a. uma reforma. _ 

Sua veemência facilita esta tarefa e 
~uêle que brilhou na Tena por tantas 
virtudes, paga assim, talvez, o pouco uso 
feito desta .Yirtude tão cristã e tão es
pirita: a Humildade. 

A DR'.OGARIA DO POVO 
PôSTO 1: 1. º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 

PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-B, na Pavuna 
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Horóscopo Dos Espíritas 
P·rot. BENNY 

As pe.,i,wa,s nascidas eom • Sol em Câncer. que é o signo 
~lte, ca.rw,or.er.tzam-se por sua dfapo •ição. ie.naci<!,ade. per
~~N'Rn~a. econom_!a. e a~vidttde. São muito sensitivos- re
se1 V-1\dos, de féTtil. mia~lllaç ... o e boa memól'ia, dotados de enei·
g111., a <tual, _porém, ~te se gast-a. O seu lrnmor é mu
--ã.Tel • caprlõhoso. Pà.cilmente se h-a'itiuu: e ora. podem ser 
d6ra.joaos, º"' medro&oo. TàJl várias subidas e quedas além 
tl,e ml.Jli.e.nça.s. de posição e oenpaçâo, A SU.l constitUiçáO ffs1-
- ~à,O ~ mmto forte. Ali fe,dig".a.3 «· enfta'!ue<:em. ô est-lima
co sorrio sob o dominlo da inquietação ou das ansiedade:.. 
dand'8 1up.r • il'ldig-est.ões, reum&t!flnos e oonstipações. Não 
GeYent ocupar-se demais com psnsamento.s di,·~ides ao pas
&i\do. n«n l&meitar u :{•ltas COUletidas. e _sim. ser ma;_, enér
c100 e ~·at>a.r do que é possfv-aJ. fazer no p,1:~nt,-. 

Plt~~IS6JtS ASTJtOL6GIC.4.S P.tRA A SEMANA DE 28 DE 
JlJNBO &. ~ DE JlJLBO 

Alt-lES (.ltl «e ntal"'O a "" d -'·"il et . .. ,...., e ....,. 1 - AJguma.s exr.1·11.Tag·a.n-
"° ~•- su« dl.!Jposi.9io com t~ meonti:olá ,el mau humor. As 

eont·1Uleàaae6 d-onlést.!cas ~ao -•=•-- ""r='- , m,,_ llliõ nt;e • _........_ ,--vc.uo. ae --· nes-
~ cm'lellÚl&. Atlenoão· oam aasun.to.s re'aciona.d<>s eom 

IK'OIX'Jeda«e& • vl:agena. A semana. Ili.o será propicia. 
T_ou_tto_ C~l de abril a 20 de lllllo) . - Suas at.ivl<ld.àes esta· 
ra.o ioclinad<1& par.a as artes e novas am za~. prilcipalmen-
9e no S&tor a!!Dinnental. Parentes e.s:arão em vislt~s. ~
~ i'llt-el'e~,m'.~. e origin~ chegarão às oua,, 01ãos através 
de oon,e~nClellcras. Na saúde. problem;3_s com a aaraant.Q 
G~OS (!1,1 _ <1e ma•o a 20 ~ JUnllOI - No , to~- f~lltili~r 
hi!.Yenl proLeç~- e orientações ~11gest-:\·as de pes.;oa.s de 111ajg 
1aad~. ~posiçao propicia P..U'il n-eg-ócio., re!'lcio1111.dos com 
p1:opr1eda.-<M!S, COOl novos err,;>reendiment.cs à vi~t-a. saúde 
em l>on.s aspeot-9s ..... 

CAXCER C:l'l de juubo ll !li de .iillho) - :\!illt•1 ene:gl3 e in
t-eusa a~ovidade nos negóc:0s lhe trarão bon.s re-u!lados. Nes
~ ~ntiao haverá proteção e a,,o:o de &erc•trüs. E•.,a,, il1i
c1atwas lhe trarão beneficios em um fnt-uro oe-m p,oi,;imo, 
Satl>A portanto .a,proveitar e.::-t:11. r-a-e. 
LFAO <22 cie Jullio a 22 ele agó.sto, - M:i.quí11açõ~s de wimi
go,; q,ue ag~m 111; o::ul~, tenLarão difamá·'.o e p~:·:;egui-lo. 
~vião a. s-..a J)ei'Sooru.iiiade 1ru1.1·:-ante. e a. ,ma boa á'Jrea es
v,r tual , não ooD.llaguirão muita 001sa.. T>lmbem ues.~a sema
na. __ pod.erá. haver perigo de 1·o·clbo -ou fr 11de Mantenha:.SC 

tenb. Evite 1 nhia de ma indo e 
OIN)il,(.o 

lºJRG.k!V (33 de ag,õsto fl 22 ele setemorn, - St .. 1s arivida
o,e., mt-ele6!-uais e fa.mbém no seu ::;etor ae r.t·,tl);\Jho. navuá 
ur11a ooa asoeud&J.ct-&. :Novas &mlea0e,s l>t:llri:eaa e P''oteções 
oe }liJ.'OOl~ Slli'girão ne.sta semana. R0 c->b:mento de corres
po,><Üillok\S ,1gradá.veis e lucra:tiftl!. 
LI.BltA (23 de s>etembro 11. 32 ~ o:.1tu.i:,rol - S..1a {Ól"C•lt de Vúll• 

kde_ e8\•uá em grande evidência-. Nova::; midar:va::; no .:.eror 
ptof --1o..al e ein todos os em.preen:lim.encos em que tomar 
put,e. Prot,eções de superiorei. terão anportan -e de, taque nes
te;; ;eu=. A,pro-veite. 
:E~CORrIAO (23 de ontubrn a :u ó.e novembro, - A sema
n, é propíc:,a !03 nativos de Es:orp'.âo. para t;rat-ar de assu11-
t1o..-1 ~hcion.adõ.s com nova.s emprê..as. dando em con.seqüên
e13 dii!to, uma razoá.'1'91 melhoriz. nos seus ganhoo. Posição 
IIOCial em evióênci&. V:ló& doméMica em boa harmonia 
S...\Gll'ÃRlO (lll de novembro & :rl de deLemb1·0) -

0

NOV(J;!, 
ue;r~-06 lucro.tivos surgirão. :Qst-e per!odo também estvará fa
'!Ot·a-v-el ~-~ se tratar de assuntos íntimos. Presentes e dá
dl.1'36 pooerao ser recebidas, havendo a po.-;sibilidade também 
ãe heranças. 
CAP&IOó~--0:O <212 de dezembro a20 de j-melro1 - Uma llt
tua.ção que P&reee de difícil solução. pode1á ser resolvid,a esta 
se-mane.. f fase est.á igllà!mente favorável para O inícu:, de 
empreend:imenaQS de g.t'&Jlde TU.lto. de.stJnados a dar re::;t1lta
do. em um futuro dlstanr.e. ~ua-e tm ma b.-t. devido ao 
e-:iroesoo a.e ~a.btilllir. 
AQUA:&10 (21 ~ J~o a 111 de fevel'e:rol - Proteção de 
assoei~, h&rmcoia doméstica e êxito em a-,;tmtos políticos. 
~ ~-0 &lglme faoos :importantes para. e;;ta semana. Se vd~é 
i ~.-lleiro. ha.W!rA matrimônio à vi~ta. In.migob e oponente.s 
l'erao rechassados pela wa. aiperiorida<ie e,;pi:·;tual. 
PEIXB8 010 de t'everetro a :IO ~ ma:rÇ01 - Bons pressenti
menoos e acert.ada intuição em relação a as.smlto.s matriino
llv.iS . Nos negócí06, Q]gUll8 lucros e...~o em ri.-008. Use de 
~re ne.staa a.tivBdades. Contato6 oom pe660a-s do sexo 
opõst;o_ ativiMdes festi-.- e z,eoe,pçõe&, estar~ em evidênda. 
Se<n.a.i1& em boa. faae. 
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J. ARTIGOS D.t; _ UMBAi'ID E RELIGIOSOS EM GERAL ' 

DISTIUBUIDOR 

DOS PRODUTOS DO LABORATóRlO INDtGENA LTDA. 

Emagreça sem dieta com ·famoso Chá 7 Fô,has 

BB/ISl:r. 
CAMPEÃO MUNDIAL DA FRATERNIDADE 

Ne:stM d.ia ~lorioo.;os e de int-ensa 
vibração patriótica que estão precedendo 

ui. a. lo r- il. o ampeo 
Mt»ndiaJ de FuC>el>oJ. realizado no l'lléxJe ... 
cue asseco1•ou ao nosso país a po'ise cle
finiüva da Copa Jules Kimet. todos es 
eorações brasileiros eilão pulsando, uni -
son•, ,ibrando em tôrno de 11ma pala
vr.a 11ue é uma leceoda ele patrioti911lo, 
eivismo e amor: BRASIL . 

Esta extraordinária proeza esportiva, 
ae teve o mérito de tornar mai conbe
ei4a em todo o mundo o Brasil. desper
tando o interêsse de todos pelas nossas 
coisas e possa ~ente, despertou a sensi
bilidade, 'de nos~o povo e aflorou o sen
timento de amor para com esta ~loriosa 
n~ãct. êste Brasil ~randioso que será. 
dentro em breve, a maior potência do 
Globo, pois é, indubitàvelmente, ''o Co
raçio cio fondo e a Pátria d11 Evanre
lho". 

Com ~peito a êst-e aspecto, deve-se 
ressaltar o espirito humanitário e al
truístieG do povo brasileiro, seja êle de 
qualquer condição. pobre ou rico, brancn 
011 negro, empr~ados ou emprer:a-dores, 
habitantes do litoral ou do int.erior. pra
ticantes desta &a aaquela religião, vi
vendo em perfeita harmonia e formandc, 
a base da verdadeira e sublime fra.ter
nidadi! universal . 

O Espiritismo tem contribuído gran
demente pata êste pro~resso que se nota 
em nossa terra., através de sua difusão 
por todos os mais distant-e-s rincões do 
país, pois seus dirigentes levam a Dou
trina de .Jesus ao povo, prestando, além 
da ea.ridad~ espiritual, a assistência ma• 
teria1, haja mta a& mais d6 2 000 imti• 
tuiçõe, ele eatidMle mantidas pelos Espí
ritas, tais oomo hospitais, asilos, sana• 

CARLOS ALLEiUANO 

tõrios. C'.a as de saúde. escolas de pri
meiras leh-as, técnicas e profissionab, 

. palhád-a, el va tidio imensa ele nosso 
-território. de:;.de a~ flot·e~la, an-.a~ônicaa 
aos :,ampas ;-a.úchos. 

Neste particular, desejo, de público, 
hipnt~a-r minha irrestrita 'iOlidariedado 
a mais um mo'Vilnt'ntf' earifativo e fra
ternal. ou seja, a eonstrucão pr-Ja Tenda 
1: pirita Sentinela do Além. situada na 
ltua JolivlJ da Fonc::ef'a, 315, O,va1do Cruz, 
Gr, ie um centrn nara. recuneral'ãO ele 
obsediados. que far:í. com 011,. r,.tornem 
à viela útil, inúmeros irmãozinhos eon• 
siderados inúteis e pêso n1orto pu·a a 
sociedade. 

Todos aquêles qne se inLere sarem 
pela construcão. 110 mais rápido tem))• 
possível, desta obra útil e necessária. 
devem se dirigir à sede desta institniçã• 
e entenderl'm-se com seu presidente. Sr. 
João Alberto Pinto, ou p1·ocurarem • 
SORE. Rua Pernambuco, 1 161. Encan
tado, GB. eom l\lário Barcelos. ou, ainda 
em Volta Redonda, RJ, com Francisca 
Guimarães (Keqa-Zua) . 

FIM' m a divulgação desta. obra be
néfica, meus irmã.os, pois o Espiritismo 
é bl-ndade, é humlldade e fraternidade 
e Deus abençoará a todos que contribui• 
rem para a implantacão do Reino de 
Jesus nêste pla.nêta tão cheio de dôreA 
e de atribulações. fazP-ndo ainda que to• 
dos admirem cada vê,. mais êste nosso 
a,mado Brasil, pelo tHulo inédifo de Cam
peão da Fraternidade. 

N.B.: - Tôd.a e qualquer correspon• 
dêneia para êstc colunista deverá !Jtll' 
enclereçada ao SORE (SuprffllO 6rgão 
das Relkiões Espíritas), Rua Perna.mba• 
eo, 1161, Encantado, CB. 

A .ARIA DO POVO 
PôSTO 1: 1. º de Março 17 - ?ôSTO 2: Senador Dantas 35-A 
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Coluna_ Espírita Cristã 
Paulo Gorridc 

Membro do CONSELHO. DE CULTOS do •s.O.R.E." 

PARA.PSICOLOGIA - tREi3OR:.\1ADOR DE NOVEMBRO
~ - RWlíARiD SIMONETTI) - Desde o a,pa.reciment() da Pa
rripsico!ogia, com a publicação dos pr..meiros livros do Doutor 
Rhine sõb~e percepção extra-sensorial, os espúit.as vàn acom-1 
panhando com grande i.nterêsse tudo o que se fala e ae faz 
em tômo ctesaa Ciênc::•:t. já que. tendo por f!naliliade ~ tudar 
116 funeõea psiquicas e. particularmente. os fenômenos defini
dos por pa1•a nonna1s. seria de e!->perar-se que os pa1·aps:cólogos 
acabassem por penetrar. de.<:Jumbrado.s no mundo inmlvel que 
.M.J.,A,N KARDEC des:)()rtmou há 112 anos. com a !)Ublícação 
rto "O Livro dos Esplrltos" 

Pa.rece-noo. toctav1,a,, que a Parapsicologia, continuará, por 
largo te.mrp,o ainda, perilida em mares ignotos. a di!ltância do 
continente espiritual, pois. enquanto uma minoria decepcionan- 1 
te ne cient'sta,s se situa, timidamente, na corrente que admite 
fl9 J ser 01igem fl.sica a percepção extra-sensorial, a. w.sta 1 

m-aiori>& aderiu à corrente fisiológ:ioa ou materlallsta. j 
E&te.s, mais a.tuant.es. l)-Orque em maior número e mais 

acredite,doa, p,or~ue é mais fác.l aceitar as solucôes bnediatis
t.as, em.peD,ham-se em demonst-rar que os ma.is transoendenre.s 
fenômenOfi mediúnicos não pilssam de meras mttnifestações 
-.ntmlcas, apre,;entando raclodn:os apu-entement-e brilhantes, 
mias que na maioria daó vêzes não pa,s~&m. com.o dl,dc. o eau
d.oso Carlos Iln!JaS&a,hy, de &utên tlcJs marteladas com que pre
t,-naem encalll.'ftr os r•t.oa às snas teorias. 

A s•t.ti«çáo piorou muito oom a promoção do Inoon.sc1ente 
a autê-n&ieo deus, denti:o de nós, dotado de 011!sc!ênc.i&, oni
p~esença e onipotência. 

Se o .1!21plrtto rel!P()nde a perguntas que transcendem o co- 1 
nh~lmento do.s investig;adores. fol o Inconsciente do médium 
que buscou a regposta num outro oorebro, em qualquer lugar 
da '!'erra ..• 

· se o E.splrito se u,prime e-m !lnguftgem desconheoi.da foi 
o .fuconsc:ente quem assimilou. alhures, tal idioma, lncl~ve 
a pronünc1a e a gramática ... 

Se o Es~lto lie materiall;á!\, foi o Inconsciente quem con
figurou formas idoop,làsticas. calcadas em ectoplasma, d1'4\ma
t-lzando ili& ação ••• 

Inoonselente deao.aei;to, velliaco, qt1-e sempre pretende enga
nar oa 11Waut-0s, a.p1·e.se.nt.e.11do-se como se fô&e um deifunto. 

O poa-quê d~ embuste é que os pai-apsi-cólog-0,s mate1~
listas não 0011.seguem definil' já que êle -ocone mesmo quando 
o sensitivo e o.s experimenta<lore,, nã.o admitem a. sobrevivência, 

.o que eiimina a possib}l!wide de sugestão. (Cootinua no pró
ximo ôom.mgo). 

Recebemos e agractecemo.s, da Ai!SOClação EXicursionil!ta da 
Boa Aminde, o 001tvlte para participarmos, inclusive, olr.igir
mos um dJ0B ônfülll.\ em 4' (quatro) e:x,cursões previsba.s para: 
Ca,bo F1.rio, Matozil1hos, ~arecida. do Norte e São Lom·enço, 
fe.speotlivamente, ua.s seguintes dat.e.s: 211·8; 30-8; 31-10 e 28-11. 
M:u:to obrigado, meus qneridos. O Núcleo Exoursiomst4l. das 
Pôrç1ts do Bem, do qual fa~os parte, está ao inteiro à.i.spor 
~s~ Associação. Disponbam. 

SOCIAlS - Lirmãos em rell.lliáo) - Dia 29 do corrente, 
transoorre1·ão o.s natalioias de: Waldir Lemos GaJ:rido e Ped:ro 
Pe.ulo Me-nff<ls de Ollveira. Pa:rabérls, meus queridOtil Que o 
Senhor Je.sus e as Fôrças d<i Bem o.s !lum!n~m abrmdante
snente! 

DI!IDIOAÇAO - Dedico. de ooração, oomo autêntico tor
cedor brasileirn, esta página ao bravo e heróico Seleeionado 
BrasHei!l·o 'I'ricampeão do Mu.n:do, tendo oonquistado o "Cane
oo•• em de-flnltlvo. Pa-ra.béns Sr.leção! Parabém, Z.agalo! Para
béns musa... - Tricampeão do Mundo! 

A história <la humanidade se faz 
Independente talvez, de toda a sua ge~ 
raçã.o, pois. quando qualquer um de nós, 
deposita o archote simbólico do pionei
risrr , outros o a,panham e continuam a 
conduzi-lo, numa evidente prova de con
tinuidade. 

Nós somos nós mesmos, num sentido 
muito real e definido. Se não fôsse êsse 
o caso, nossa situação seria realmente 
desesperadora, pois significaria, maciça 
como el é, ter checado a um bêco sem 
saída . 

Em verdade, para encontrarmos a 
saída, temos que redescobrir a.quêle cri
tério de valor,n ão obita.nte termos se:m
pre a direção certa para seguir. 

Disse a-0iJna, redescobrir porque é um 
cri1hio de inovar, é o critério de wna 
procura racional de cálculo, de cansa e 
de efeito. Em soma: é conseguirmos 
sempre DESCOBRIR, INVENTAR. INO
VAR SEM COPIAR. 

O pro..,esso dêsse conhecimento numa. 
organizaçlu: cultural como é1 o Supremo 
órgão das Religiões Espíritas. não signi
fica que as pessoas sejam boje ma.is 
sofisticadas, no seu construto, em suas 
modelações. Não. Somos simplesmente 
rna.is 'originais". A medida que cresce
mos, o que cons1.itni um desa.fio, aumenta 
a n~essidade de uma justificação con
vincente, de que crescemos para melhor. 
E ereseer para melhor, em um espaço 
de tempo eXÍf.UO, é realmente um de&a-
fio, senão vejamos: . 

Nossas atividades públicas tiveram o 
l!W>1l início com a cria.'}ão dêste Ta.blóide, 
há apro:s:ilnallameo.te três anos. Com 
PCNIC9 telllpo. de eirculação, e dada a .sua. 
repercussãt. e apôio. cri.Imos wr órrão 

.ele cúpula autêntico. •ne é o SORE. Com 
. waa ad~ini.sµ,~ç:io perfeita , co-ie11-

, 

José Beníste 
ciosa, instalado em uma sede grandi~a 
equivalente à sua. grandeza ele propósitos' 
possui em funcionamento. vá.rios depa1-~ 
tament-os assistenciais. destacando-se os 
Departamentos Médico, Dentário, .Jurídi
oo, Promocional, Assistencial e o de 
Culto. 

Em a.br.il dêsie a.no, p,roduz:mos e 
lanç:.mos ao ar, pelas ondas da Rádio 
Rio de Janeiro, em/ 320 kc. o pro,rama. 
"A Voz do Exército Branco", com a lli
vulgaçã.o de fatos de nossa religião e de 
1eu "pontos" característicos. Junho de 
1970. O SORE leva as SWlS ativida.de'I 
at,é a televisão, com o prorrama "Desa
fio ao Impossível", pelo canal 9, tôdas 
às têrcas-fei:ras 

Dirão: - •~ uma obra de fôlei:-o". 
É realmente uma obra d{! fôlego. * 

realmente uma obra lógica de homens 
capazes. 

Isto é que é o ma.is importante: de 
homens capazes. De ,autênticO!> líderes 
natos. De homens qÜt tiveram à ~ua. 
frente, uma idéia, uma oportunidade, 
sabendo desenvolvê-la e fazê-la tomar 
co1·po. 

O fruto dêste trabalho aí está. 
t esta autenticidade ,ue eu proola• 

mo, pais muitos tiveram oma chance 
idêntica. e não souberam aproveitá-la. 
Aproveitá-la, clip, em benefício do pú
blico .. 

Os antecedentes, as lutas 11.ne man
tivemos em prol dessas realizações. é que 
di:nificam & nosso g-alardão. 

&ses anteeedentes e ..H&as Lutas ni.io 
importam .ttara nós. 

Atnü li.o SOBE, isto é rotina . 
. O i.m,,.,rtante para nós, são e,s i;es11l
tados e a consc_iêneja trau,qüila, produto 
i:fo _de,v,er cumprido . 

Notícias Da Equip~ Ogum Megê ! 
'l'flld& E&pirita Sio Geraldo 
- Rua ~iro,--n.0 66, Ban-
1'11 - Vila Aliança - Ye.lorl
lli. Da. Teté - $e,;;sões de 15 
- li dias, ao,s sáJ:>e.dos, às 20 
horu. 

'* Tenda EBp,ii:it& OlllJOClo Pena 
Br~ - Largo dt> Boiadeiro, 
506, Bocinha - Babalaô: Nil
oon Valério de Souza.. · 

* Tenda Et<pú-it-a. Oaboolo Pe-na 
AZUl - Rtie, Faxl.neiro6, nú
mero ~ - Yailor!Xá.: D. Me.• 
ria. de - Lonrdes 0.prilllllo de 
Sou7,a, - SCl!BÕes: segundas, 
qua,rtas e se:11:as-felras, às 
2(} hOl't.s. 

í* Tenda E&pirita Caiboclo 'I'Ie · 
me Ten-a - Avenidia Progre.'1-
so. 106, B.angu, Vila Aliança 
- Ya1orixá: D. Antônia Me
llelileS da Silva - ~ões: Sà· 
b.ad-0.s, de 15 em lõ dia.s, às ao 
hon!.ll. 

:* C'entro Espu•ita OaibOClo AJ:-
nw.a. - Rua. Dr. O&waJdo de 
Avelar. n.0 íl67, Bail'l'O Ohac-ri-

noo., 08.xiai;; consultai.: 
Qumta.s-fei.r:a.s. a pai-tiJ: das 1a 
horas - S~es: Sábados. d.e 
lli e-m 16 dias. à-6 ao horas -
Yalorixá: Gilda Correta Men
doo~ , 

* Terreii-o J03é ·Cig«no de Um 
bandil e ()gim1 Beira Mar -
Estrada d o s Bande'rante, 

- &1!126 - Conlmlta.,c: 2tls., -ias. a. 
iw.rtir dil.s 20· horas - G1ra:·. 
Sá.bacios, de 15 ern 16 dias. a 
partiJ.• d1ls ~ 1101'11.e Babá: 
Jos&a ~Ida . 

* c.antinho do Caboclo Gua -

Centro Eepiri~ D,Tino Me~t-re 
- Rua Oomandante Ma.a~·:i.-y, 
15, Santo C:r1sto - Ya10,•ixã: 
Luiza SioiliAlna de Paula -
Sessões: Segundas. qnarras • 
sexl:Qs, a. partil' das :.!O _ hor.is., , 

~ 

Oentro E&púit-a N. sa. _de F'á• 
tima - Rua Rêgo Ba!'ros. nú
mero 13, Slnto OriSto - Ya• 
lorixá: D. Ana. (Pena Branca) 
- ·· ae..ssões: 'I'êrças, quintas • 
sátbados, às 20 horas. 

Tenda Espírita 

São Jerônimo! 
i-ani - Ru-a Ma:to Gi.·os.50. nú· 
mero 370, Me.squita - Ses
sões: Segundas. quart-a" e sex
tas, a partir diu, B horas -
YalOl'L"'{á: Lirinha (AX~ · do A 'renda Espirita São Jerô
Opo A.fonjà) - Presidente: n:mo, situada na rua Catulo 
Ata-ide dos S!mto.s. cearense, 195, fundos, oomu-* nica que as suas tiras de ca-

C entro Espírita Ce.boc.lo ridade síío as quartas e sálla
Ubira.~n - R u a Barão d1I. dos. o Baba!aô 0rácio Reia 
Gamboa. 146. San.to Crisoo - dirige a casa com car:11110 .• 
Y4tlorixá: Wanda 0'.i,eira Al- dedicação e sua principal ent,J. 
ve.s - P'residente: .-'.dão Luiz dade de trabalho é o t•i\:Jr:m-
Alves. , te Caboclo Arranca Tõro. 

A DROGARIA DO POVO 
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Terreiros . Se Unem Sob A 

. "'"-t~.-- ~ .;.,:•'~< - . :::· _ _,._· :~.-·:- ~ . -:.. ,:_ . . . ..... ~--

Dia a dia cresce o nú- portante documento de- DO ENCANTADO. As 
1 mero de adesões -ao im- nominado RF.SOLUÇAO manifestações de cal'i-

nho e aprêço chegam a 
nos comover, pois ape-

alá 
sar de não ignorarmos 
nosso prestigio ante ao 
Povo de Zambi, não o 
Julgávamos tão grande. 
Dirigentes, Babalorixás, 

Yalorixás, Babalaôs, mé
diuns e simples freqüen
tadores das casas espí
ritas têm nos procurado 
para nos dar o seu irres
trito apoio. Estamos or
ganizando novas equi
pes e pouco a pouco de
sencadeamos uma nova 
e grandiosa contra-ofen
siva do Glorioso Exérci
to Branco de Oxalá que 
sempre desponta nos 
momentos mais impor
tantes da nossa religião. 

Estejam. C,~ld.llll.J.tll.:.l;&l;UI:...;...--.., 
sos irmãos em Cristo qu 
saberemos defender nos
sa causa com denôdo e 
coragem, com humilda
de e equilíbrio, pois os 
homens que dirigem 
nosso movimento ~ão de 
fato idealistas e não se 
deixam levar por ques
tões pessoais. Achamos, 
acima de tudo, que cada 
um deve seguir o seu ca
minho e lutar pela nos
sa religião. Todos os ou
tros que trabalham pela 
Umbanda merecem Q 

nosso respeito e consi
deração. Apóiem quem 
quiser, mas apóiem ·al

guém que de fato seja 

de nossa relÍgião. A pro

pósito, o nosso Presiden-

11e, Mário Barcelos, e&

ereve uma crônica que 

vai publicada no corpo 

do tablóide. Na foto, a 

Yalorixá Rosinha, da 

1!enda Espirita Sete Pe

nas das Almas. 

·Governador! 
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Ano 9\1 •Rio• Dom., 5 e 2.ª-fe.ira, 6 de ju)ho de 1970 N. 55.581 

Feij- a a Da 
Uniu Irmãos e 

Sábado passado, nossos companheiros Mário Barcelos e Noronha Filho foram 
homenagea.dos com uma feijoada, na TE Sagrado Coração de Jesus, por ocasião 

da festa em louvor ao Caboclo Mata Virgem - (Leia na pág. 3) 

' ■ 

-------

Festa Hoje 
Na Tenda 
São · Lázaro 

Hoje, a partir -das 13 horaa 
a T . E. São Lázaro estará pro
movendo um grande angú de 
confratP.1"nização, como parte 
de sua festa de aniv.ersárlo. 
A casa é dirigida pelo casal 
Jair Tavares e Cecilla, que se 
'Vê na foto com o Caboclo P .. 
118. Branca. 

NANA, a Orixá mais velha do Céu é a Santa que 
vamos festejar no mês de julho, que se inicia. Esaluba. 
Naná. Sua proteção é o que pedimos para todo o pove 
espirita. Aju<}e-nos, minha velha, a seguir o caminho 
da luz e do bem. Ajude a todos aquêles que desejam 

· ver uma Umbanda mais respeitada e mais poderosa. 
O povo de Zâmbi \rive nêste ano uma fase decisiva 

para suas aspirações, e, mais elo que nunca, as lideran• 
ças precisam do apoio do nosso povo, e, principalmente 
da divina proteção dos nossos Orixás. Esaluba, Nánã, 
aceite por nosso intermédio o Mucuiu de todos os seu 
filhos. · 

Um Mundo_!mpossivel... 
MARIO BARCELOS 

Ontem eu completei ma.is um ano de \rida e meus 
filhos materiais, filhos· de santo e amigos vieram até 
a Roça do Xangô de Ouro me trazer um abraço. Fiz 
o que acredito que todos fazem quando chegam como 
eu na infância, da velhice. Analisei minhas ações. 
pesei na balança de São Miguel a minha atuação e 
concluí que realizei alguma coisa {!entro da nossa 
religião, mas vi também que muita coisa ainda pre
cisa ser feita. 

A verdade é que lavramos um.a terra árida, e, com 
paciência, às custas de golpes de audácia, consegui
mos fazer brotar a árvore da liberdade religiosa que 
nos é garantida pela Constituição Brasileira, mas que 
n ão era aplicada por nossa própria culpa. Sincera
m.ente não sei se chegarei a. prov a r d os frutos que 
esta árvore dazá, mas tenho absoluta certeza de que 
não 16-os inúteis no. nosso trabalho. Nem sempre 
quem planta. uma ái'vol'e frutífera goza das delicias do 
seu fruto ou da acolhedora sombra de sua oopa. 

Estamos seguindo os ditames do nosso coração e 
quando os cabelos parecem querer começar a clarear, 
vou forjando meus substitutos autênticos. Mostro aos 
meus filhos o caminho de Oxalá e sempre lhes digo 
que devemos nesta vida curta e incerta fazer algo de 
bom, para que seja plenamente justificada a nossa 
passagem por ela. 

Amo ao meu povo tanto quanto amo a minha 
familia. Meus irmãos em Cristo merecem tanto amor 
quanto dou aos meus próprios filhos. Eú sempre digo 
que sonho com o mundo impossível cujas ca.,.c;as não 
teriam portas nem janelas. Um mundo sem prisões 
e hospitais, sem lágrimas nem dor. Sonho sincera
mente com um múndo de amor, muito amor. Os 
homens se amando, sem lutas nem guerras. Todos 
irmãos diante de Deus. 

Estou, talvez, na maior encruzilhada da minha 
vida de lutas e sofrimentos. Meu povo me honrou 
com uma escolha que foi para mim uma grand4- gló
ria que recebi com humildade. O resultado é o que 
menos importa. Sou um soldado de Oxalá e!!.} o nosso 
Povo de Zâmbi determinou em nome do Pai esta mis• 
são, vou cumpri-la. Sou servo e submisso às vonta
des da minha gente, pois foi entre ela que encontrei 
a verdade da vida. 

Esta missão que me foi confiada para rep~
tar nossa vontade numa eleição que se aproxima, de
pende pouco de mim e muito dos meus irmãos. ~les 
escolheram um homem que conhecem pelas realiza• 
ções, mas que desconhecem no seu passado distant. 
A partir da próxima semana, vou contar a vocês todos 
tudo ·o que ocorreu comigo desde o meu nascimento 
para que vocês conheçam, profundamente, o hOJnem 
a quem confiaram a importante missão. Depois, sim 
eu direi, de cabeça e1:guida: Minha gente conhece 
profundamente o homem que apontou como seu re
presentante. Não faço promessas, apenas digo que 
vou trabalhar pela causa gloriosa do glorioso Exército 
Braneo cJe Oxalá. 

oro Hho Is e e E Esclarece 
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NOTíCIAS ·oA EQUIPE SIMPLICIDADE 
Envlamo.s o no.;so sara.vã à 

r. E. Fé pela Verdade. sltua
<ia na Rua Carolina. Macha
do. n.º •J..434. em Bento R!bel
ro e dirigida peJ:a Yá Cláudia 
e pres'didã pelo no•so irmão 
Jl',·,mcisco Ricardo. O diri~en· 
ie do terreu-o. na pJrt-e esni-
1tual é o querido Caboclo 

M'at-a. Vil-gon 
A {;Od.03 o Uv&.<u sara.vã e 

?etl.h= visitar o SORE. pol~ 
i!IMRlllOS a s:ia tl:.!OOsic-àe. 

.X % X 

A no.ssa equipe s:mplicida
de. enVJa um ~1'B!l<ie abra~o 

pela !)ll&Sa.gem dos aniversãrio~ 
~ suas trmãs G'fae;a e Cr,,

m~lda, transcorridos noo d ·as 1 
e 2 de Julho. No ct,3 9 de ju
lho. ~ivers1nla a mil.o do no.~
IIO coJun;sta, Sra . Emfl'a N'..i
nes de Carvalho pi ,-3 quem 
env·amos e no.;;.,o s!ncero 
~-~ç,o com vo,o.~ ée feJiol<iR-

• 
X X X 

A União da Cn ridade Sãn 
Oo.<me e São Dam;ão r-om se 
lle na -4.v. ÀUtomóve' Clube ... 
907 911. em Inhaúma rest.-
jou o dia de i':iio .Jo~o Batl.~
tc. o Xangô Caô c'.g no~~,. 
Uniband.a. A União rea11-,a 
111tas se.ssõe.~ dt> ,.~ ··"1de a<>11 
~,,ado.s com lnki-0 às 15 ho
u . .s. 

X X X 

Envlaruo., o Sa.ra vá ao 
SOR,E, p~ra a Tend'l Esnlnt'.l 
:'o.-me ~ Damião. com sede na 
RUQ. Guafbs.. 32,; - Sras 11.
Pine.. <l:i:igid-a pela Yá Geo> 
iüna. e que realraa ses~oo.~ li.• 
2" .. 4.a. e sáhados àa 2<l ho-a., 

A todo.s d& quer!da Tend<, 
Jll'".-:rplr.Jt« o n~o .sart:. r~. 

X :X 7. 

l!:uvlamos o nouo a!J:•a~ ao 
nOQO lrm.â(, Aquil'n<> 'J'ô!:!'e.s. 
que é o Pai Pequem:: d.a t.."fl· 
b.ma Espirita No'iSa Senhri ~ 
la Guia, com &ede na Rua 
1t-a.oca!'a n.• 264. - Nova Igua-

çu. A Yá é~ no"Sa i:•mã 1-I-'l
ri& Antnl.a. e u .sessões· !?#o 
a06 sába.d06 a partir das 20 
ho1·a.,,. 

Oalltam06 OODl vocês aqul 
no SOR,E, Venha.m nos vis!-

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 

Diretor Geral: Mário Bar
eeJoa - perintendente: 
, Ol'Mlba ll'l!ho - Secrett. 
rlo: .José Bennte - Rela
çôe& Públic,a.s: Lui:z Cario~ 
Fortes: Rfflaton,s: Fer· ' 

nando Costa, Jair Tovares 
Credenciado Wilson Simão 

Pqina()iO e Oiagram:t(lão: 
R.-olembera O R:be;ro 

G>i ~A UMB.\..'\'l>A 

(Ôffáo Oficie.} do SOREl 
COrTC5J)ODdência: 

Rna Pemambucc 1161 
Encantado - GB 

tar. pois estamo.~ à dispo.siçãu 
de vocês. Procure-m o Pr>e.sl
dente Má.rio Barcelos, 

X X 'X 

A equ!pe S!mplicidade. re
romenàa os progralll1!s "A 
Voz d.o Exéroito Br-anco" ne. 
Rãdlo Rio de Janeiro. sábado 
às 9 bo1as e ''Desafio ao Im• 
pos.s!vel". tôd.a-, as têrças-re1-
r-as. às 23 hora.g, no Canal 9. 
,ramos lut&1· pela no.s.sa Um
banda. Vamos pre~i«!ar o 
SORE. 

X J: X 
Un1bandlst,a.,. n~o façamos 

!){)lêinicas em tôrno das relt
g:õas e..s;p!rlta.5. 'po's t-ôdas são 
boas. quando pN.tiC4\das vi
:,rn do à cari('.e.àe. 

Não filcamos. delltl'o da.; re
lig'ões espir:ta.s. uma gue1T& 
Interna. queren<lo provar que 
esta é melhor do q 1e a o:1tra 
Vamos Unil·. VRm"s tral>:.lhRT 
p~la Po!l!ll na nos.•a Lei Espi-
1·itt1P.l. 

ORLY FÊZ 

VISITAS! 
. CENTRO ESPíRIT A N S. 
D.t, CONC'EI0A0 - Rua LuL 
Zll Vale, 00. Del Ctis• lho G.B 
s=õe-s: à.s ? • e 6.• feiras no 
J,orário de 20 à0 2'2 hora•. Ba
bá Ar'stot-e, •na C\!a,onc!1.lê•. 
P:es:dPnte: Gilberto L '!'.a 

e A B !01_.. mm_',.."DIST' 
N.S n-.. CO.'<"Rlr.Ao Rn<> 
Fl!Ss!U V:~conti. 326. SI n Te
:"t :,:, G.B Se-;.llõe~: :!O:; _ a':Ja a._c. 
"º ho1·A ·Io d"" !O ás 22 h<>rRJJ 

1: e:e:ite... O) ,.eira e 0·1 o-
1r,a:r ~ 

CASA DE CARID.t,n-.;; P"-1 
~fARHNO E C•BOCTO ('>,.. 
Ç ~R - Rua Pereu·a Nu-
11es, 58, Tijuca G.13. Se..<sões: 
llcs tê-rras-feiras no horár·o de 
?O às 22 horas aos sãl'!ados de 
15 ás 17 hora~. B:ih,i l:·n•e'Ila 
Pe1:es President'!': Jci," Pere.s. 

Saído Do 
Duas Yoôs 

A Caba.na Espírita Pai Joiío 
de Mm.e.s, situada na. Rua 
'B<lrja Reis, &8, no Engenho 
de Dentro, conta com a di
reçáó do BRbe.Jorixá. Cieero 
Alves d8 Silva e segue o ri -
tual de Umbanda. Esta casa 
realWu re~en.temente uma 
171'9.r-de festa de salda de 
Ya.ôs, ambas filhas de Oxum, 
M.a.1ia José e Rosa Avelino 
da Silva. Estavam presentes 
a.- Te-r:.da: Marta, repre6enta<la 
µela sua Ba.bã Dalila e a 
Roça de Ubi.rajara de Oxa
gulam, da Babá Zl\mbaa·á, A 
nossa equipe Vovô Ohico que 
têz a cobei'tura do evento foi 
mult-0 bem receb:da pelos di
rif(e11tes da casa. 

A Voz Do Silêncio 

. VOE do llilênci-0 é 114ue-la tue nã.o tem 
#Oll1 interior e 5Õ vibra secretamente no 
ma.is íntimo do nosso coração, nos sa
•rados al'Canos de nossa consciência. 

Tácita e '1el'ena, essa voz maravilhosa 
dita-nos silenciosamente os devêres bu
DUHl0S e aponta-nos, em majestosa cal
ma, o eaminho divino. 

.Para saber escutar essa voz de mis
t-ório, é preciso aprender e ficar surdo 
aOIII 1ritos clamomsos da matéria que nos 
eh.a.ma e atrai, celebrando en1 sem, binos 
ardentes de bacante. os pérfidos encan
tos das uas formas. o tesom·o s~dntor 
dai' suas rique-zas. o prazer 'inebriAnte 
dos seus gôzos. 

Tôda.s essas infonias pa~·ãs cantam 
a06 nossos sentidos o.. a~~ctos ilusórios 
da vida, • 41.uadros trau itõrio . destf
nados a c.air sob a foice implac,hel elo 
Tempo, sob lm; ren~ladora da Yerdade. 

Para saber escuta1· a \' oz 3listertosa 
do Silêncio. é preci~o primeiro com1>recn• 
di-lo e partilhar da Paz que t"m·ol.e o 
altos mundos. 

Transpo. tos pela nossa percep~ão os 
hum.brab do Silêncio. t'Onteça êlr a fa• 
lar-nos na sua voz de harmonia infinita. 
- a Harmonia Infinita das Esferas_ 

Então com1n·eenderemo que a \'oi 
de:sce da orquestra mara,iJhosa da Uni
dade e qne o silêncio é renúncia àa per• 
sonalidacle eparada; então comp~eD• 
deremos que deve emudecer em nõ.. 
afogados para sempre, todos 0b ecos cJaa 
paixões tumultuosas, tôdas as ribra.ções 
de emoção inferior, para que num silên
cio religioso e solene. possa fa2er-se Oll• 
Ylr aquela Voz sutil. 

Por • h rn o · en.tõa 
..aauorosame-n.tc, • Cã.ntJco doH <}ântkoa. 
e ~ que o llilêncio místico se fta-

JAIR TAVARES 

Hse em · nós. 111,; Mtrofes dêsse Cá nti~o 
:terão ou \'idas no n o c..oraçâo. 

Qllando, à· horas do sol-pôr o silen
e~o, e a <ialma pairam entern.eeidament. 
sob!•e o Iag·o deserto, as flôres do nenúfar 
estao cantando um hino nupcial, casan
do a viela afravés do Sf'U polén; as ágm1,1 
espelhacl_as rantam o movimento, n.\l'I 
ondula\·oes ·na,·e em que o vento "' 
embala na brisa. mansa e meiga, mtw
mura uma oração de paz nas ba1;t"s 
amorO!!a que o jm1co ergue para o:. céu!!. 
Mas a doce l1armonia dessas VO'JleS, ~., 

pode apercebê-la quem tiver dentro tle 
si próprio o silêncio da hora majestosa. 

Para bem compreender esta \'oz rio 
Silêncio, forcm,o é conquistar a discrPta 
,!rtnde do .-ilê_ncio. Sabendo que.· por 
toda parte a Vida entôa um bino; que 
êsse hino ~e traduz na harmonia per
feita de lôda · a, coisas, cumpre-no~. 
antes de falar. ~onquistar a. eerteza de 
que o que yamos dizer não irá pertur
bar i-ssa hannonia. 

A cada instante, os acordei. in:.u• 
mônicos da nossa ta~arelice inútil, 1la 
nos a maledicência. ela nossa crítica in
tolerante, da. no sas expressões irrita
da ·, vão chocar aquela doce harmonia 
com tão estrídula oi ·sonância, que so a 
nós p1·óprios conseguimos ouVÍJ' e àquê
les que conosco se juntam, n• int'ernal 
"jazz-baud'" d.a· nossas vibrações infe-
riore.,. • 

Tu, homem irreal que queres er con
duzido à Realidade, homem das treva.<;, 
que queres ser guiado para a luz. llo
mmn mort-al que aspiras a ver-te re,·e
la.do na Imortalidade, cala-te e escuta! 
Conquista a virtudt> do silêncio e apren
de a p-r . crutar, nos -profundos arca nos 
.... ê:ia~';9; =~c,';;{?t!-rnti..W... a. Sill~">!'""'~•~=a,:,o...-: 

Visitou 

Nossa 

Orgulho Das 
Equipe Fôlha 

·Pedras 

Verde! 
A nOêSa. equipe Fôlha Veldil, 

onentlda pela nossa eatima
da Yii, Ma.rialilllba. e pelo brl
lhiwte Ogã L-0vani ton e que 
conta a:nda com o au:ul o do 
no.sso est mado Gonzaga. v -
8lt-ou em dias da semana pas_ 
l!.llda à. Casa de Caridade Ca
hoclo Orgulho das Pedras que 
têm sua. sede na Rua Mogua
rarl1, 210, no ca.mplhho e que 
segue, sob a :;egura direcão da 
Ya!orixá. Iza França, o· mais 
perfeito ~itual de UmbMlda. 

<:'omo .sempre ocorre, no.ssoa 
representa.ntes foram magm
ficamente bem ,recebidos pe'la 
gente fida'ga daquela casa on
de só temos bons am'go.~ &e. 
oebemos l;ôda à atençt'i.o dol 
diretores do bonito terreiro e 
em nome do nosso Presidente 
Mârlo Barcelos agTadecem(l5 
slnce:·amente a 'brilhant.e aco
lhida que foi dispensada à. 
no.ssa. equipe. o Caboclo or
gu:ho das Pedras, Fal Benedi
to e .9eU Tranca Ruas que• 

continue llumilwlndo a formo-
1& aelaoora. de santo plla qWl 
!'\MI. cas,. prossiga no brilhant-e 

kabalho de caridad-e 11ue zem_ 
pre reallza. com o mal.s at>eo
luto êxito. S&ravt.. 

FEIJOADA DA AMIZADE 
FOI MOTIVO DE PRAZER. 
com multa 1atlsfa.ção nos

sos companheiros Mârio :Slr
oe:os e Noronha. Filho ~tive_ 
rarn na fe'.-joada em homena
gem ao aniversário do brilhan
•e Caboclo Mata Virgem, na 
Tenda Espírita Sagrado C'o
raçã.o de Jesus que funciona 
em ~11a sede própl'la na Ru~ 
Correia Teixeira, 105, Jardim 
Nôvo R,ealengo. 

Estavam pre.sentes to<io.s <>li 
méd!uns e amigos da casa e 
a fest.a estêve magnifica, Na 
oca.sl.ão, os nOSBOS companh&l
ros usaram dA pa.iavra mOll
trando da necessidade de um11, 
união entre todos os espíritas. 

Fa1a.ra.m também o Pl'es1dent.e 
da casa, o nosso querido silvlo 
Past!OS e um dos médiuns 
em nome do co1·po mediúni
co 

Jl"ol uma. tarde excepcion>1.l 
de eontraterruza.ç,ão e deixa• 
mos ao Síl"fio Passos, ao NO
t.on e a Babá Herc111a os nos
.soa agradecimentos pela ca.
lorrua acolbida. Faziam aln• 
da pa.rte da. cara va.na a se• 
nhora Amélla Barcelos, espii:'!3 
de Mário Barcelos e seu.e; fi-

lllos, e o nosso Diretor Fta.n• 
c~o Brito, bem como nosso 
companheiro Orly. 

1 POSTO 1: 1.~ Ma~~-
r 

G R.IA O PO 
PôSTO 2: Senador Dantas 35-A ==::=:-

PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-B,· na Pavuna 

., 

DOMINGO, 5/7/11170 

Noronha 
Vejo o rato a arranhar o chão duro 

do cimento, tentando abrir um buraco 
para Sllas necessidades. Durante uma. 
infinicla.de ele gerações, seos ancestrais 
repetiram o gesto, que se cristaJizou no 
instinto. Acostumado a arranhar o chio 
mole da terra, êle não deduz que o ges
to é inútil em eima do cimento. Ta.ll'l• 
bém não discute mentalmente o insu• 
cesso. Faz o que tem de fazer e depois 
procura, em redor, a terra inexistente 
que não cavou, para tapar o buraco 
q_ue nã,o existe. A fôrca do instinto, a. 
fatalidade da repetiçãÓ milenar ..• 

A Jição do gato que rasga as unhas 
no cimento do chão me dá a explica
ção iu.ra o problema que me preocupa. 

Não é o problema da quadra.tlll'a do 
círculo, nem o cálculo 4o 1olnme de 
uma esfera. Coisa mais simples e ba
nal: porque será que os cristãos em 
;-era.l - e os espíritas em particular 
- têm ojeriza iavencível pela ativida
de política? 

A simples palavra "politica.'' arrepia 
a epiderme sensível dos reincarna,cio
nistas, como um hediondl palavrão, 
cheio de desprezíveis conotações. 

A explicação está na rotina. na r~
petição de conceit06, na insistencia per• 
manente de "slogans" através dos tem
pos. Houve época que a pohtica era. 
apenas nma arena de lutas, um campo 
de batalhas eleitorais. nma rinha d• 
disputas estéreis. onde somente os amo
rais. os aventureiros. os ambiciosos do 
pocler, exerciam sua liderança esp11ria. 

Os tempos passaram: apareceu a 

CIN JIC.l UtlB.l.MDA 

Filho 
sociologia - uma. n.4tff. c1encia - ot1 
homens evol11kam, 01J debateli eleva
ram-se, oc eoaeeiios adquiriram 1Ull 
tom mai:s alto, a concepção ele vida to• 
mou fo1·ma1 aínda ma.is puras. Hoje.. 
os eristãos autênticos • oonseqüentes 
clisputam. ae campo politlco, o d.ireUo 
ele im.planl.ar na Te1Ta • Reino de 
Deus, ex1>Ul!!ando OI mecceu.itios da 
açio política. 

Nos diu atuais, nenhum grande 
problema humano potle ser resolvido, 
ou sequer equacionado, fora da políti
ea.: a. miséria é um problema político. 
a prostituição é um problema politico, 
• analfabetismo é problfflla político, a 
foma é llD1 problema político. 

A vida evoluiu e já nã.o se pode aca
bar com a miséria somente através da 
esmola, a prostituição não é mais l1llll 
11unples p1·oble.ma mo1·al, o analfabetis• 
mo não pode ser resolvido péla boa 
vontade de homens esclarecidos, a fome 
não encontra mais solução apena& na 
oferta de sobras de comida. aos famin
tos. Em outras palavras: uos diàs lle 
hoje, e Evangelho só pode ser aplic:1• 
do em âmbito político, só a tradução 
política do Sermão da Montanha pode 
atingir a totalidade dos homens. 

.A. Evolução é a espinha dors-al do 
Espiritismo e os espíritas que a esque• 
cem perdem o rumo de Deus. Os cris
tãos apolíticOfi querem arra.nbar o cbão 
da vida com unhas de gato. São um 
anacronismo absul'do na era rla Cos
llli)Oáu iica ... 

TE FILHOS DE JUREMA 

FESTEJOU s~ ANTONIO! 
o nosso companheiro se.

n:.ut'I revares esfêve m!lls uma 
;;;,,: em li.Sita à Tenda F.spJ
r1ta Fil:bos de Jurema, que 
têm sua sede própria na Rua 
Baldufno do Ama1'Q.1, 239, Pa
rada de Lucas e que repre
senta de fato uma das glória 
da nossa reFg!:l.o. 

A casa é dirigida pela esti
mada Yalorixá El2la Azevedo 
Al v-es. uma •egf,tima filha. de 
Ogum com OlGum, que têm 
como prin<:lpais entidades tra• 
balha.dor.as, 08 Caboclos It.4-
gua.ssé e Tietê, Ogum Megê, 
Maria COnga e Tranca Rua~ 
do Imba.ré. A Mã,e Pequena é 
a nossa Irmã Mana José e lh5 
sessões de ca.r<ide.de sio u 
quartas-feiras e a.os sábados. 
e as eonsultaB as têrças • 
q111ntas-fell'U. 

Por ocaeuw da Visita, 1. dtSto. 

fe.~tejava Santo MJ.tbllio e 811· 

muel &e fa.zl& a.compa,nh,a.r M 

sua estlm...d& Avó de SAnflo e 
do seu PeJ, o que fut motivo 
de grwnde sa.tisf&Qão pa.ra do
na E'r,a que se mostrou ba..s-

tante emoc onaaa com a agra
dável surprê81.. 

Nóa deixamos o SOB.E à 
d1spos.ção daquel~ gente boa 

e pro:neternos uma v1.s'ta p9.ra 
multo em breve s:nava Qxa_ 
lá, que abençoe à. todos o.: fi
lhos da casa de Jurema. 

A Y A JORGINA AJA QUEMí, 
UMA EFICIENTE ZELADORA ! 

A Yalorlxá Jorgina Silv'no 
de Assunção (Ajá Queomí), 
dilige com muita efic'.ênoia a 
Casa de Xangô e Iaru;i, ai. 
tuada na Rua Ouare.ra.pes. 
Lote a6 Quadra li, em São 
Bema-rdo, Estado do RI.o de 
Janeiro, recebeu a Visite. do 
B:iba.lorixá Tola. Malemllê, q1a 
levoa a essa CMa de Car!da
de. a palavra amiga de fé • 
de união do Supremo órrã,o 
das Religiões Espíritas. 

NOSBa est'm.ada 11-mã A.li 
Queoml realiza às w . e 5M. 
t♦l.ras consultas com Jôgo dtt 
búzio.s e às 2as. feil'U e sá.ba,. 
das a.tende para oonsu.Jta:; em 
3ua residência, a. partir das 

13.00 horas. Re:servllll de Ci

oh86 pelo telefone: 390-9728 

Cetel, - ou Rtua. Onix n.• m. 
fundos, em Rocha Miranda. 

Nossa qúel'ida irmã Jorgi

M conta cillll a proot•mosa 

ajuda da sua Yaô Maria He

lena (Oiá Deell que co ttbora 

deoldldamente pelo bom de-

9MD,penho d06 fa'a.balhos e ;pi

rituais ali re&IJaadas. 

Aguardamo!' a visita de vo

oé& ao SOR.E, ns. Rua Per-

1umbuco n.0 11&1, no .Enc11,n
ta<io. 

Coluna EspÍrita Cristã 
Paulo Garridc 

Membro do CONSELHO DE CULTOS do -S.O.R . .E.H 
FA!RAPSICOLOGIA monti

nuaçã.o1 - outr«a allinenti
T&rn.08 a ütwllo de que. com 
• a.pet·feiçoamontv da. &le
tt'ónica, ae&r.ia.I.ialnQl p0l' en
t,r«,r em cont~to oom o Além, 
pot• interm6d.·o lie delicada 
instramentalidMM. Terí&mOIS, 
assim. o som· e & im&gem do 
PleAo Espfl'ita, uma espé
cie d,e telev'•:ã.o em cadeia 
oom o outro mundo, de for
·ma a convencer 06 mais in
orédulos. 

Todavia., a per6.ltltir-em ~ 
tendência& atwai&, nic iterá 
dificll -aoa pa,rapsicólog011 me.
teria.1istAB explicarem que filll 
ta.is r-a.tos ainda se ;dei?tit'ce..
r·-a a. ação do Inconsciente. 
capaz de impre.ssiona.r i. a,pa• 
relho receptor. fantasiando 
tôda. lima situação além-tú
muk> em sell-.S mirumos óe-. 
ta1he6. 

Orgulho e vaidade con,;,-íi
t uem a motivação de muito6. 
mas há a.mbém o que pode
ria mos hamar "atrof'a da 
r-ompreen.são". A intoxicação 
intelectual, fi'tlto de incensa
ção do saber; a crictalização 
da 'nteli-.ência em tôrno de 
conce1>çóes ne<g"r,;vlstas. cul
tivada;; em -nú!t-iplas reen
cun• çõ- s. torna o individuo 
im">e~meável à realidade e6-
p,r t•rn'. a ponto de ,, ·o~la
!'llBr. '·Não &Cl'e<-ito! E meii
mo o e ~-eja não acredi'a1·ei. 
po .. n ?~ se· que é fo1po.'"'sfvel! .. 

Ah! inabaláveis Thomés. 
m-e exoliririam a apar·çs do 
cr·sto. após a crncifl ·a~ ão, 
rf'lmo criação ideóolástica in
conacli:n~ do Colég'o Apostó
llco .an~ iNlO por ·ua presen
ça. <Cont·nua no próximo 
clom.in .. C11. 

LEGIÃO DA BOA VONTA
DE - <NC'lta lo Jornal F.Spf
rita NOVA ERA - d~ Fran
ca - S P. . - No dia 10 
d-e mai<> ae 1970, realizou-~. 
na ~ede ri• L.BV. desta ~i
dade uma Conc:imtracão de 
Mocidades ~ian.k'a.-, ten:io 
e.o m irr~c;,, àquela festa 
inúmeros neo,; ,as. notan<lo-se 
a.li. de!egacões das cldadei; 
de Igarapava. ").beirão Prê
to. F.1ven.va.. • ·-ste Estado. 
Do Estado •') Mina.s, a.s ci
.io 1es d-e Ubªrlândla .i Ubera.
ba. num tot'll a. 1-oxi.ma:do---de 
.!leirne:ntos =vruie;t'OS, ten
do comoarec!do t 1bém l!C• 
nhor Flávio Gomes. diretor 
ela S"cm·s•J de São Pa,ulo. 
daque1a entidade, (!Ue. em 
companhia do Sr. Joli.o Mll,r
tln.s Tl·l•t-ão. d!retQr da L'.BV 
!Mal. 1t1 l)Crvlsionou todo !) 

movimento que 001Teu M 
ma.is '\~So.tuta ardem e ale
~·ia. de todos os senhc ..s vi
sitant,>s. 

À noite naquclê sede. oom-

par&c:eram. ~ os ~-es 
Le<>nel Nalin! e J06é RIJlll'O, 
tendo êste úfüm di&cUl'íNltàlO 
numa tra.nn sa.udo.ção -
caravane,ro&, l LBV • M. Dila 
das Mãe& . 

Notava-se a pr~ 4k 
grande número de moclnbu 
e à,e moços. ctll.e oompl.l:Dhaln 
Ili!; Mocidades-leg!onárlal; Pl'•
sente.s à reuiniio, ~ OOlll. 
SUa6 falxa.s !ndica,the.s da c!,

'.iade que provinham. 
Foi uma belfss1ma. f;,M. 

-~ todoo 011 CM"a.vaneir0& :loi 
semdo um Ia.mo almôço • 
um laa:iche à terdf., tendo to
dos, ap~ o lanche, • retiR
uo para ·uai; cidades canta,lldo 
h.nos de sua &gremiação, 

"MARINHEIRO" - 1Ll1-
MINADO E ILUMINADOR. -
o caeo "Marinheiro" e 811& 
jovem médium, de nome Do~ 
va de Jesus Pl!nto Ra-beiO, 
a.:can cou "!l'allde SUOeEBO llO 
campo d& El6pirltualida<te, 
atravé,S de nossa,i pubJ·caÇÕK 
no Tab'.óide do di~ ,1 de ju
nho p.p. (Notic'.á.rio Kar~
ci.sta · e Coluna. Espú-ita Cri11-
iã) e alnda através do Pro
o;rama "A Voe. do Exército 
Branco'', do diil. 13 d,e jucllo 
de 1970. o ql)61 va.i ao Ar to
dos os sáb9.dos às 9 00 horae, 
pe1a no· sa uerloo Rá,di<I R!..o 
d<> Jane:1·0. R,ecebem,oo de'Ml
nas de ~artas no.~ soll<'lt&ndo 
informa ·õe6 a re6peito. Por 

oou..<:iee:u i nte, ea11:)Q.mOS com
preen d"r e ajudar ineessan
temente. Não 1),()6 esqueQir.-
mos q~ Jeellll retoma ao 
convi·,o rto.~ homens a.través 
do.s tacos de amizade. pois 
no nosso campo de açiio é 
;rn,-r~~cindlvel a uniãQ ftil.
terna de todc6 pru:a. oom 
todoo. 

Yá Nangacoví 
Honra A Nação 
De Angola! 
Nossa Equipe Qxa,lá vi&lton 

11. T E Ia1!,1,ÍÍ., situada M 
Tt·a.ve.ssa Ma.jor Augu5to Ce· 
sa.r n .' 70, em Engenheil·o 
Be lfort que pra.tiea um bo
nito !'itual de Angela e dlt1-
8id& pela compet,ent-e Y,.J.orl
xã R,IZOIEl'A OLIV'EmA 
SANTOS (Nàngacoví). apa,r•
!hO do formo.so e vibl•a.nie 
Caboclc Ped1'& ~ta. A. Y-i 
NANGAOOV1 conta. oom ,. 
prestimosa ajuda. do eficiente 
Ogã Fe-rna,ndo Lourenço Pa
r•heoo e os tOQues são realiza
do;; tMJ& sé.be.doa, de 15 em 
15 dia.a. 

DROG.ARI DO POVO 
PôSTO 1: 1 .° dB Março 17 - PôSTO 21 Senador Dantas 35-A · 

PôSTO" 3: Avenida lutomóvel Clube, 5376-8, na Pavuna 
-------
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NOTíCIAS DA EQUIPE OGUM MEG~ 
Centro Espírita Mam~e 

Oxum e Caboclo '1 Flechas -
Rua Alfena.s, 4.5 - Bento ~
beiro - Ya'orixá: Jandira 
Pinto de Almeida (Ode 
Omim) - Sessões de 15 -=m 
15 dias ao.~ sábados no horá.
rto de 20 horas. - Se"'1nda
feira. 20 horas. 

rinha. (Axé do Opo AfonjA, 
- Sessões: segunda, quarta o 
sextas à.s 16 horas - Pre.sl:
dente: Ata.ide dos Santo., 
(Ogã de Oxalá do Axé do OPO 
A!onjá). 

.~quipe Urub ,ão 

lC X l[ 

Centro E.$p!rita São João 
:Batista - Baba1aõ: llarlo 
Cardooo A Vila - Rua. Barros 
Barreto n.0 46 em BonsucesM 
- sessões aos sábados de 1' 
em 16 dias às 20 boraa -
Guia-chefe: C\iboolo Tamoio. 

" X :r; 

centro ~pfrlt.a Ogum Bel
:re.-Mar - Rua Seza.ne. 4'14 
- IAPC - DeJ CEIStHho -· 
Babalaõ: Antonio Penela 
Grande - SMsõM: Sexta • 
Sábado de 15 em 15 às 20 bo-
l'M. 

JC 'I' • 

Centro Esptrita São Jerõn1-
mo - l!lstrada Nova Aurora 
262 - São João de Me.4tt -
Ya!orixã: DPocleet0 na do N~
c1ment~ - Sessões aos s4-
bados de 1!1 em 15 dlae. 

X S I 

Tenda Espírita C'aboclo Tu
ptnambá - Rua En!!'enhelro 
La!alete stor·er n.0 '142 
Vila da Penha - Yalorlxa. · 
Olga dos Santos - Sessóe$ 
sábados de 1g em 15 dias ~ 
~ hO~--

X 1IC X 

Cabana do Caboc o OUara· 
m - Rua Mato Grosso. 370 

- Mesquita - Yalorixâ-: L1· 

LEIA AOS DQMINGOS 

GAZETA NA 

UMBANDA 

Nova Equipe GN 
Comer.ou Bem I 
O nosso companheiro Ma'J· 

rfcio de Xangô que desde • 
semana ~adà passou a li
derar uma das equipes 0N 
estêve em vlsl.t.e. a Tenda Es
pfr!ta Sã.o Seba.stlão que fun
ciona em sua sede própria na 
Rua Horácio Cartier. 63. em 
C'ordovil e que recebe a com
petente direçã-0 do Bab<llorlx-1 
Frano'sco Gualano. A casa 
conta com trinta mM!uns 
bem '>rientado-r e são direto
res. Jorge Gualsno, Lúcia 
Gua.1ano e Osca.J Gua'ano. 

As principais entidades do 
terreiro são: Caboclo Atanam 
Rompe Mato, Pai José. Ogum 
M~. Exú Teimoso e João
zinho da Pra.ia. A. Mãe Pe
quena. ~ a. A.na Mar:a e o ~a.., 
Pequeno o 0scar. As sessoes 
tt reabYrun às quintas-feiras 
e ao.s sábado.s. Quinta-feira 
consultas á partir das 16 ho
ras. 

Repercutiu de modo favorá
ftil o comentário de nos;o 
compe.nhelro e irmão Mirou 

Fllh<> sôbre o título "Umban
dlsta. Também é Pilho de 
Deus" que veio positi'var a po
alção de Juta da GAZETA DE 
NOTtclAS e o Tabl6ide na 
Umbanda, êste IIOb a sábia 

orofenta.ção de nos.so lider-ir• 
mão Jornali.ste. Mãr1v Barce
los que tem defendido os 1n

terê&es do6 espiritua'ist.as de 
um modo geral. 

A EqUipe Urubatlo recebeu 
oongr&tulaçõei de dhersos 
~ de l'erreiros pela aoer· 

tiva e coragem de toca.r em 
tão delicado as.sunto. E oom 
àste ato reforçou ainda ma.Is 
as e.spenm9M e confianças 
dos Umband-lstaa em tõmo do 
seu porta-voz. que é O. N. na. 
Umba.n<ia. Damos abaixo nova 
rek\çAo de CaMs de caridade 
visitadas na dltlma semana. 
pela eficiente Equipe Uruoo
tlio liderada por_nosso lnnl!o 
Miron Filho. 

centro Espirita 7 Flechas de 
Obá. Rua Antônio João Men
donça n .º 1396 - Bair~o Me
nuel Reis - Nilópol!S. R1· 
tual: umoonde. com as Almas. 
A parte admlni 0 t-:at!va tem ª 

frente o nosso ded1ca~o e pres_ 
timoso irmã-0 Antôruo Avelino 
da Silva. A parte espiritual 
tem ne. \rmã Catarina d~~J

VII- ..uma esplendorosa,~- ,.
0 

-

dos m1.stér!o.s do aan:g,·. 
EledA está sob e. respons 
lld&de de Xangõ e Jemanlâ. 

a lndia r 
AVENIDA SUBURBANA, 7370 2.º LOJA 

Largo da Abolição 
ARTIGOS DE UMBANDA E RELIGIOSOS EM GERAL . 

DISTRIBUIDOR 

DOS PRODUTOS DO LABORATôRlO INDtGENA LTDa, 

Emagreça sem dieta com o famoso Chá 7 Fôlhas 

Os Guia-9-cbefe.s da C'6Sa: O&• 
boolo 7 F'leOlla.«i das Almas de 
Clt>á., Pe.i Ant.ônio das Al!l\u, 
Vo"6 08.mbinda de Guine, 
Ogum Megê, Dam.Uio e seu 
Exú '1 ca velras. As sessões de 
Ce.rldade são reallr.a.du aos 
sá.bad<>s de 15 em 15 dias das 
18,SO àe 212 hora.s. outras En
tidades da CM&: oa.boelo: 
serra Negra, Fõlha. Verde, 

Roxo Flecheiro, 7 Flechas d& 
Ma.tÁ. Pre~ Velhos: Tia N•
rl& Conga, Vovó Luzia, Pa1 
.Joaquim. Vovó Conga de Ana· 
anda. Beijada: Tiãoz!nho da 

Cachoeira, Pedrlllho d& Praia, 
Damião da Cachoeira. Marla

Zinha da Pra.la e Uslnbo d& 
Cachos ra. Comp,;1.dres: Bete 

Capas, Tirlrl, Pomba-Gira da.s 
Almas Pomba-Gira daa 7 En
cruzilhadas e Vira Mundo. 

A nO&Sa repo~em foi re
oepciona.de. oondignamente pe
lo formoso m6.J.ungo cáboc10 
7 Fleches de Obá.. que ra,tlfi
oou perante a todos os pre
sentes os n0890s objetivos cc,n
cibwldo ao• mesmos para que 
nos desse todo apoio nesta 
Cruza de ··rr,nção d& nos
a& querida Umbanc!s.. 

Tenda Espirita Maria Con• 
ga - Rua Me.rapé n.b 12::1 -
Honório Ourgel - OB. Rl.
tual: Umbanda. A presidência. 
estâ. a cargo de nosso Irmão 
OSValdo Teles CUnha. A di
·~ es1:>'•ituq.J está entre e 

a noaaa presta~""' e caridoso. 
irmã Noêmia Braga.. Respon
de pelo seu Eledá Xangõ e 
Oxum. Guia-chefe: Caboclo 7 
E.5trelas. Ogam da casa: Nél
son F. Malheiro. As ~ 
de caridade e •r--,volv1men
to 9.06 sábados de 15 em 15 
diag. No transcurso daquela 
excelente gtre de Caboclos en· 
oontramos diversas represen
tações que ali oomllareceram 
para prestigiar o Caboclo 7 
Estre'es, dentre êles desta.oo.· 
mos OS spanlntes: Irmã Dul• 
ce Peçanha dos ~antes (Mo• 
na. Au-1;:to) filha do ramoso 
Joãozinho da. Goméia. Trab&· 
lha com as entidades: Ca,'bõ• 
elo 7 Flechas. C-Onc.hinha. e 
Abalueê Trmã Guiomar Pe

çanha. fiÍha. do nmansíi.,.fervo
rosa. :mban11•ta demoIIBtl'an
do grande cap,e,oidade e visão 
esp;rltual. Trmã Vttallna ~r-

' ■ reira Modesta ,,_itra. dedice(!& 
umba.ndlsta, presta Cl6rida<te 
por Intermédio d.as segu1ntee 
entidades: Ogum Ma.tina.dia, 
Caboclo Rei dws Florestas. Vo
VO João de Minas, Crlsptm • 
Maria Poncté. reside à Av. Su• 
burbana n.0 1028 - Casca.du-
1" - GB. Os irmãos M!lt.on 
Remedy e .sua e.,põsa D. Ma
t'i& Cellne. Riemedy, a.pa.relho 
do garooso e famoso caboclo 
, LUM. 

~ 

Cenb-.:, Espírita Maria D'AII• 
sc,la - .Rua Joaquim Marquea i 

Soe.res n.ô 1263 - Bi,.lrro Ma- j 
nuel Reis - Nilópolls. Ritual: 
Umbanda. Ya'orlxá: Geno~ 
va Nogueira da Silva. Be11 
EledA: Xangõ oom Tomenjt... 
Guias-chefes: Vovó Mart. 
D' Angola. Cabocla Jurema da 
Mata. Ogum Velho. Oosme • 1 
seu Tirlri. Desenvolviment.o 1 
aos sábados de 15 em 16 dlu. 
Caridade e COJlSUltM àls 4418. 
!eiras. OutM11 entidades da 
easa: c-,boclo: Ventania, O>
bra-Coral e Tuplnambá.. Pre• 
to Velho: Pai Joaquim, Vo96 
Catarina. Vovó Maria Conga., 
Vovó Dom!ng-a. Beijada:. Ma
rlaz!nho Crislllm. Don um. 

Cabocllnha Tapuia.. compa
dres: Maria Pad lha Sete En• 
cruzllhada Tranca Rua das 
Almas e Chica Pelanca 

Centro Espirita Caboclo 
Arranca Toco - Rua Je,baira 
n." 116 - Osvaldo Cruz -
GB Ritual: Umbanda. Yalo• 
r!Xá: J eira de i,ouza. o-u.tna--o 
chefes: Caboc'o ArranCQ Tôco, 
Oxum Maré e Pai OU!né De• 
senvo'v1mento às 2as. feiras. 
Consultofl O às 4as. e 6as fe1-
re.:i 

e - • ro Espírita Caboclo Pe
na Branca - Rua Monte Li• 
bano n.ô ~ - Bairro Monte 
L!bano Km. 18 - Nove 
Igm~u R'tuaâ: Umbanda. Dt• 
retoría:. Presidente: Roberto 
P. Ga.ssillas. secretário: Ar• 
tur José da ~oche.. Tesourei• 
ro: Jor;:e B-~"•·-a da aosta.. 
Procurar--•: Raimundo Feito• 
sa da s 'lva. B3b~' r"·íxil : nos;o 
Irmão Roberto. seu Eledã: 
Ogum e OXum Guias-chefes: 
Caboclo Pena Branca e Pal 
Jose de Aruande.. Ogum: Ir
mão Allton. 5es.sões de ca.rl• 
dade: 2as. e 68.s. feiras <de• 
senvo1vimento à.s 411.s. reiras), 

GAZETA NA UMBANDA 

A Coluna 
LEIA DIARIAMENTE 

A. DROGARIA DO POV 
PôSTO 1: 1.º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 

PêSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-B, · na Pavuna 
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Mucuiú~ 
Ontem, foi dia de festa pa

ra t.-Odos nós da Roça do Xan
gô de Ouro e também do 
SORE, poi., aniverse.rlou o 
meu Pai-de-Santo Mário Bar
celos. que é também, 0 P i , 
sidente do Supremo ôrgào 
d6S Rellg1oos Espíritas. 

Meu Pai ... 
.WILSON DE OXóSSI 

E' o esfôrÇO de um elo que 
nos une para. sempre. E es
tando unido a meu pai hã 
muitos e.nos e agora mais do 
que nunca. foi que paa;ei al
guns minutos em no&SO Ron
có para orar. e orei, com hu
mildade. com té. com o co
ração aberto pedindo lnsplra
~ão e fôrças para, que possa
mos todos, seguir cumprindo 
o nosso dever sagrado e pro
cedendo oom saibedorla e Jus
tiça, em no IS s o caminho por 
&se mundo de Oxalá 

"DESAF Jl IMPOS, rÍVEL" 
TEITA A D ·;EJADA UNIÃO 

Ainda ontem pensei, que 
poderia pela da.ta que come
moramo,s, agrupar todos os 
meus lrmãos-de-san to P tõdas 
as pess<>M que nos e.compa
nhe.ram e que agora estão au
sentes, esquecendo a ~ que 
o.s acolheu com suas dores, 
&eus problemas e seus males. 

Tê,·ça-feira. passa.da., foi ao 
ar, mais uma. vez, o progra-

. ma DESAFIO AO IMPOS
SíVEL, já. no seu hoirá.rto 
norma:. das 28 horas, no Ca
na.! 9 . o tema foi: "0 QU!E 
FALTA PARA A U'NiIAO DIAS 
RELIOiõES ESP!RITAS". Es· 
t iveram presentes aos dell&tes, 
füllnaldo Xa.Vier de Almeida, 
presidente da União Esp!rl
t!sta de Umba.nda do BtuU. 
sua espOsa dona Marlr.a; o 
fornali.sta · Celso Roea (De. 
oelso) , da Escola Superior 
lnlclátice, de Umbanda no 
Brastl, o 8r. Ernest,o Bma-

nuel1e Mandal•ino, presidente 
das Editôras Eco e Manda
rino, especializadas em livros 
e.spfrltas, o bal>alaô Aurélio 
.Rodrigues Melo, da Tenda F1-
lhOB de Oxóssi e representa.n
tes da Ter..da dos Humildes, 
União de Caridade São Coa• 
me e São Damião, Tenda Fll· 
pfrlf:A São Láza,ro, Oa.sa. de 
Caridade Reino de Ancola e 
R,oça. do Xang,õ de Ouro, 
aJ.ém do Supremo 0rgão das 
Rlellgl6es Elpfr!t.as que 8\Jl)el'• 

'7i8iona. o progra,m& e 8UA 
ba.n<la permanente eoml)Ollta. 
<i<JS nossos diret.ores Joeé Be-

r.Jste, Jah ravares, Noronha 
Filho, José de Carvalho Fran
clBco Brito e Má.1110 Ba4"' 
celos. 

O programa teve tão gr~ 
de importáncia que terá pr~ 
Eegulmento na próxima. têrça
feira, e para o qua-1, convi
damos todos os dirigentes clt 
órgã-Os de cúpula, escritor--. 
jornali;;ta,s, radiali.stlU!, dlrl,o 
gentes de terreiros e qualque9 
pessoa que de ~ forme 
possa nos ajudar a. chegar a 
tão desejada união. .A.t.6 • 
~ esperamos contar com li 
presença de todos. 

Ainda. pensando em melo a 
alegria de todos, que na no.s
!illl humilde Roça oomparece
ra.m, lemb~i de uma cantiga 
que meu fa'-de-Santo me en
sinou. cuja letra. diz Mda. a 
11inceridade que um filho de
ve manter pelo seu Pai. 

Sentado na pedreira está 
Xangô 

Senhor do meu destino at.é o 
fim (bis) 

Se um dia me faltar 
A fé no meu senhor 

Nos momentos de mlnhe. 
oração pedj paz e serenidade 
para nOSSOi! corações pol8 aó 
um coração padtioo pode dJ.s
trlbu!r he.rmonta e calma pa
ra os que d ela precisarem. 
Pedi Inspiração para no.ssos 
e.tos e. fim de que êle6 pos
.sa.m :repre.senta.r a vontade dos 
noa.sos Orlxáll e Jamais a nos
sa própria. Pedi par& que meu 
])8,1 em moment.o algum dei
xe de reconhecer, mesmo so
frendo ofensM, o.s seus filhos 
que estão espalhados JX)r to
do o Brasil. Pedi f!nabnente 
para que esta data. seja por 
muitos e muitos a.nos feste
jada sempre com a mesma ale• 
grta e com o mesmo espírito 
de união com. que foi feste
jada. 

Espiritisino Ciê:ncia 
E Educação 

Que sole suas pedras 
Sóbre mim (bis) 

Então. depois de repetir por 
várias vêzes esta oo.ntiga. para 

Hã, algum. tempo veoho 

- mim mesmo, cheguei à con
clusão que é chegada a hora. 
dst comunhão espiritual, do fl· 
lho com s,eu Orixá ... 

Meu Pai, que i1eu Pai Xa.n
gõ lhe fa.ç.a Justiça. e sua Mãe 
Oxum limpe com sues águas 
sagradas todo o seu camil1ho. 

assistindo debates entre -
piritas e parapsicólogos • 
quando ambos chegam & ex
posição de mot;,,os. concluo 
que é certo. como decorrê:n
cia de incompreensões ou de 
choques Inspirados sob outros 
propósitos, generalizada tm-União do filho com seu pai. MUC'UIU, MEU PAI! 

Nas margens do rio Jordão, Jesus viu-o 
entre a multidão que ouvia. pregar João 
Bapt:sta - P predisse que êle deixaria de 
ser pesci,.dor de peixes para se tomar pe5• 
cad'lr de homens. 

seu verdade ro nome era Simão Barjona 
- isto é, S imão, filho de Jonas Mas, desde 
o primeiro encontro, Jesus deu-lhe o apeli
do de Cephas. palaVTa 111·amaica qul s•~
fica Rocha, correspondente ao .grego Petros, 
dat passar êle a ser chamado Sim.ão Pedro 
e, finPJmente, apenas Pedro. 

Jesus não deixou por muito tempo a sua 
rocha na .beira do ca.minho Pedr<' remenda
va rêjes em companhia de seu irmão André 
e dos dois filhos de Zebedeu. Tiago e João, 
quando Cristo o chamou para integrar o 
grupo dos que o seguiam por tôda parte. 

Po•1CO depois, fêz dêle o chefe de seus 
apóstolos. aquêle que fa.Ja.va em nome dos 
12 escolhi<iôl,. 

Também na vida de Pedro, .Xa.ngõ na 
Umbanda, a.bundam os fenômenos espir!tas. 
Por duas vêzes o pescador iletrado se ma
nifestou com eloqüência e vocabulário õbv. a
mente Inspirados por uma entidade super,or: 
a pl'ime ra quando proclamou em Cesaréia. 
ser Jesus o Filho de Deus e a segunda quan
do, na festa. de Pentecostes, falou sôbre a 
mensagem redentora do Mestre, conseguindo 
a conversão de 3 . 000 pessoas. 

Uma vez, caminhou sôbre as ã,guas Por 
duas vêzes. viu o Cristo. a.pós a cruxiflca-

Lí!:DA NORONHA 
ção. De outl'a feita, viu um espírito que lhe 

· determinou receber no seio da Igreja o gên
tlo Comélio e abrandar a. 11,pllca.ção da Lei. 
Mosaica. 

Ao contrário de Paulo, incansá.vel cate
quista dos gentios, Pedro dedicou-se a or• 
ganlzar e administrar a comunidade cristã. 
Chefiando-a, deu•lhe uma hier11.rquia, sendo 
por isso considerado o primeiro bispo de 
Roma. 

De tempere.mento veemente e ex:pontàneo, 
contestava o Mestre quando êste se referia -
ao supremo sacrifício que la !a.zer pelos ao
mens. E estando com êle no Jardim das 
Oliveiras, tentou defendê-Lo com a espada.. 
Mas, pouco depois, no pátio de Caifás, ne
gou conhecê-Lo, cumprindo a predição do 
Crist.-0 de que havia de negá-Lo trêE vêzes. 

Redimiu-se desta fraqueza durante lon
gos ano6 de tra.ba.lho e num último a.to de 
humildadP quando, condenado à cruxifiea.
çáo, pediu para ser cruxificado de cabe9a 
para baixo, pois se consMerava Indigno de 
ser suplicia.do n& mesma. postura Daquéle 
que am:a.ra e negara. 

-mste episódio da v1cta de São Pedro con• 
tém para. nós uma advertência e uma esi>f:• 
rança: grande é a fraqueza humana, po!S 
que até Pedro, a.pesar de avisado pelo Mes
tre, a ela sucumbiu - Il\as ,., caminho da 
Evolução está aberto a todos, até mesmo aos 
que, como Ped.ro. amaram e negal'lll!ll. 

FRANCISCO BRITO 

"pre&ã.o de que dois e&mpos se 
repelem, por a.ntagoiw;mo de 
fina.lldades, nada existindo, 
entretanto de rr-.enos erda• 
deiro do que e6Sa propalade. 
incompatibilidade entTe o es
piritismo e a pe.ra.p.sicOlogia, 

A educação como sabemos, 
pode ser oonsideu.da sob vá
rios aspectos alguns ~ quais 
se prendem, mais de perto aos 
Óbjetivas desta coluna. 

Embora 6sl!es objetivos ae
j&m cirCl.1Il5Crito.s - pois o 
estudo se limita mais em de
monstrar a nece6Sldade da. 
pesquisa d.0<5 fenômenoo cha
mados para-normais - oonsi• 
derando útil. 1edla.nte trans
crições. expor' algo aqui re
ferente a educação e tendo 
em vista o aspecto espiri
tual. 

o munde realmente está 
nece.<asitmdo de mais espdri
tualidade, alicerçada n.a ciên
cfa. e na religião. 

A ciência e a religião po
dem. realizar 10 1 ídárias a edu
ooção moral. A finalidade que 
um pleltéi. 6 igual a fin11,li
da.de por que a outra se ba.· 
te. Querem ambas respeito 
pelas leis d'a vida e desen
volvim~to do homem. A di
vergênc'a que as separa está. 
no determ•nar quais são es
tas leis e no 'Oroce.sso diário 
como que querem éducar. 
Mas. ~tes com mais razão, 
podem vir a ser os mesmos 
entendendo-se que se devem 
ins'Oirar nas nesmas leis. 

·A ciência pela ciência de 
nada ·ale. Seu ún;,o valor 
é tornar-se meio de eleva-
ção da v'da. vossa ciência 
trás consi'1:o um pecado ori
ginal: o de se ter dirigido 

apenas a conquistr do bem 
estar material. A verdadel.rtl 
ciência deve !JO'lS" ir üi..a únl• 
ca finaLJdade: t-01.-nar ::nelhor 
06 homens. eis o nôvo ca.mi• 
nho a ser tomado segundo o 
Prof. Pietro Ubaldi em sea 
livro • A Grande Síntese". 

Já. em 1958 aliás. o Profes
sor Herculano Pires, cate.
dré.tico em 'ír 'icina, exter• 
nou sua opin 'ão sôbre a cria
ção de uma ,,átedra de p
raps!oologia nllS F'a(luldadea 
de Medicln •3ereveu · maia 
ou menos o seguinte: "São 
&ses os estudos que pO<iP.iu 
modificar a atmosfera. fechada 
d06 nossos cur.!!06 de Mediei-
na abrlnc;o para os fut~ 
médicos novas per~tivas Il9I 
oompr,.Pnsão exata da nat,J,. 
reza humana e dos motivOII 
profundos de ~rande part. 
das doenças e desequllfbriO& 
Enquanto R psicologia conti" 
nuaria mantendo os nossoa 
cursos mMicos a mesma as
fixia materiali.sta do pensa
mento que hoje os caracte
riza a parapsicologia, encara
da como verdade'ro estudo 
espirltualidade, com desini,. 
bição total de ftllsim declarB.1"'" 
se representaria uma modifi
cação ' utar_ na otient!l,Ção 
dos no..ssos futuros médicOlfe 
tanto no que toca aos · pro
blemas das doenças nervosa.e 
e menta's. quento ao probleml! 
fundamenta.! da morte. 

A nov.a clênc·a. que ho~ 
disciplina univers'dades dl 
toda a Europa. lhe6 m~ 
ria., desde , os laboratóri(J9 
acadêmicos. que "a mort.e 41 
a porta da. vida" como afilW 
mava o grande fisiologisf'Ali 
Prof. eh~rJp<; R'chPt 

- ~-~ ~-----~....,==...,,,=== ~,.,_,.,-=--~--==~,__,..-_,,.,,..,...,,,,,~--=--....... --. 
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Xangô Caô-0 Xangô Oriental 1 L KA 

Tffll(>lOS de puro ouro, do mal;; belo e r·oo 
mármore. Tapêt,es ave,udaàos . .Pw·o incenso. 

· 8i.n<lal.o no ar. Flõres raras, aberras pelo 
chão. Oriente florido de pu e de amor. 

Em uma noite em qtie o !Tio cortava como 
se foose uma fina lânúna. uma dama com 
4M. olhos 1, florir de alegria. acendeu uma 

· fogueira, par& anunciar aos seus pa,~entes 
' àistante&, cooforme ficara combmaao, o nas• 

elmenro daquêle que se chamaria: JOAO 
I BATISTA - 0 PROFETA As chamas a.r-
elentes do perfumado madeiro, não a.V'.&aram 

' sómenw a Ma.ria de Nazaretb, o nasclmen
' to de João, e sim aV1St1ram a.o mundo tu
' ~iro, o nBSC-tment.o do precm·sor l10 eterno 

M.essiu. 
J<lio Batista, t~ homem. .Seus omoe 

clurante a& noites de t"lgilta, oravam a~ 
' eeus e dai. oeus, rooeb1acn <>s enslnamentOII,, 

11ue et'8lll sol'Yidos por 'li-Ja alma, llD.Slo.sa d• 
· eaber e de conhecer a verd&de. 

Um dia, quando ª" eamp;nu florlam, 
11usndo os pá,ssa.ros fugitivos alcançavam oa 
1118.is altos pinca1'!ls do céu, ouviu-se um& 
YOO:, que a.ba.íou o' Império. "Há! tmpios. 
ooitados de vó.s, descrentes de Deus, se não 
refrea-:-.,m suas ânsias infinitas. e vos digo 
nesta ho1·a. ma.!ditas ânsias de luxúrias. do 
amb'ção, de maldade,, e de infeLz conlu o 
oom o ma.!". 

A.pós suas palavra.,;. 11 noite enegreceu • 
o.;; ralos e os vento,. em rúr1a. corta.raro o 
dia e a noite que St. segL1iu. O cnams.rr.m 
de Me~i8' - O Esperacto, maio êle dl.~~e: 

' "Não sou ô Me,s1as. mas ~ m aquê!e que velo 
.preparar o caminho por :mde êle passará". 

E ê'.e fêz cura,1; prodig 'o"as curou ceg~. 
levam-ou ~ '.lS seus le' to, de dor :is eufênnoa 
e a todos bati2ou na áglla.s do R e Jotdão 

Uma bela: manhã, quanc\o bat:zava uma. 
leva infl11ita de fiélli, um hom('m aproximou
se dêle. Tazia. o c,,.t!nl-b\an,.e cie p~z inftn t.a 

' e sua figurh alo:.irada. com longài; ca.be,N! 
~. idos pelos ombras"~ tfer.an1 .._ eut,udcu • 

A Cout,r,na Espirita mert:ce o maior res
peiw e admiração, em face da men ,agem cte 
paz. 9.ffiur, humildade e fratPrmdaae que p i e

, ga a. tôda a humanidade. 
Nega-la ~ negar a p,ópria essénc'a do 

Cr!.~tianismo pois é tôda ela t>a,seada no 
excelso e divino modêlc do !!!vangelho de 
Jesus, em Espírit<. e Verdaa.e 

Cor1batê-la é desobedecer OIS próprios en-
1inos do Cristo, pois seu~ w,pecto.• funda• 

· mentaJS sáo a fé. a e.;peram;a e a car dnde, 
· alem de que o Divino Mescre .. rirmou-nos 

"Não julgueis pe,ra na.o sê. ctes Julga!'os" 
Atribui-la a obra de demôni<:s, como 

muitos proc.amam, é uma ·n,ensate-z p:r~e
' niente <ie cé.rebros acanhado<- e tJitolacos, 
' eujos pensamentos foram conflli1cndo- por 

preoonceiooe r.ôlos e p~1eris.. em1t'ciof por 
' pretensos conhecedores das verdades e, rnas. 

pois ;e:rdadeiramente, o g,p ritismo acata, 
.1 estuda, ana.llsa, esclarece e d funde o Evo.n
. selho ~ Nosso Senhor Jesus ~st-0. dane.o 

espec!-a.l ênf~e ao 5eU nôvo mardament-0 
"Amai-vos uns aos outl'06, tanta quanto eu 

• 1'C>s amei" 
Ora., J)l"IOE frutos se conhece a arvore e, 

tendo aaslm pelas o:,ras que realiza, tanto 
na parte material como na parte espiritual, 
a lógica. nos impele a reconhecer qire o Es-

JOSÉ DE CARVALHO 

Joã,:>, a me11sagem que tramam seu, 11udoa 
@ bonciOSOI. olho.. 

Ao ver sua figura celest'.11, João Bat sr.., 
tent-0u negar-lhe o batismo, por se _entir 
pequeno demais esplritualment-e. para batl• 
i,;ar aquêle que os seus sentidos d:z.lam: * 
O :MESSIAS, . , 

João o ba,ti.aou e ouviu-se uma v02 oe
le tinl, que esturgl.a. no poder da glér1a dOII 
anJo,, a dizer: ''i:s'rE ~ MEU FILHO D1-
LETO. SOBRE O QUAL DEPOSITEI TO!>.~ 
A MINH.-'\ COMPLA~NCIA" 

Q, dia;, e as no'tes se pa aram Jol\o 
relnou em professiM que se rea1iza1am. Joao 
enslnavs a paz e conde.nava. a del'assidi\o. 
N&S horas dr pu. seu.s olhos flom1.m am<.>r 
e felicidade e êle era man~o como lllll cor
deiro. Na..-s horas em que via o pecado e :,, 
devas.sidão à sua frente, ~e era a eapadll. 
candente que BtlS pecadores e den.ssos, fe
ria. condenava e atormentava. Suas pala
vras eram ooruo brasas de fogO. a q~c·mer 
a.s consciências enegriee!d&s pelo pecado 

Um dia, apó.s ser prêso, teve sua cabeQ-P. 
decepada. Seus algozes poste:rio1mente elou
quet'.eram. Na hora do seu passamento. , o 
vento c.ortou o palác'o ao melo. destrmu ci
dade:, e inundou as terra- do• lmpio.;i 

Sar::i 1·~ Joio B~tista - Xangõ CRO - O 
XANGô ORIENTAL 

CORRESPONDENCIA - R~cebl e res
pond! ss cartas de: Dalva, Rua Monte Ale
gre - Internos do Pavilhão 7 da Colôn a 
Juliano More;ra - João Car·o;, Migae e 
Glória - Elvira 111ek- - Maria Rod1'.l -
Domín!(o.,; Loure'ro - Thadeu Llm~ - Jan
d' ra Carvalho - Cel!,o de Souza - Edy L\ma 
- Rorác'o Calixto, GB - Nea Sal'es - . 
.Maricá - Carlos Ramos -· Lnertc G;1b1·ille. 
GB - Me-rcc-des Vleil·a - Ii·~ne L1mong~ -
Minas e D. J O Pinto - Lawrence - Tf'1.1 .. 
nc - USA A to º~ aten e, e<> 11 ·to 
ora.zl'J .SaJ"sl l ú Um h,;wida 

CARLOS ALLE;.\H._ 'D 
pinti~mo é uma obra de Deus que ram ou 
não quet ,'T OE detratores, cegos pelo secta
rismo re'igir se e pe_o m&terlalismo 

Em re ,umo. êstes demônios ou estão gran
demente evoluidos que pMSaram a cor.diçõe;s 
de Anjos de Luz ou ficaram oon, sua, men
te3 tão afetadat pelo intenso calor das re
giões onde nabitam. segundo ali tradições 
litÚl'gica.s. qut; passaram a traba,har para 
Deu.s, ancg'mentando novas &!mas para :n
tegrarem ~ :lâ poderosas FôrçM do Bem. 
'i:>mando-se. portant-0, at;ados de Jes,:s, que 
certa vez afirmou: "Quem não é por mim, 
espalha, porem quem f6r por mlm. junte
se a mim". 

Que a doce paz de Jesus esteja com to
dos ~ leitores dbSte modesto trabalho de 
esclaree-imento d.a Doutrina Espírita. Crl5tá 
e que a semana que ae in:cia sei,. de muita 
saúde, prosperidade, felicidade e, sobretudo, 
de m•1ita p11,z es,pir!tual. 

N. .B TODA E QUALQUER COR-
RESPONDENCIA PARA :tsTE COLUNISTA 
DEVERA SER ENDEREÇADA AO SORE 
tSUPR&!,O OR-GAO DAS REisIGiô~ ES· 
P!RITAS) RUA PERNAMBUCO, 1.1&1 -
ENCANTADO - GB. 

Malhas e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE l\iALHA 
VENDAS ~TACADC E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
lUencione este anilncio e gatlhe 10% de boniflcaçio 
Fábrica e ioia; Rua Dr. Leal 388-B <Esq. da Rua 
Pernambucoi mm· frente ao ponto final do ônibus 

Eng Dentro-Praca-15 - 'TEL.: 249-2122 

Irmã Espírita Faz 

Dramático Apêlo! 
:U'&oi Gonçalves, hoje oom 00 1u1os, desde 08 setil anos não 

t n noUcias de seus pai;; e de oito irmã.os. Ela veio parn o 
R\o, prooedente de Vitória do .Elspirito Sant-o. juntamente oom 
sua. mãe. senhora Lu:iáa Aurora de Jesus, seu pai Alexandre 
Antõnio Gonça.lves, e seus oito irmãos. Juraci Al·aoi e Nanci, 
não recordando o nome dos cinco irmãos. 

De origem pobre. o casal Luzie e Alexandre foi d.ando .°'' 
filhos para outros criarem e I1·acl jamRs soube d.o paradeiro 
d06 aeu.s familie.rei;, Sendo espirita. a môça nos procurou e 
apela. pl.ra que seu.s parentes entrem em contato com a n~11 
sede na rua Pernaml>:.ico, 1161. oom o no"-50 oo·n;>a111ie t·o Mar10 
Ba.reelos, pai-a que possamos p!omover um enr,,ntro entre os 
familiares af:i..«t.ados a um quarto de secnlo. Ft"'.l'l1'>S na ex
pectativa. 

OPERAÇÃO AFASTA POR 
ALGUM TEMPO A BABÁ! 

A Cabana Espirita C'.1c:que 
F!oi-esta e xan~ô A,ar1m têm 
.Sl..k sede na Avenida Pars. 

4,0, BOllSUCvoS0 e segue den
trn das relig'ôe& espirita,; o 

• 1' tual de Umbanda. 
Dlrlgida pe.a senhora sara 

Couto. à. casa presta de fato 
,;rande caridade e as sessões 
Íá se rea.lizam àS quart:is-feL 
rcs e aos sábados. 

Recentemente nona Elza foi 
submetida a uma intervenção 
etrúrg1ca e por isso as sessões 
da.s quanas-feiras estão p,o
vlsóriamenr.e suspensas. Aos 
sb?dos a casa abre para car:
dade sob a direção da Mãe 
Pequena Júfü, Vasconcelos. 

leia Sempre 

O Tablóide 

"GAZETA . NA 

UMB.ANDA" 

Ro-sun10:-- a oxalá que, a sa_ 
r'!i San, Co1110 ~e recupere 
rorn Â i:ná..x:ln,, b1· vh..luiel o 

oue nosso Po.f X:in ~ô e Iansã 
lhe dêem muita s"aúde para 
c•-0nt-inuar na ,ua brifüante 
a.iE•i\o dentro do .. anto, sa
ra vá. 

TE São Lázaro 

Promove Angu ! 
A Tenda Espfrit-a São Làza

t·o. que tem suo. sede oróprla 
na Rua Inhare, 413, Cascadu
ra e que conta co~ a segura. 
d reçâ-0 de Ja1r Ta vares e sua 
e.sp&a, A Yalorixá Cecllia, 
est.u'á ree,luando a partir das 
13 horas, boje_ um angü à 
baihana, para os filhos da ea. 
sa, e conVidados. O almôço é 
parte da.s Inúmeras promoções 
que aqueJQ. casa esphita reali
l!9. em seu va.sto calendário d~ 
promoções que visam reunk 
oi; umbandisoos, provocando 
e.ss1m uma aprolalmaQão entre 
todos os Irmãos de fé. 

Esperamos que tudo C01.-ra 
como foi planejado e seu Oxa. 
lá perm t.lr eataremos lé. pres
tigiando 1, nova :1/nlcl&tlva do 
bat.alhador casa.l que sabe ói• 
ngi:r uma casa. de santo e rea.. 
lillllil' promoções que marcam 
épooa dentro do mundo eapt
rta. 
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Visitas Do Equipe Oxoló SEMANA DA BAHIA 

ENCERRARÁ HOJE! 
J 

A<BAÇA DE XANGô Rua 
Joaquim Ináclo, 72! - Rea· 
)e11go. Babalorlxá: Etlt.ev~ de 
Souza. (A CaoirQ,I1ji) . Consu 1-
t.as diàriamente. 

lt X X 
A.BAÇ.A DE OX.',.LA - Rue 

Sílvio 'l'ibfriçá, ~13 - Tuna
ç.u. YaloliXá: ~~y de Oxa
}li,_ No próximo dla 16 de Ju
Jho llaveni. SQfda de laô: Na
nã-Oxillá-Ox!Uinare. 

X X X 
ABAÇA DA OXUM - Es

triwa Vellla da Pavumi.. 1902 
- Inhaúma. Yalorixâ: Ange· 
la. (Oiadinim). A~ud1mento 
à.s quintes-!elr-aa. Hoje gran
de festa com ln.feio à., 21 ho
i-as: f'€6ta de ano de iflÕiS . 

X lt lt 
Terreil·o Ceboclo Sultão dM 

Matas - Rua Tobias Barreto. 
lote 63, quadt'll 76 - Jardim 
Gramach-0. BElibá: Dudú. Con
.sul-tas diàrie.mente. Dia 27 
próximo toque em homena .. em 
110 Caboclo MaruJo. 

X X X 
llê dé Ogum Megê e Oxô.S 

si Pedra Pret.6 - R:ia Cor
dura, 900 - Mesquita Baba
:ktô: Adilson de Oliveira A.ma
nhã toque festivo com inicio 
às 17 horas. 

X X lt 
A Y.alorixá Marly da ÜX\llll 

convida a tod06 os seu.~ fJlli{)~ 
., amigos. pU'8. o toque d~ 
candomblé boj~ com !nlclo à· 
~ horas Rua Luiz Soares. l ~2 
- 1VJ.vn:V n.gua.o. e,ur.a 1·ua co-

me~a )ID frente ao Km 20 da 
Presi<1ente D11tr11. 

X X X 

Abaçá do Caboolo Coi>r,t1. 
úor&l - Rua Maria José. 1073 
_ Me.dureira. Babá: Aurea. 
Consultas a•à.riitmente. 

f X S 
A!baçâ do Ogum - Rua 

Apolo, 126 - Pavu.t111.. Bal:)a
Jorl.xá.: Paulo. Am.Qnhá toq_ue 
festivo com miolo às 17 horn.s. 

lt s s 
C'entl'o ~it.6 Jurema 

Jl,llil. Mal. Balbedo - Tl'& ve.s
lla 91, c/4 - :RA!&lengo. Ye.
lorixá: llld&. Oonault11.s P.S 
ctuintas-.fei:rae com Tat,á ~i
Cj\tinha. 

Jê60 DE 
BúZIOS 
O jõgo de b'i-1z;O!l na~ 

do S<>BIE é às segundas, 
têrças • quartas-~iras com 
lnic:o à.s 16 hora.s. O& in
liel~ deveri.o pro
OUI'llll' ftcba na secret~rla 
'o órgão ne Ruu Pt-rnam

buco, 1161, eetação do J:1' 
caMadO. 

Fernando Costa 
AhaQá de Oxalá e oxum -

Rua Pinhará, 509 - Rocha 
Mil:ra.nda. SestSões &06 aá.bado., 
de 16 em 15 dia.s. 

J: X X 

Centro Espúita Radiemt. 
R,1.111, Xavier dl06 Pã&Saros, 191 
- Piede.de. Babá: M.a,rla Dal

va dos 8anto6. Sessõe.s às t,êr
ça.s e sá.be.d06. owa-chefe: 
O!l,boolo 7 CMhoelru, 

CASA 4 

X X X 
Cabe.na Mamãe Oxum -

Riua Pinhará,· 631 - Oolégio. 
Ba;bá.: Marina da o.rum. con
sJltlls d'à.riamente. 

X lt X 

Tenda Espirita Caiboclo Fô· 
H1t11 Verde - Rua curupaltl. 
216 - Engenho de Dentro. -
Ba.bá: Marlazlnhe.. ~'l.ôes às 
quintas-feiras. 

MÃES 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBLÉ, 

VELAS, MILA.ú-RES, ERVAS, 

.t'RODUTÓS LEGtTIMOS DA AFRICA 

AV. BRAZ DE PINA, 1496 

Horóscopo Dos Espíritas 
A cou.srelaçã.o de Ca.ncer. o atual signo vigente governa 

0 i;:eriodo que ~.ii de 21 de junho a. :n de_ julho. li: a qua_rta 
constelação zodi.llcal e simboliza. a Imagmaçao. Telncom~ pun
clpal car,ac~e.l'istica a Impressionabilidade. Est& _v,braçao_ !s• 
tro!Õi!ica det-ermina intenso psiqulemo e d•senvolwde.s aptidoes 
med'únioas. _ 

OC,11.-ao urn :51g:no recnnao. p.·oc;tJ•t•H10 "' p.1.~·.r•~·i.1v, t',..""'r.,_,. 

cionando Imaginar.ão fértil e ca.pacid-ade cri~ra. !ti, pec:ras 
p1·eciosas são. a ágata, ametista e águtt·marmha. Suas cores 
compreendem todos os matiZ't!s dQ tt1melho, do branco, do azul 
e da côr de pi.·a.ta. 

PREV!SóES ASTROILóGIO.AS :P.A.R.A J. 
SEMANA DIE 5 A 11 DE JULHO 

A semana da Bahia terá seu encerramento hoje C-Om 
a segumre programação: 

TOQUE de NANA, na Tenda Fi'.hos de Oxoce, Rua 
Cal'los Xavier, 97 - Madureira. 

ll horas - Ha.steamento da Bandeira.__ 
& horas - Ouçam pela Rádio Roquete Pinto· o pi-«1-

grama: O QUE ll:LES PODEM FAZER. 
13 horas - FEIJOA.DA em beneficio da ~ha: 

AJUDE A INSTRUIR UMA CRIANÇA. 
16 horas - Concentração de. todos os Terreiros pre• 

sentes, com as roupas do ritual. Inicio do roque de Naná. 
17 horas - HO'lllenagem ao glort<'SO CORPO DE BOM~ 

BEIROS DA GUANABARA, falando o Sr Professor Pedro 
Ey;'_el Cylleno e o escritor José Ribeiro. Convidados: Dr. 
Reynaldo Santana, Professor Júlio d' Assll!llção Barros, 
Coordenador Gen1,l do Cm·so de Formaçãç de Professôres, 
Dr. César Cruz, JornaU.sta Romã-0 da. Siiva, Primaz Beja.
mm Figueiredo e Tata Tancredo Silva Pinto. Presidil'á o 
lnsígne educa.dor, Profei;sor Afro do Amaral Fontoura. 

Saudagão à. Mulher Omband sta pelas escritoras: Hilda 
MaJy e Lili& Ribeiro. 

18 horas - Arriamento da Bandeira. Hino Nacional por 
todos os presentes. 

Haverá entrega de Diplomas e outros premias. 
18h 05m - OJó DE EGUM. pela CORRENTE ESPI

RITUAL E MENTAL DE UMBANDA. na pala.vra de Yalaxé. 
Da Yayá. . 

18h 30m - Prossegulment-0 do TOQUE DE NANA, com 
curimba~ de Su.ssú. 

Prot. BENNY 

vorá,•el plU'B. os e.,;tudos. quando as influências serão positivas 
neste setor. Tembem estão prevu.La,- uuluência.s de parente. 
ou pe.ss-oru; chegadas, em relação ~ suas. atividades, danáo com 
i$00 uma melhoria em sua pos!ça.-0. ::;aude regulai·. 

LLBR.A (23 de seuemoi:o a ~z ae OllêUlllO) - Net>;O\llUS t:-m 
l\SCedê-ncia, e~ a)g~-E~~~~ .:1?°1:!1:1; __ ~!;!~ºsoJ~.;í!,1l:,
~nna de avisos. que deverão ser bem iU'erpretados. Ko setol' 
ramiliu e .sentimental, e harmonia e<t:1.ril em Dauta. p~nc'endo 
pa.ra o lado do romanti.smo, 

&SCORPIAO (23 de outt1bro a 31 àe novembro> :- Pr1n-
- s1p·o da. semana relativamente o,1.In:10. Ao fina1 podera~ ~~U" 

contrniedades com parentes ou nz'nhos. Na pai te p 0 ot1SSJO
na.l. o& aspecto& estão ravoráve.~. quanto a posaibi'idarle, me
lhoria nos se115, ganbii~ ou posição. Tudo dependerá '•e ,ma 

ARIES (2-1 de ma.rço a ~ de •bi'ill 1 - Qneetõet; familiares Uti·ça ck vonta~. 
Herã.4 motivo de e.bonrecimento. Se tiver algl1m as?umo rela- SAGITARIO l2Z de novem.l>ro & :n cie dezembro> - Ne-
cionado com propriedade6, convém ev~tar de tr,atá-lo.s :~est: tóc1os lucrativos. oontm.uarão a oorcs.r a.s suas atividades p,·o-
semana. Preca venha-se contra 05 r~afnados, pois Q.\le seiao fis.sionals. Saiba aproveitar este ru;e. FJ1a.l de semana um 
causa de um enfraquecimento orgt;nioo. t.anto desfavorável em reJa.ção a amizades. Mantenha-se ~tento 

TOURO <2-l de abril • 20 de maio) - Sua mente e.stuá. nesse sentido. Soluções de p1·oblemólS íntimos c,Oilt!nuanw em 
inclinada aos estudos. pois as influências a.sbrológic~ ~i;:: l:lo&S perspectivas, 
set-0r serão intensas. Ssiba aproveitaa: e-5611. f~. OS ~ CAPRICóRNIO (~ de dezembro a 20 de j8lleiro) - Assun-
estarã.o em a,scendêncla acentue.do. como tsmbém n11. paI e s~n· tos religiooo.s lhe cercarão esta semana. Isto será_ ~n:i-portante, 
timentsl. oportunidade,; pua pa.9seios • vi~ complemen -a- dando m.argem à soluções de dúvida.s. .-oro poss1bJ1dades _de 
1·ão a seman . . assuntos financeiros em favor de ,1;eu interê:;-<se: O setor co-

G~ (jl de ma.l.o a 20 d~ junho) - ASpeeoos netiat1vos méstico estará regular. e a saúde em ascendência.. 
nae ativida.des relA.tivas aos seus ganhos. Proelll'e evlak d~s- AQU.ARIO (~l ele janeiro a 19 dtt fevereiro) - A haI'1;11onia 
pesas desn~ria.s. a f-im de não ~recarregar_ os se11s ft: o· 1-einant.e D'1 setor doméstit'o. podei:á. ser e.bala~,ª·. em virtuàl 
blem.as neste setor. Oom r.elaçso à. se.ude. have1'a um de:c· 110 de um ligeiro desânuno. A sua a,ti,vidade mechumca será. im-
no fl.ntlil da semana. portante pa1·~ 0 equilíbrio dêste setor de sua vid!. Contmne 

CAN0ER (Zl de junho a ~l de julho) - As_ e.tivida<il:s _co - a manter um1< cert'a posição de alerta em relaçao a algun,t 
, . ·s continua.rão em ascendência. Prncure tirar o maxuno 0p0nentes oon!:Jec.idos. SisteIIUr nervo.se regular. . __ 

:=ª;ase pois que será bastante útil em um futuro bem pr~· PEIXES (20 de fevel·eiro a 20 de março) - As mtwçoM 
. o Pe~as chegadas terão papel importante nas suas e.ti- continuarão a ma.rca.r as suas anrvidades. _no prlD:ciplo deeta 

~:ade-.s nesta. semana. saúde em melhoria. ana Relaçõe• com o sexo oposto. derao enseJo ª nova.li 
· mar 00

am~izades· , q11e Ih; serão lucraUvas O seu emocionfll. enoon• LEAO (22 <le julho e. 2a de a-gôst,o) - A semana ~era -
d com e,.sce!entes illtuiçôes que lhe dai·ão en:1eJo de m:1 trará um declíuio no final da semana• 

~l~o:r raciocinio, nos assuntos flnanoeiro.s e sentimentais. ~: o Horoscopo doo Espíritas ê lido todos °:: sábados antee·r-· 
ba a,J)l·oveitar esta. fase. pol.!! que será de grande valia. em . -t blica.c.ão duranta o Programa A Voz do Ex 
futuro bem P!·óx1·mo . continue precaveudo-/.8 das compa11l11iis cedendo e,; a. pu ' d d Rádio Rio de Ja.• 

cito Branco", que vai ao ar pelas on !.s ,1 
de pessoas de má 1ndole. d 9 ~- 10 da manha 

f neiro. no horário e ..., · 
VlRGEM (23 de a.gO.~to a 22 de setembro) - l:'e1lodo fl· 

A DROGÁ-RIA ºº-~-~v_o ___ -c----

?ôsro 2: Senador Dantas 35-A =--- - - - -:- --=-~ PôSTO 1: 1. º d~ Março 17 - -~ PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube,. 5376-B, na Pavuna 

.. 



E 
Os Departamentos 

Prom_oções e P 1 a n e j a
mento do SORE já ini
ciaram estudos, junta-~ 
mente com a Diretoria.. , , 
Feminina, para as pro- f~/ 
moções que faremos rea- _ t 
lizar em .setembro que ··,_ 
são, a Procissão já tra
dicional de Xangô e a 
festa dos I b e i j a d a .s 
(eres). 

A princípio, f i e o u 
acertada a data de 27 de 
setembro para a reali
zação d~ grande procis
são e em seguida, junta
mente com a realização 
da Gira da Amizade que 
sempre ocorre após as 
grandes marchas do 
Exército Branco, seria 
realizada também a fes
ta das crianças. U m a 
coisa porém está acerta
d Co os te

rea, sairao ãs r u a s 
andore.a, wn de Xangô 
• outro de Cosme e Da
mião, que será levado 
por crianças espíritas. 

Como sempre, esta
mos realizando estudos 
a respeito e tão logo o 
planejamento e s te j a 
concluído começaremos 
a. dar a êle a necessária 
divulgação . Esperamos 
desta f e i t a realizar a 
maior procissão espírita 
de todos os tempos e 
para isso contamos des
de já com o indispensá
vel apoio de todos os ter
reiros espíritas, sejam de 
Umbanda, Cando m b 1 é 
oo Kardecistas. Aguar
dem que nos próximos 
tabloides daremos am
pla divulgação da pro
moção de setembro, bem 
como as promoções dos 
meses anteriores que são 
julho e agôsto, quando 
se festejam Nanã Buru,. 
quê e Iemanjâ. 



• ,Dia 
Harginala deixaram folhetos doe protesta.ntee no local, onde 

~aram o pngá, quebraram imagem e desú-uiram tudo o 

QOe havia de valor no interior da casa santa. Orozlmbo PI

menta 6 o zelador da casa atingida. Ato cova.rde feriu os diret-· 

toe de culto livre garantido pela Constituição Brasileira. O 

BORE toma enérgicas providências por Intermédio dos seus 

advogados. Marginais responsáveis serão Identificados e pu

a,Jdos. PoTo espírita deve se solidarizar com o nosso irmão 

Orozlmbo que é um dos mais honestos zeladores ele santo que 

IIODhooemos. (Leiam maiores detalkes do vandalismo na pá

Jina .•• ). 

Cultura 

E União 

Tema Na TV 

"Desa.fio ao I!InpO!:s!vel" con
tinua apresentruido temas em
palgantes e esclarecedo!'es 
Na próxima terça feira. e. par 
do tema de sempre que é a u.• 
nlão, esta,remos a,borde.ndo a 
neeess!dede da cultura entre 
os espíritas, fazendo criticas e 
eloglos aos autores de livros 
espir!ta.s que ele um,3. form • 0•1 

de outra, ilustram no~os 
irmãos mais leigos. Esc-rií.□ .es 
e Jornalistas, além dos d:r!• 
aentea de órgã~ estão convi• 
dadoe, bem como o Editor Er
~ Kandanno. 

dalisa, li 
• 
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Aniversário 

Do 

P~esidente 
Na última pá.gme e no cor

po do tablóide, no.;-sos 1rmãoo 
vão tomar conhecimento da~ 
homenagens prestadas pelos 
umbana'stas ao no;so irmão 
Mário Barce:os, pela p;.s
sagem no dia 4 do cor
rente do seu aniversário aa
talicio. Com a w'.en d!:1de 
a Umbanda def1mu a n
da mais sua pos ção em tor
no do ideal comu e., v : a· 
tênticos esp!rita5 frente à lu-

ta pela sua total libertação, 
para que 'em futuro p. óx1mo 
não mais ocorram casos como 
o àa m,:mchete de hoje. 



;!. 
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Como Nasce 
A primeira etapa é a reu

nião de pauta, espécie de con
ierência geral de que parti
cipa tô<ta a. equipe - diretor• 
geral, superintendente, secre
iario, relações públicas, reda· 
tores e repórteres -, eada 
qua1 apresentando sugestões 
de ma.rerias. Liberdade com
pleta 

As ideias são di cutidas ex
clusivamente pelo seu mél·ito, 
não importando a posição 
nierãrqwca de quem as le
vantou Surgem assim deze
nas de projetos que, numa 
etapa seguinte, já em âmbito 
mais restrito. são seleciona
do.,. organizados, e vão for
mar a pauta definitiva. •De· 
fillitiva" não e oem a pa.la
v.r&: estamos sempre pro
curandL melhorar o Jornal e. 
até se esgotarem oS últimos 
pral!OS podemos substituü 
urua :n.-teria por outra que 
dê mlWi fôrça ao num..:ro. 

Evidentemente. ha uma 
grande diferença ent;·e essas 
reuni~ de plane.iamercto. na 
redaçãc ou em c.1sa de a,
guém - boa;; oodeiras, boa 
atmos1e,a para estimular a 
1maga a(,'ão - e o que acon
tece dep0is, quando os repór
teres e fotógrafos saem em 
cKmpo Fim do confôrto, co
ruêço da luta. 

Oito horas da noite. De 
segunda a. domingo As equi
pe5, já orientadas pe!o nos
ao set.,1 de planejamento de 

encontram- e a cam·
n110 das mais rongfr:quos rcr
reiros - Madureira, Nllopo- 1 
li&, AnGnieta etc. - para di
vulgá-los e participar a-0 po
vo as suas programações re- , 
'tgio.'!86. 1 

- Com sua pe!'Inissão. 1 

Babá. Som06 representantes 
do T&l:>lóidE GN na Umban
da, e estamos aqui com a fi. 
nalidade de trazer uma pa
lavra de apoio à vossa cau
sa, e ao mesmc tempo regis
trar aJ atividades de sua ca
sa.. • com estas palavras. 

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 

Diretor Geral: Mário Bar
ce.loe - Superintendente 
Noronh:t Filho - Secretà
rlo: José BenJste - Rela
ções Públloa.s: Lui2 Carlos 
Fortes; Redatores: Fer

nando Costa, Jair Tovares. 
credenciado Wilson Simão 

Paglnaf)âo e Diagramação: 
Rolemberg G Ribeiro 

GN NA CJMBANDA 

<Orgão Oficial do SORE> 
Correspondência: 

Rua Pernambucc 1161 
Encantado - GB 

GN NA UMBANDA 

Um Número 

que o Tablóide é levado a 
públicv É oom estas pala
vras que êle se apresenta. 

São homens perfeitamente 
identificados com a religião e 
com o seu idea.t Sã-0 os nos
sos B3.ndeirante.s. Bandeirar.,.. 
tes Modernos. 

E na redação? 
Na redação, o Mário pre

para a paginação da capa e 
dá os detalhes finais. Sua 
velha tarimba de Jornalista 
é consrantemente posta erd 
urática Evidentemente te
.nos :> que é de melhor. 

- Mário! que tal ê&te ra.· 
ti~o- .. 

- Mário! dê-me um titulo 
para esta matér:.!I. 

- Mário!. .. 
l!: o homem de unprensa 

funciona.c.<io. 
O Beniste já estã "bron

queando... Assim não 
dá... Vamos melhorar pes
'O&ll Os "homens" está.o doi
avs para nos "gozar" .•• Pu
x;,.! Espetacular a sua erõni
cs Gosi,ei. ~- .• êl~ têm que 
endoidar" ... 

Temos auto crítioa. Bom 
senso também. Superamos 
no.•;,,,s deficiências materiais. 
pelo =ojo natural da ju
?entude 

E o Noronha? O Noronha é 
o., caoe,os brancos do nosso 
ideal. € a experiência de um 
oassadu Integro em função 
do presente. Suas crônicas 
.são o refl=o de sua alma e 
do seu ideal. R o P-ena de 
0uro de. Tablóide. Está dito 
mdo. 

Alguns chefes de equipes, 
num :ianto, trocam idéias sô
ore as visitas feitas Lá es
tão a Dalva, o Rer..atinho o 
Luiz Carlos, .adil."On, Ma.urf-

Do 
José 

Tablóide 
Beniste 

cio, Miron, Nivanilton, Ot•ly e 
a Mariazinha. 

O Fernando Costa já está 
acabando de preparar ae su11i1 
reportagens. Daqui a pouco 
irã contar &lglllls pitoresco.!. 
relativos à6 suas andanças .•. 

O ambiente de a1eg1ia, é a 
tônica de nosso trnl>alho. 

Num canto, o Francisco 
Brito, explica ao Mário os 
dizeN>s das publicidades· 

- Sste defumador tem que 
lei.'tl.J.· um clichê. - A Ca.oo 1 
da~ Velas que.r aumentar o 
ieu anúncio ... 

6 I'ablóide é trabalho 
l'rabalho objetivo e honesto. 

- Jairl êsse homem 1 
não p ra - Jair! já te•mi
nou a sua coluna! Aproveite 
e veja. se o Recreio Já esta 
pronto. 

- Beniste. o que é que 
YOcê acha dest.a foto aqul 
neste canto? 

- Garrido dê um "toque" 
n06 kardecistas ... 

- Zé de Carvalho. J:)!"epa• 
tt um artigo sôbre .Nanã. O 
dia de1a está aí" ... 

Tablóide é e<jUipe. Tablói
de é ucião. 

Não há dúvida, uma coisa 
A planejar. outra muito di
versa, é fazê-lo. Tanto !ti fo
ra. acrescent.e-se, quanto na 
redação. na. faina da edição 
t!os t.extos. da seleção das fo
tos da paginação, tudo sob 
• tirania ln,placãvcl dos pra· 
- de fechamento. 

~ assim que fica pronto um 
nllmeru do Tablóide. 

Com trabalho. Muit.<> tra
oalho .. 

- Wilson, e a sua crôni
ca?. . . Prof. e o seu horós
copo? .• 

MARIA PADILHA E AS 
SUAS CURAS BONITAS 

Entre rui muitas eut"dade~ 
que conhecemo5 tem uma que 
consideramos de grande im

portância para a Umbanda 
Trata-se da excelent-e Maria 
Pa,dilha quando incorporada 
em seu aparelho que é a es
timada Yalorixã Ritinh-a. a 
competente dirigente da Ce.· 
bana de .Olorum que funciona 
em sua sede n&. Rua Ada, 260. 
C8$a 2, na Piedade. 

Em dias de consulta com 
aquele. entidade a cam fica 
sempre cheia e ouem oonhe«-,e 
de perto o trabaiho de Maria 
Padilha fica abismado com as 
curas que ela real!z,a . 1;1da 
como Pomba Gira M'.U'ia !>a
dilha. pelo menos naquele 
aparelho é altamente caridosa 
e m'..litas vêzes manda que seus 
oombono.s entreguem dlnhe!To 

do próprio v:n•eiro p 3•·a sal
var s:tuaçõ: s de pec;o-_.s afl!• 
toa.•. 

Os casos de curas são inll

mero.s e Dona Ritinha. longe 
de se sentir vaidosa. é. cada 
vez mais humilde. como deve 
ser, transfere tôdas as hon
ras para a sua bonita enti

dade. (As têrças-feiras das 8 
\s 17 'lma •. às quin t"¼S-fe!
?116 das 18 às 20 horas e às 
sextas-feir-as de 15 em 15 dias, 
Maria P.adilha está trabalhan
do naque'e terreiro para pres
tar carid1J.de . s~ra vá. minha 
velha. sar,avá sua m en ina Ri
tínhe e que Oxalá lhe dê sem
pre muita luz. pois em breve 
a senhora estará recebendo 

um nôvo pôsto dentro da re
ligião. 

DOMINGO, 12/7/1970 

Malhas e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste anuncio e ranhe 10% de bonificação 
Fábrica e loja.: Rua Dr Leal ~68-B <Esq. da Rua 
Pernambuco> Em frente ao ponto final do ônibus 

Eng Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 

Coluna Espirita Cristã 
Paulo Garrida 

Membro do CONSELHO DE CULTOS do "S.O R.E." 

PARA.Bf:,TS MARIO BAR
CELOS Transconeu no 
dia 4 do corrent-e, o natalício 
do no.,;so grande Comandante 
Márto .Barceloo, batalhador 
ir. cansa \el pelo engrandeci· 
mento aa nos..<a religião. Má
rio Barcelos, atualmente, é 
u;n d<lé maiores lideres, pelo 
Eeu dinamismo, pelo seu des
prendl.lnento, inclusive, sacn
Ucando-se a si próp1•io em 
oro! da cau.sa que abraçou, a 
qual lidera oom um brilhan
tiSmo mvejável. os Espiritas 
de um modo geral. estão de 
parabém em ter como líder 
Mário Barcelos. 

A Crtl7.ada Espirita Gul
lhcrm~ M,oniz. e 01ulto .em, 

partlcular, este que eecreve, 
desejam a você, Mário Bar
celos, muita saúd~, paz e fe
licidades e que esta da.ta se 
reproduza por muitos e mU1-
tos aD06. Precisamos de você 
dentro do Supremo ôrgão da:; 
R.eligi~ F.splritas e fora do 
mesmo, na. AMembléia Legis
lativa defendendo e levantan
do cada vez mais, a nossa Su
prema Religião. 

PARAPSICOLOGIA (Con-
tinuação) - Diante desse pa
nc,ra.ma desolador apresenta<lo 
por cientistas e pseudo-cien
tistas, empenhados em com
pli~r o que é simples e ne
gar o que e evidente, são pro· 
fundamente significativas as 
palavras de Jesus, registradas 
em Mateus, Capitulo XI, ver
sículo 25: 

uaraças te rei:do, Meu Pai. 
&>nhor do Céu e da Terra, 
i:,or huveres ocultado estas 
coisas aos sábios e aos en
tendidus. e as revelastes aos 
pequenmos•. 

lt justo que. como Espiri
ta.s. cultivemos interêsse pelas 
realiza,çôes da Parapslcolog1a 
e que tenhamos confrades 
atuant.es em seus campos, m as 
será ingenuidade conceber 
que a ciência que pretende 
1r além da. psicologia, ou 
qualquer outra. que a suceda, 
promova a universalização do 

tcnôr..1~110 mecUúr:lco como o 
!Í..sp1rit1Smo no-lo aprc.sent... 

Não podemos olvidar que 
antes aa Parapsicologia, num 
periOdt em que houve grande 
empenho do Plano Esp:rltu 1 
nesse ~.,nt1cto, com a ação c\e 
notávei,, cientistas que est • 
<i11ram a fenomenolv~ia par~· 
norma, a Metapsíqulca falt!
ceu vitima de descréd·to, por• 
que conr.luira pela real'.dade 
da. sobrevivência e do inter
cámbio com o Além! 

Por isso, a aceitação de ~-
melhantes verdades, muilío 
mais simples conseqüência d 
comprovação cientifica, , rá 
truto do amadurecimento E • 
pirituaJ da criatura huuuu a 
Elas trn1ntarâo uo futuro. nuo 
porqire a Ciência tornP o 10• 

mem 5uficientemente grande 
para demonstrá-las, mas por
que o Homem se fará sufi
cier..temente pequeno p:u a 
senti-laS - <Transcrição do 
"REFORMADOR" de novem• 
bro/69. editado pela Federa
ção Espírita BrasileiraJ. 

RECEITAS llm:DICAS ES· 
PJ.RITUAIS Nosso Gui
lhermê Moniz está aviando 
l'eceitas Os interessados, de· 
vem proceder da seguinte 
forma: - Numa fôlha de pa
pel branco colocar o 11ome 
completo. enderêço, idade se
xc e sintomas; juntar doi5 
selos tle 5 centavos e reme
ter para: SU'FREMO óR· 
GAO DAS RELIGIÕES ESPt
RJTAS Colunista Pau'o 
Garrido - Rua Pernambuco 
n ° 1.161 Er.cantado 
GB - ZC/ 13. 

ESPIRITISMO PELO RA· 
DIO • - Ouçam aos sãlJqdos. 
através da Rúdio Rio de Ja• 

:ieiro, v.s seguintes pro5 m-nasc 
Espíritas; • A Voz do Lu1.e1-
r-0 Espiritual", das 7,30 às 800 
r,oras e "A Voz do Exé1•c tu 
Branco" das 9,00 às- 10,00 ho
ras, programas da Cruz:td. 
li;soíriui Guilherme Moniz 
Supremo órgão das Rl' 1-
glões Espírit as, respeetiva• 
mente. 

A OGARI DO POVO 
PôSTO 1 : 1. º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 
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Noronha 
Qua~e nã.o costumo ~onhar dormindo; 

em geral, sonho acordado. Mas há dias 
tive um sonho um pouco fora do comum. 
Sonhei que estava em cima de um monte, 
ao redo1 do qual se juntava uma grande 
multidfto. S1tbitamente, me vi dia.nte de wn 
micrnfone. E.um papel apareceu em mínha,,· 
mãos. l'razia uma noi,cia e eu a Ll para o 
povo aglomerndo: "Na madrugada de ontem, 
quando os tcrmômeLros marcaram a mais 
baixa temperatura do inverno, cinco men
digos morreram de frio, nas ruas da Gua
naba ra.· 

Terminada a leitura da noticia, fiz uma 
pau~a e comecei a falar como se fõsse um 
prega.dor ou um emis~árjo de alguma .-er
dade revelada, pois meu falar era awtero 
e lufunclla viva receptividade entre os ou
vintes: 

"1\>leus amigos, lamentemos e choremos, 
que êste ci-ime é crime de nossas mãos. 
Oxalá bem o disse, _naquele tempo: ''Porque 
tive fome e me destes de comer; tive sêde 
e destes-me de beber; era hóspde, e reco
lhestes-me; estava. nu, e cobr•ste6-me ... 
Entã-0 lhe re.;,ponderão os justos dhendil ; 
Se1•hor, quando é que te vimos faminto. e 
te demos de comei; ou sequioso e te de
mos de beber? E qua.ndo te vimos hóspe.le 
e te recolhemos; ou nu, e te vestimos? 
E, respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade 
vos digo, que quantas vêzes vós rizest.es isto 
a um dêstes meus irmãos mais pequeninos, 
a mim e que o fizeste6.'' (Mateus, 25:35). 
E continuei: "Nós deixamos êstes pequeni-
110!; morrer de frio, quando sobrava calor 
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llDI nossas moradas. Foi ao Senhor, foi a 
JeSU.6, que nós deixamos morrer de frio, à 
nossa porta fechg.da " 

Aco1-dei com a fr<,nt~ poreJada e a res
piração opressa.. E. por algum tempo. per
maneci naquele estado, entreaoordado e 
entre-dormente, quando o sonho nos parrce 
reaJ e tudo tem uma ló,:rica ane. aos po,,_ 
cos, vai desaparecenclo, Invadida pela razão 
cotidhna. 

C.:ostumo rabiscar num papel as linhas 
mestras r1e meus sonhos, pois seJ que OB 

esquecerei totalmente. ao aoorda.r de todo. 
E foi fita.ndo aquêles rabiscos da ma• 

draga.da que comecei a travar uma luta en• 
tre a doCf' loucura do sonho e a amarga 
realidade da vigília: a.cordado, tudo me pa• 
receu utópico, mas lembrei-me de que, nas 
fimbrias do despertar um a.pêlo corria em 
mmha mente: ''homens felizes. abriguem 
um mendigo neste inverno deixem dormir 
um d·esa.briga-do dentro de seu carro." 

Já desperto e c111,taminado pelo ritmo 
doo "slogans", comecei a repetir, enfà.tlca• 
me'',.: "Ponha um Cristo no seu carro .. 
Ponha um Cristo no seu carro" Foi a. casto 
que percebi que a mensagem tinha men,<;a• 
c~m, que dar dormida a um desa.'1rig-ado é 
abrigar ae C1·isto mesmo! Está nos Evan
gelhos .• 

Agora, inteiramente desperto, não sei o 
que dizer. Mas, mesmo deixando de la.do 
o sentimento, tôda a lógica do mundo me 
diz que é crime deixar morrer de frio, com 
tantas casas vazias ao redor. E que é o 
nosso coração que está vazio . .. 

M Uf F J 

VITIMA DE VANDALISMO! 
Em dias da semana passada. 

um grupo de me.rginais que 
de·x'1-ra crer pertencer à re
l!gião protestante, invadiu 
na calada de madrugada o 

• Centrn Espírita Dam Miguel. 
qL1e funciona na rua Luiz Bar
b,1lho, 445 em Rochft M 1rand,:i 
e praticou verdadeiros atos 

' de vandalismo, depredando to
Cl-0 o imóvel destrulndo o gon
gâ. imagens e tudo que havia 
no interior do p1•édio Deoois. 
esp)lhou divel'50S folhetos 
referentes à religião p~otes
tante na casa e se evadiu. 

fü.to, que foi levado ao conhe
cimento do nosso irmão e Pre
sidente do Conselho do SORE, 
Oscar Noronha Filho, nosso 
órgão moVimentou imediata.
mente seu corpo juri<llco que 
jã está tomando enérglas pro
vidências para que os culpados 
sejam ident!ficr.dos e punidOll 
diantes da lei, po's cometera.m 
diversos cr;rnes numa sô açao. 
entre oo. quais ferindo o direi
to do culto livre que nos é gg.
rantldo pela contltuição, ln
va.são de Domicilio. destruição 
de patrimônio alheio etc ..• 

maneira im!lllda a nos:;a reli
gião pois, c-Olllo diz o velho di
tado, quando •c3bam os argu
mentos começam as vio'ências 
e contra o n=o tra.ba.lho não 
existern argumentos contrá
r ios. Independente de tudo. o 
Suprêmo Orgão das Religi~ 
Espíritas ten1 o mais vivo in
tere.se em esclarecer o lamen
tável acontecimento, pois en
cabeça a luta contra as vio
lencia.s e deseja que r.eine e. 
paz entre os povos e principal
mente entre as diversas reli
giões. Não uoa envolvemos com 
nenhuma. delas, mes não TB
moa permitir também 4ue se 
envolvam oom a. nOS6&. Espe-
1·em e verão. Lugar de 1>9.ndi
do é na cadeia e é parA lá que 
vocês, margina.is, depredado
res de centros espíritas irão. 
Além di.soo. o Orozimbo tem 
se~ povo da tronqueira. e êles 
vã.o, na p9.rte espiritual. to
ma.r contra. caso e como todo 
mlltlldo sa,be & pilll' briga que 
eâte ê a briga oom os no..sso.s 
querid011 Exús. se não acredi
tam a~uardem e ~rão. Vocês 
meteram a. m!io n\llJ\ Vfil'da
deiro formigueiro. 

O Centro Espirita. Dom Ml· 
guel é dirigido pelo estimado 
Ba.balaõ. Orozimbo Pimenta 
homem de ida.de co1FideráveÍ 
<l uma das grandes reservas 
mora.is da..s religiões espíritas. 
Orozimbo, mesmo doente aten
de a todo.s que o prooure.m 
sempre oom muito !lllllor e ca
rinho, e pelo seu procedimen
to bondoso deve ter angarlt.· 
do a. antipa,ti& de gente pobre 
de espírito que não sabe c:19.r ao 
lemelhant,e O que 011 eal)h-itas 
sabem, 

Diante da bruoo.lldade 110 

Esteja ceno o Orozimbo e 
todos os nossos irmãos que le
so não va1 ficar a&m. Dellia 
feita va,rnos chamar A.s f&lM 
o.s marginais que combatem de 
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Renatinho De Jacarepaguá Foi 
Recebido Com Alujá No llê De lansã 

.repagua.. visitou, na semana 
que passou, o Ilê de Iançã, 
situad< na Rua Itabaiana :;..'i' 
33 no Engenho Nõvo, Aquela 
casa realiza suas sessões as 
têrças-1ei~a.s e sextas-feiras, 
à partiI das 21 horrus. 

A Baba daquele abaçá ~ a 
nossa ,i-mã Clea. Cil.lixt-0 Al
ves. qne trabalha com o Ca
bod'l Pena Verde das Almas, 

sendo de notar a excepciona
"dade do seu trabalho pelo 

,;rrande número d.e médiuns e 
pela imensa. assistência que 
ah vai receber caridade. 

Os r:ossos pa.rabéns a nossa 
l'rmã pelo excelente desenvol
vimento dos trabalhos naque
,e abaçá. 

TENDA ESPíP..ITA 
SAO SEBASTIAO E 
CASA DE AFANJÃ 

A Te!ida Espírita São se
ba~tiã.o. tem sua sede própria 
'I. Rua Pinto Teles n.0 1048. 
nc. Largo do Campinho. rea
liza 'leSSôes públicas as se
gundas e sextas-feiras. à par
tu das vinte horas. e é diri
gi.do 9elo competente babalo
t-ixá Wa.lter Ferreira Assuce
na que pratica Umbanda. 

O oabalorixá dessa bo.nit.a 
casa de ca.ridade convida a 
todos os filhos de fé para a 
2"ira fe.stlva em IOUV@" ao 
grande 01'ixá xa.r:gô. que se
rá 1avada a efeito no dia ~ 
do co;rente. ' 

Rogamos que a mesma seja 
revestida do ma.ior êXito, co
mo o são tôdas as promoções 
daquela casa de ca.ridade. 

Sete Montanhas 

Uma Casa De Fé 
A Tenda Espirita Filhos <!e 

7 Mont11.Dhas, que fica na rua 
Guari n .0 71, e:n Coelho Nero, 
pratica o r ituru de Urnb1nda 
e real1za suas sessões às quar
tas-feiras a partir d!IS 16 ha
ras, p1u-a consultas. e às se
gundas-feiras e .sá,b::tdos de 
desenvolvimento. 

O no.s.so representante Sa
muel Tavares. agre.dece o bom 
t ra tamento que lhe foi dispen
sado pelos comp0nentes da DII.· 
retorie. daquela casa. S:imuel 
pretende voltar dentro de bre
-,,es d ias, desta vez acompanha• 
do do noso .Presidente Má.rio 

Ba.rcelos, cuje. presença. foi 
bastante solicitad1'. 

O Babalorixá. que dirlge -
com sabedoria aquela oasa. de 
Santo é o oompetente Baba• 
lorixá .Anisio Domingos Si
mião quCl é também o Presiden-
te daquele e.ooçã e cujo e!edá 
é Xangô e OXum. Os Ohefel 
são: Caboclo Sete Monta-ntbal 
e Pai Benedito na linha daa 
a.Jmas além de Pai José de 
Arua.nda . O Exu d& caae. ~ o 
Tranca Rua. e Exu Teimooo. 

Dentro em breve faremos 
uma visita a casa, de santo tão 
exemplar -

A DROGARIA DO ovo ------ . l 
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A LMA HUMANÃ 
DESDE os tempos mais an

.igos que se fala e meneio
iam-se !6.to.s, refMentf>.s à eJ· 
na humane.. com ês&e nome 
>U seus sinônimos, tal ele
nento é citado como compo
nente da ser humano, e sobre-
1ivente à morte do corpo fi
sioo. Quer em vida dêsse cor
:>O, quer depois de sua morte. 
,empre foi concedido à alma 
1 ·poder de se apresentar aos 
livos, antes e depo'.s da cha
nade. morte 

Veremos que a alm11 não ê 
) que mais prõprimnente de
remos oonhecer e denominar 
:lsplrito. Ji:ste é lnvisJvel, 
'llortal, tndestrutlvel, eterno. 
\ alma não é Imortal. tndes
rutlvel. eterna: Ela se diSSI• 
'9.l"á transfo~mar•se-â pelo ~moo adiante de cada. uma 
,;oiirnação terrena, dep:ils de 
~stágios mas ou menos lon
·os. em mundos -,u planos. 
·o~idera.dos Mundo dos De
,e;os. do Pen~amento, etc. A 
lima se diluirá, porque. em
>:>ra oonstitufda de Matérla 
nais sútU que li do corpo n
:ico, não debm de ser Maté
·'.a. é. como tal submetide. a 
ei de mutalldaae. Ass m :ien· 
to. o que acontece com a Ma· 
~éria do corpo fls;co. aconte
·erá com a alma humana: 
,tomos. moléculas e celula.s 
--,sfquicas e1es~ar•se-ão . 
:;erá uma desa'!:1":>g>ação. uma 
:iecomposição diferente da do 
~orpo fisico mesmo a..ssun uma 
deoompOS\c:lio. A alma buma
n&. po's. naaa ma.Ili é q,ue um 
aeguudo oorr,o. conatltuinte dO 
-,em'11o de que l rormacio o 
-~r humllll() e t.errenn: corpo 

MUITO 
OBRIGADO 
IRMÃO 
RUY LASRY 

Do mnão Ruy Lasry rece· 
-bemoS uma belis.slma carta 
pela passagem do aniversário 
nataliclo do nos.se editor Má
rio Barcelos. Seria um.a carta 
comum, como multas que re
rebem06 se ela e-ão contives
se uma frase que traduz em 
!<li& totalidade. o nosso pro
pósito dentro da nossa reli
gião. Ruy. um competente 
:r.elador-~-8anto, juntamente 
rom cllll espõsa, a Babá Neu
zemlr, frente ao Centro Es· 
pirita Siro Sel>astlão, encer
rou sua carta com as seguin
tes pu.lavras: 

"Não esqueças, a vitória é 
a Deusa encantada de todos 
os Idealistas . Pouco Importa 
que seu altar esteja no infi
nito. Marchai para eia• . 

ffslco, Alma (Corpo Astra.l) e 
Espírito. 

O corpo astral eu alma, é 
uma. formQ que serã tomada 
pelo corpo fisico do espirita 
encamant.e ou relnearnante; é 
o homem forme.do pelo "Sô
pro das narinas", elemento 
que o homem criado em "Ima
gem e semelhança. de Deus, ao 
homem formado da a;rglle. da 
terra" - corpo ffs!co, terre
no. 

o corpo astral ê semelhan
te ao negativo fotográfico, que 
será reproduzido no positivo 
existencial do plano ma.teriru. 

O fato dos espíritos se 
a.presentarem. depols de de
sencarne.dos, com care.ctéres 
de sua últ'ma encamação ter
rena. não !nfirma a possibili
dade de surgirem, em outros 
meios revestidos de formas 
dlfer~tes, isto é, num cor
po astrs.l de mulhe:- para uns. 
e no corpo astral de homem. 
pe.ra outros, por exemplo. sen
do este. uma das causas das 
chamadas "mistificações", pa 
re. os videntes, em muitas reu
niões exper:mentais nas ques
tões do além-túmulo. CUmpre 

JAIR TAVARES 

notar que as aparições de &!• 
piritos, desenca.1:nados, em cor
po astral mais conhecidas por 
Materializações, nos meios ES• 
piritas, bem como ()li fenôme-~ 
nos de bi-corporeidade. desdo
bramento estral, de pessoas 
viva.s, que são referidos nes
ses meios e por magnetizado
res e hipnot'stas, conhecidos 
por todos os estudantes e es
tudiosos de Ciências Ocultas, 
são fenômenos idênticos, vis
to que se tre.ta da verdadeira 
P;icolog1a. 

A presença de uma alma. 
(Corpo astre..l), estllja vivo ou 
morto o corpo ffsico da pes
soa a quem pertence, tem si
do. abé boje, de pouca dura
ção Do que se sabe, foi o 
espírito de Katie K ·ng, o que 
mais tempo levou (3 anos mais 
ou menos), e.presentando-se 
a.o sáb'o William Crookes. 

Estudar o que ê a alma. hu• 
mana, servirá para nos liber
tar da idéia de que somos 
"simples animais que vestem 
roup 9.s", dando-nos a convic
ção da posse de ums alma. 
espírito ou inteligéncle. que 

deve evoluir. 

Visitas Da Equipe Oxalá 
FERNANDO COSTA 

U.:S: DE llANSA - Rua 
tuá, .3 J dlm G na-

b&ral - Dha do OOvernador. 
ralorlxá: Antônia Couto. 
consultas às têrças e quin• 
tas-feiras. Dia 19 de Julho: 
Toque festivo. 

CABANA DE ABAL'OAE -
Rua Luiz Soares 142 - Co
mendador soares. &bala(>: 
Walter . Sessões aos sábados. 
de 15 em 16 dias . Guia-chefe: 
Pai Bento. M:ãe · Pequena: 
Alice. 

ABAÇA DE OXALA E 
OXOM - Rua Pinhará. 509. 
Rocha Miranda. Babá: Marta 
José. Cambono: Miro. Do
mingo realizou festa de Xan
gô, com ingc!o às 15 horas. 

CABANA F.sPíRITA CA• 
BOOW SETE NUVENS 
Rua Luiz Soares n.9 170, Co
mendador Soares. Babã: Jor
gina dos Santos. uia-chefe: 
Caboclo Sete Nuvens. se~
sões aos sábados de 15 em ltl 
dias. 

ABAÇ.A DE IANSA - Ru11 
Mal. Joaquim Inácio n.9 548, 
Rearer.go. Babá: Aurlnha de 
Iansã Domingo realizou to
que festivo em louvor a Aba
la.uaê, com início às 16 horas. 
horas. 

OANTlNRO DO V O V O 
CHICO - Rua Venâncio Ri
beiro, 331 Engenho de 
Uentro. Babalaô: Ubaldo . 

Sessões à.s sextas feiras, à.s 16 
.1() nor . No último dia 29 
;:,a,s,sa..._ toa a coroação da 
MA.e Pequena do terretro, He
lena S Outra. 

IU; :>E OMULU E OSSAE 
- Rua Assu, 300, Mesqutta. 
õnibns "Nova Iguaçu-Fá.brt• 
<'8 de "'ólvora". Ialorlxá: Ju
;ma df:: Omulu. Sábado pas
o;:ado "t!CO!bimento de 5 iaôs. 

CAB.o\NA MAMAE OXUM 
- Rua Pinharà, 531, Colégio. 
Babá : Marina.. Consultas 
diàriamente. 

TE CABOCLO 
VE~CE DEMANDA 
A Tanda. Espirita Caboclo 

Vence Dem~nda, e.stá s'tuada 
na rua Araújo, 173, em Casca.
dura. e segue o ritual de Um-

banda. sob a competente dire
ção da Yaloriltll, Yolanda 
Campos• A1l ~..fsões são rea.Il-

Z&.das às segundas e sextas fei
ras. Os gulas che"es são, Ca
boclo Vence Demanda que em.. 
p,e~ta o nome à. casa, e Velho 
Cipriano. Trabalham a inda 
LeSta casa fazendo caridade. 

os cabo:'os Tuplnambá, Pedra 
Preta, Jurema. Iracema. Mata 
Vir<>'em, vovó Rosa e pai Mi
guel. 
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SUPREMO ORGAO DAS RELIGIÕES ESPIRITAS 

S.O.R.E. 
:Reg,0 no Oa.l"tório d.e Pessoas J'Urlddcas !IOb e, n..• 20.eGS 

Sede - Run. PcrnaDlbuco n.• 1161 - Enoankàa 
DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL 

Flllações - Estatutos 
DEPARTAMENTO MtDICO 

Clinica Gero.l - Medicamentos - Internações 
DEPARTAMENTO 1\111:DICO-DENTARIO 
DEPARTAMEN',1'0 JURIDICO 

Inquilinato - Defesas Jurid 
DEPARTAMENTO DE CULTO 

Orientações Gera.ia - Sessões Religlooas 
SETORE DE DIVULGAÇAO 

T ablóide GN na Uml>mda - GAZETA DE NOTtClAS 
"A Voz do Exército Branoo" - Rádio Rio de Janeiro, 

.320 kc. Sábados, d,as 9 às 10 da manhã. 
'ID&a.fio ao I:mpossfvel" - TV Canal 9, às térças-

feiras às 23 horas. 

Unificação Do Espiritismo 
G~ ao S .O.R.E . , tive

mos, têrça-feira última, no 
Programa DESAFIO AO IM
POSSíVEL, os melhores de
bates a que já a istimos sô
t>re a Unificação do Espiri
tismo. Todos os presentes 
sabiam e sabem das dificul
dades existentes em se con
gregar os Espíritas em um 
eó bloco. Dado a facilidade 
com que, qualquer um, pode 
•montar" um Terreiro. pois 
não existe um Orgão oontro
lador verificando a honesti
dade dos seus propósitos re
ligiosos, bastando para essa 1 
"montagem" duas ou três fô
lllas de zinco para a sua cober-

• tr ou quatro ugato& 
ptngael,J8" para fazer numero 
• um •batedor" de tambor. 
Isso reunido temos um ter
reiro fur.cionando . Out os, 
mais espertos. fazem casas 
ruxuosas... Sob essas cobe~
tas co.asumarn-se os atos mais 
degradantes em nome da no• - 1 
sa Religião, sem que disso to
mem conhecimento as tais 1 

chamadas cúpulas. 
Falou-se, no Pro!l'rama. das 

más qualidades dos Terreiros. 
de zeladores d e santo. de 11-
1'l'OS etc . etc. Esqueceram-se 
f'ntretanto , das pé.sslmru; qua
lidades das diver::as Fêdera
ções, Confederaç,es ou outro~ 
nomes que lhes queiram dar . 

JôGO DE 
BúZIOS 
O jõgo de búzlo.s n11. secl~ 

do SORE f Ais seg,;ndas. 
têrças e quartas-1'e-lras com 
inlc:o às 15 horas. ~ tn
tereesados deve:-ão pro
curar fioha na secret ar·a 
' a ó,l!áO na Ru- Pernam
buco, 1161, oota.ção do E
cantado. 

Aponte-nos o que fêz, at:6 
hoje, qualquer delas pelo bem
es,ar da Religião. Quais &1 
campa,1.has, privad~ ou pú
blicas, que planeJa.ram ou que 
1a tomaram parte? Interessa
ram-se por Leis que pode
riam, e.as nossas Casa.s ~ 
Legislativo, nos a.mparar ·• 
garantir-nos um lugar ªao 
Sol"? Disciplinaram os Ter
rei~os. expulsando ou cerce
ando a proliferação dos lnde
sejá veis? 

Sabemos de zeladores, oa 
melhor de falsos zela.dores 
de santo que usam os 1e11.1 

'T'n ·e1?"os para a prê.tica de 
a1,os t-0rpes e vt.s. E que ra.-
1'e>m aa A&soclai;õei? Nada,, 
a>:>rnlutamente nada. P&Ber o 
<!'Ue? Como fazer semultoa cl6-
le• próprios t.êm "cauda de 
i:,a "ha"? 

Quanao hà oportunidade 
do aparecimento em pd:blico 
dus ~us mentores, apresen
t •m-se êles ufa.nos, cada qual 
SP dizei_do "Saivador do Es .. 
.,·ri t 1smo". Na realidade nada 
fa:1;~m a não ser o ficar em 
•·uâs çedes, recebendo as men• 
s•1 lda 1es dos Terreiros filia• 
ao.s <muitos dos quais inseri• 
t-0~ por Intimidação>, comen• 
cto e "1vendo à larga dessas 
rúntr!bulcões. E quando um 
c1ê«es filiados deseja regis
trar os seus Estatutos no 
r P Jurlfücas, a tmportAn
e•a robrada ê superior5 a 
10 vêzek ao real valor eld.• 
gido oelo Cartório. Mora 1sso 
n§o temos outras notictas com 
it>ferênrla • às suas atividades. 

Necessário se faz. então. um 
órgão Supremo, controla
dor, para que a direção do 
nusso querido Espiritismo se
ja J u s t a, coesa, Irrever• 
tive! i! que sua atua.ç.ão -
com homens de gabarito. mo-
1a1 e religioso - seja san
c10nad11 por lei e que, dessa 
1e1, não possam escapar os 
mar'l'inalS infiltrados em nos• 
ro melo. 

í A DROGARIA DO POVO 
PôSTO 1: 1.º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 

PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-8, na Pavuna 
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Nata ício1 

Sábado passado dia 4, o 
Supremo órgão dgs Rellglõ~s 

· e a :eoça <'1- Xan-
·veram em 

fe.sta., oom a passagem do 
anlver.sár'.o na~01 ic·o d<> nos
so presidente Mário Bar• 
cel06. 

Jamais nossas dependências 
receberam, em di ,s de ses
sões comuns, tanta gente. O 

"MACA/A" 
Re~bemos da Tenda de 

Umbar..da Luz, Esperança e 
Fraternidade, que tem sede 
na Rua Mariz e Barros, 685. 
sobrado, o nôvo exemplar de 
«Maca.ia", como sempre bas
tante notl~ioso, com bonitas 
e bem escritas reportagens. 
Agradecemos e arhamos que 
"Maca.ia'' deve cont;nuar sua 
!tnha que vem sendo manti
da 11.té agora. Parabéns e 
aceitem o nosso sara.vá. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

povo da Umbanda estêve na 
rua Pernambuco, pe,r& abra
çar o IIOl!SO irmli.o Mário 
Barcelos e uma festinha que 
seria levada a e!elt.o de eur
prê.sa pe!Oli filhos do terrei
ro e dirigentes do SO!RiE, 
tra.n.s!ormou-.se numa ex:tra
ord1nária demonstração de 
dedicação e car!Illlo com o 
aniversariante, j u n t lll!llente 
com todos os da casa se sen
tiu surprêBo com o desusado 
movimento de sábado pas
sado . 

Usaram da palavra. dive1-
sos oradores, entre os quals 
o nosso querido Noronha F I• 
lho, P1•esidente do Conse•-,,-, 
do SORE que exaltou a figu
ra de Mârio Ba.rcelos, como 
homem, como · Zelador de 
Santo, como Pai de Famllla 
e como líder oferecendo na 
oca•0 i'io ao aniversarlante uma 
caneta de ouro completanro 
suas pala.vras dizendo qut 
esperava que aquela caneta 
fôsse usada pelo agrac'ado 
para assinar documentos que 
liberf;assem a. Umbanda de 
tõdas as perseguições e pre
conce'tos de que ainda sorre. 

Mãrló Barcelos falando em 
agradecimento, transferiu to
dos os elogios pa.ra os ho
mens e mulheres que o acom
panham dizendo que o povo 
de Umbanda deve acompa
nhar não ao homem, mas ao 
ideal. D;&Se a.Inda que se 
não fôsse a dedicação e o 

D OG 

·O Pres10 

amor de todos que o cercam, 
que a sua obra nada repre
aenta.r:a. 1fm segulaa, teceu 
comentário:, sõbre os prob!e
maa atuais do PaJ.s, apelan<l<> 
para que oe Umbandlstas em 
novembro próx'mo 11&1bam 
&colher com equilfurto no
mes que devõrão representar 
os destinos d<>.s espíritas. pe.. 
diu para que todos estudas
sem os nomes que surgem e 
scuc:,ssem ver quais de f&to 

que carregam consigo a ai;- I 
tenticidade tão nece.s11ária pa
ra a dlficU tareta. 

Depois das palavras ao 
anlversar!a.nte, formou-· a 
grande fila dos abraç:is e dos 
presentes, que por sinal tam
bém foram muitos. DepolB 
ocorreu uma, fila extra 11 

emocionante. os se1s f 'lhos 
materiais de Már10 Barcelos 
um a um abra.çaram o p: 
lhe entregaram ca<1& um a 
sua leml>rança.. 

Um bonito troféu foi con
ferido ao Presidente, pelo Ba.
balorixá Orlando, do centro 
Espírita Afro-Brasileiro San
io onofre. nepo·s das ho
menagens foi e;e!"Vido aos pre-· 
sentes um gostoso vatapá, 
e no fim da .sessão de cari
dade. uma. g,rande mesa ".e 
doces · oferecida pelo filhos 
de sa,nto de Mário Barcelos 
que também lhe ofertaram 
uma. bonita •a.sta. A .entre
ga, foi feita pela Yaõ Bam
burecl, da Iansão que tem 
a.pena6 doze anos de idade. 

A casa estava wperlotada 
• ~ultos terreiN>,S oompare
oeram pa.ra trazer o seu abra.
ç,o ao BarcelOI!. Entre fies 
anotamos os seguintes: 

Tenda ~irita. C&bOclo Ai
moré e Iema.njá., r\16 Mene
!le.l V1eira 148; Terreiro de 

DOPO 
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Obaluaê, rua Dr. Ferrarl. 
144; Tenda Espirita Vivenda. 
de Iemanjá SObá, Praça Tllrt• 
mã. 20 Inhaúma.; Tenda Es
pirita Nanã :Buruquê e Filhos 
da Jurema, ru~ Padre Cal
das, 16: C•bana Amor e Cari
dade Vovó catarina de An-
gola, rua Gil Gaf.rée ~; 

. Tenda Eplr'ta São T .ázaro. 
rua Inbaré, U3; Tenda Es
plr ·ta Caboc1o Urubatão, rua 
Tangará. 448: Tenda Esni
rita ·do Caboclo Arranca Tõ
('() P. Vov~ M~,.ia Com•a.. rua 
V'leh T!!vares. 337 Lins; 
Abacá de Iemanlá Omibalê. 
rua 45, sln . . Vo!UI Redonda; 
Tend• E<:ofrita rios Rumfl
des, Jl•co .,,..t,, V'P'ra. 40. M,i
dureira; Tenda Esnfrlt.a Es
trél<> do 0~i -nte. ruq José 
Bon'f~c·o 1!40. c0 AA 7: Caba
n'I C!ote ,:,;,ii,~,: . rna oon~11.
~ de r.~'TlllOS, 71. fundos; 
Tenrl• E•nfritA Caboclo Co
brg ro!"a.1. H'stradit da Aima 
Grande, .t<iO . Iralê.; T"nds. 
E......,Mtg Siio Jorge. rua Ita
m<>ran~•h". 192. fnndns: J1°n
ftra e centro E.s,-,fr't,<t Afro
B'l""'~,0•ro f"•nto onnfre rua. 
Meracbq! PaJ,-lfo >ia Frota. 
J. 421. P!I ire JV''~,.,.1, 

Pedimos desculpas aos ter
re:ros :.ue por ventura tenham 
Ilido omitidos nesta re:a.ção, 
po·s o grande número de pe.5-
10as presente, dificultou o 
trabalho da equipe designa
da para ê~~e Sei"'·,.,., 

1 
P"STO 3: Avenida Automóvel Clube, 5'"-pô-8, na Pavuna J 
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LEDA NORONHA 

Niinã, Mãe compassiva., a.bençoa-me. 
Nãnã., Mãe poderosa, protege-me. 
Orixá, Mãe de OrL'tá,s,, a.briga-me sob o fou manto, para 

que minhas ações se orient.em no amor de meus !rmã.05. 
Cri.xá velho e sábio. coloca tuas mãos sõbre II minha ca

beça, para. que eu OOIIll)reenda que tod-Os são meus U'I!lãos 

Recado 
São pala.vns do Apooto!o 

P!lulo "Se tens fe. mas não 
tens c,aridade. de nada ,•ale a 
tua fe. po!s a fé sem ot>ras é 
mort..l.". 

ª'o Codificador da Dout1ina 
E:,,>írita. o extraorclinário 
Allan Kardec, afirmou cate
góricamente que "Fora da ca
ridade não há salvação". 

Nosso Guia Supremo. Jesus, 
Eu sou tua filha e de;eJo receber tuas dá.dil'as, mas que ensino.va sempre a t-0le:·ânc1a 

•IM sejam para mim caminhos de salracão e a bondade para eom nossos 
Por !soo, se me derefl poder, dá-me moderação para exer- semelhantes, exemplificando 

~-lo por atos. ações e pen..."llmen-
l:le me deres sabedoria., dâ-me humildade para usã-la , tos 0 que será. o mundo ma-
Se me deres fortuna, dá-me geueroslda"lle para reparti-la ravilhoS-O do futuro. onde im-
Se me deres amizade. dâ-me lea.ltlade p1na conservá-la. perará a verdadeira Fraterni-
Se me deres fôrça. dã.-me piedade para limitá-la aade Universal, sem guerras. 
Se me deres altivez. dá-me integridade p~ra justificá-la 0dioa. orgulhos, ciúmes e lu-
Se me deres autoridade, õ.ã-me retidão para sustentá-la. oos f.ratricidas. 
se me deres Inteligência, d1\-me caridade para equilibrá-la Assim. meu Irmão, as b08,s 
Nãnã., sou hmnana e, portanto. fraca O sofrimento me obre,s, aquelas realmente fra-

,epugna. ternas e caritativas devem ser 
.Mas tu és Mãe e como Mãe te c&be oorr!glr-me e 11.per- ~mpla.mente divulgadas e. sen-

felçoar-mi,. do assim. desejo lhe iDformar 
Por Jsso talvez tenhas de ma.ndN'-me provações Entll.o. qut o projeto para a oonstru-

Mã.e. manda-me também o neces&irlo para enfrentá-las çâ-0 de um centro de recupe-
Se a morte nu a v:lda me seJ)ll.nrP'l> dqaue1ei: que amo. rar.ão tnra oesso11s obsedada.<; 

dt-me animo forte oara enfrentar s separat-ão I na Tenda Esp[rita S3Iltinela 
Se tiver de ver sofrer os que me são caros e não me fõr I do Além, situada o.a Rua Jo-

posslvel sofrer em l•igar dêles. concede-me ao menos as exatas li\'a da Fonseoo 315 - Os'l\-a.l-
pala.vras e os gestos rituais que sã.o bálsamos nas feridas do Cruz - GB estt\ sendo 
abertas I dev damente pror,gado e te-

se tiver de chorar dã-me o con•ôlo de ter a meu lado um j nho certezs. com a fõrça de 
amlro que cilore com'g,o ~us. dentro em breve ê..ste 

Se t•ver de ser humilhada. dã-me oraulbo bastante oa.ra Ideal e~tará realizado. 
receber _oom alHvE:Z a humilhação; ma.s se tiver de ser exa.t- j Os veículos atualmente uti-
tada.. da-!™' tmm1ldade b!lst&nte para receber oom modéStia liz•1dos !)ara o conhecimento 
esta exaltacâo , c1esta obr0. de caridade são o.s 

Se não ouder ob•er o que dese.\o dá-mr compreensão das seguintes: 
r~ões de meu fr~ca:so; mas se tiver de triunfar. dá-me ma- Rádio Rio de Janeiro - Sã· 
turida.de 01n·a que o trtunto nã,c, me ::orrompa bados - A Voz do Luzeiro 

Se tiver de sofrer, dá-me coragem {>llra que a infel'cida.de E!s.piritusl B.orário: '1.30 
n ne &m!l ; mas se tn•er de _e eliz, -me ho as 8. roll' · -
tern 'dRde oara qu.,. s reuc•d:ide nA-0 me torne ego ~ta ma da Cruzada .Espirita GuJ-

Enfim Nânã minha Mãe. cobre com ~ tua cn;iyo gene- lhernre Moni7. sob a direção 
rosa a ~emente do meu ser, para que êle desabroche em oonzs de seu Presidente Paulo Gar-
pensamentoi; llO~ p11,la.vras e boas obra., • rido 

Sa.ravã- Nãnã. Aind9 nescr .. me.=a estação 

AVENIDA SUBURBANA, 7370 

· Largo da Abolição 

2. 0 LOJA 

ARTIGOS DE UMBANDA E RELIGIOSOS EM GERAL 

DISTRIBUIDOR 

DOS PRODUTOS DO LABORATORlO INDtGENA LTDA. 

Emagreça sem dieta com o famoso Chá 7 Fôlhas 

, o .a 
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Para Kianga-Zua 
CARLOS ALLEMAND 

d.e rádio e igue.lment-e si\ba
do - A Voz do Exercito Brnn- J 

co, no horário de 9.00 hora6 . 
às 10,00 lloras - programa do 1 

S.O.R.E. tSupremo Orgão 
das Religiões Es.viritas) . sob 
a direção de Mário Barcelos; 

No domingo. m3.lS uma l'eZ 
nesta emissora. no horário de 
7.45 às 8 horas "O Evangelho 1 
à Luz do E,p•1·lt!smo", pro
gramtt da Liga K~pirite. do I 
Esta.do da Guanabara. dil'ig1dc I 
pelo nosso confrade Luiz Al
berto Marins, sendo de se no- j 
tar que êst.e programa ê re
transmitido às qulnt~-fciMs 
pela Rádio Copecabane., no 
horário de 12.45 ~ 13 horas 

Tódas as t,êrças-feira.s na 
Televisão contmental - Ca-

, nal 9. às 23 horas. "Desafio 
Imposslvel", supervisão do 
S.O.R.E. e apresentação de 
Má.rio Baree!os eom a 'l)!lrti
cipação de tôde.s as equipes 
do Tu-bló!de ,.GN NA UMBAN· 
DA". 

Gostaria lmen.<amente que 
o prezado irmão, na qualida
de de arquitet.o Franc;lsco Gui
marães e o digno Presidente 
da Sentinela do Além Sr. 
João Albert-0 Pinto, p:ocuro:is-1 

sem Luiz Alb•rto ~Ia rtim na 
Cooperativa d-OS ~p,era11tista.s 
- Av. I'reze de Maio 47 -
Sôt.,·eloia. de 2• a s•-r~ira 
das 10 horas às 14 hora, a 
fim de trocarem idéias para 
uma visita ao Hospital Pedro 
de Alcântara. mantido pela 
Sociedade E!spfritn Rnm<ttis. 
pois. tenho certeza. CJ , clêst.,. 
con acto. mtúta co!•a de útil 1 
e concreta poderá su!·c: r. 1 

Que a doce paz de Je.sus e 

o Manto Sagrado de M<1ria 
Snnt-ü,sima desç,am sôbre to• 
dos que ajudarem esta grnn• 
dlosa obra de caridade. 

N. B. : TODA A CORRES
PONDl1lNOIA PARA 1r8I'E 
COLUNISTA DEVERA SElR, 
REl\'IBTIDA PARA O S .O. 
R.E. - RUA PERNAMBUCO 
1 161. ENCANTADO - GB 

Convite Da Tenda 
Filhos De Oxóssi 
Recebemos wn convite do 

BabalorL'cá Aurélio, da Tenda 
Fspfrita Filhos de Ox6ssi, si• 
tua.da. na. Ru& Carlos Xa.vier 
n '? 97, em Madureira, no 
qual partici.pa que dará um 
grandioso Baile-Show, no cli& 
t < df ~eõi:to, das 22 às 4 ho
ras. em' sua fortn'dá.vel qua• 
drn. As festividades ~erão ani• 
madas por vanos artistas 
convid::idos, e pelo Conjunto 
Super Trovões e seu ô1gão 
1!:létrlco 

'lê:sse .. Show·• tem a finall• 
dade de arrecadar fundos pa
Ta as diversas obras sociais 
da Tenda. 

Agradecemos ao Babalorixá 
~ urélio e sua diretoria pelo 
~onvit.e: e coloramos à sua 
disposição. além dêste Tablói
de, o F'rO\\'rama "A Voz do 
l"xércite Brar.<:o" que vai ao 
nr pela Rádio Rio ele Janei
ro. aos sáb11dos. dns 9 às 1 
cta m1mhr't. 0 n<l•' r.speramos 
contnr com sua pn!sença. 
saravá. 

DOMINGOU 
WILSON OE OXóSSI 

Domingou, gente, domingou. 
Dornmgou no barraco ma.IS humilde, domin~ou no palacete 

mais rico. domingou no olhar do menino pobre. domu1g-ou na. 
lembrança de a.lguem, dommgou no "corcel" do rapaz e. VG.Ilça.
dO domingou lá longe onde "alguém nos espere", domlngou 
onde alguém no, quer bem ... 

Hoje é dommgo. e hoje em todos os lugares já domingou, 
desde às prime;ras horas da madruga.da., onde se encontra o 
Guarda-Noturno, zel-ando pelo sono de todos os moradores da
quela. rui!., onde. êle, tira serviço. 

~ minha gente, vamos fazer do domingo, boje, um dia 
iDe.9quecivel. Vamos procurar, esquecer as contrariedades da 
semana que passou. para que, então, possamos fazer um do
mingo mais alegre. 

Lembremo-nos de que, até "zero hora" também é domin
go, e que êle só termina, quando os ponteiros já marcam o 
prlmeiro mmuto do próximo dia que se inicia.. 

Um conselho, para quem não tem onde passar o domin
go . Hoje t.ero jôgo no Maracanã. m'ls se você não g_osta. de 
futebol. poderâ ir a um bom cinema. mas se também nao gosta 
de cinema. acho que o melhor mesmo seria sair por ai eia ma.
nbã dando Bom dia a todo mundo . Mas vamos 6&1r de casa 
e a.proveitar êste dia. maravilhoso que e. vida. nos oferece. 

Vamos todos domingar. e prá você que é a primein. pessoa 
pa.ra quem falo hoje, o meu Bom dia, bem alegre e chilio de 
fra.ternlda.de. 

Hoje é um dia, em que domlngou em todos 08 1Alg84'es e 
você não va.i sair de casa. também. para dominga,r? • • • 

A DROGARIA DO POVO 
PôSTO 1 : 1. º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 
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A GRANDE DEFESA-A P,4Z CASA 4 MÃES 
Quando o Dr. Robert Op

penheuner, 11ue supervisionou 
1 raor1cação da primeil'a 
bomba atômica, compareceu 
perante uma comissão do 
Congresso Norte-Amerlcar.o, 
indagaram dêle se havia de
fesa contra a bomba. 

- Certamente, responaeu, 
oonfiante, o grande tisico. 

- Qual é? 1 
O Dr. Oppenheimer re1an

ceot. .> olhar pelo plenário. li 
onde todos se m.antinham P.m 
.silenciosa expectativa e mur-
murou ao microfone: \ 

- A paz. 1 

O episódio acima, poderão 
pensar muitos, e.ada tem 11. 

ver com a nossa religião. Ao 
<'Ontrário, pois a resposta do 
eminente sábio, definiu roUl 
ta coisa que poderemos a.prr,
veitar, e aplicar sua respos
ta, em alguns momentos dl! 
nossa religiã-0. 

Compal'eci ao programa 
•Desafio ao Impossível" ao 
àla 30 de junho, qunnclo " \ 
tema debatido foi: "0 que 
falta para a unià-0 da Um 
bs.nda"? 

Durante os debates, no pro 
g•·ama, nunca se pode exter-
1.a.r com profundidacle um:.. 
opinião, visto que o temPo e 
«'SCaSS-O e os a.partes, cortam \ 
muitas vêzes a palavra. Ma, 1 

mesmo assim, no programa 
dirigido por Má.rio Barcelo~ 
tentei dizer o que falta para 

~~~~= ão do.a e11-pfrt'WI.~. u 

n1 e a Paz. 
Falei sôbre o meu euteu 

dunent(I de uma religião um· 
da, sem divisões, l)OIS acn1, 
oue a relic;i:ião espírita, esta 
muito dividida, muito entr .. -
C'0rtada de vaidades pesooaJ.\ 
e quando, conforme declarei. 
UE' ten-eiros com os seus dl· 
r1genl:.t!i. procuram a · cúpu111 
diretora do espiritismo, nâo a 
t,llCollLrani. 

Não enc01~tram, porque u, 
dirigentes, fazem uma guerr..
tria entre êles e isto tira a 1 
co1úiança do dirigente cto.• , 
ten•eiros em oo procurar, ra-1 
zendo com que a maioria do~ 
wrreiros da Guanabara. nàu 
tenham filiação nas quain, 
ou cmoo entidades dirigente~ 
da religião espirita, que po
deriam realmente ser reprc
rentativas do pensameÍ.::to e 
das reivindicações dos espiri
ta.< do nosso estado. 

Existem exceções, mas são 
m·utu raras entre os dlrig,m· 
tes com alguns querendo 
realmente a união dos espl• 
ritas Normalmente afloram 
:nos dirigentes o desejo de 
aparecer, de criar mitos e en
o~usamentos pessoais, qutl 
deixam totalmente desarma
dos, aquêles que acllam qu~ 
Ee os dirigentes e escritor e~ 
do espiritismo pregam amor e 
amizade, r.ão pode entre êles 

- .. e;__~ z -

haver a inimizade e o desa.
mor. 

Existem entid2.des repre• 
sentatlvas de. nossa rellgiAo, 
que procuram realmente 
gbraçar com carinho todos 
o~ den,als irmãos, pois eu nio 
vl nunca o S.O.R.E. negar 
o seu apoio ou o seu abraço 
amigo, a nenhum umbandis• 
ta . Assim também acontece 
.iom mais algumas entidades. 

i;: preciso que façamos dei.~ 
ta bomba atômica que é a de
sunião entre 06 espiritas, um 
iema que te:r:ha a mesma res
posta dl, fato que Inicia. êste 
1trtigo êSte tema só poderá 
ier um - A pacificação -
A PAZ. 

Será a nossa única a.rma 
r,ara derrotarmos êste mons
tro que está sufocando a nos
sa relig1ão, com seus tentà
ralo, de vaidades, de guerra.s 
mternas e de incompreensões. 
vamos fazer da paz a nossa. 

Caboclo ~obra Coral 
Realizou Festas 

Nessas equipes Fõlha Ver
de e Sincer· dade, estiveram 
em v·s11;:c, a Casa d<: Carida.de 
catnclo Oobra cora.1, que fi
ca. na. Rua santo Agostinho 
n .0 497, no Andarai. o ritual 
pratic•do naquela casa é Un>
blnda. e as sessões são 
dirigidas· pelo Babalorixá An
tonio carlos soares Re·s cujo 
Eled:: e Ogum e Iemanjá. 

o Guia-Chefe da casa é o 
Caboclo Cobra Coral e Pai 
Gabriel da Ball a, na linha 
das almaJ:o. Os outros cab<>
clos são: Junco Verde, ca.b<>
cla Jurema, Caboelo Ca,pota 
da mo.ta e CalJOCl0 Fle
che ·ro. 

No d'a 7 do corrente aque
la ~sa rearwu uma bonita 
festa em louvor a •·seu Sete 
Covas" e dia 19 de agõSto, 
será realibzada outra grande 
festa em louvor aos pretos 
velhos, para a qual o Bab~
lorixá oonvida a todos os fi
lhos da e.asa e os Irmãos 
espíritas. 

A Mãe Pequena da. casa é 
dona Maria Vanit11 santos e 
0 Ogã é o Sr. \1:anoel soares 
Reis e as se.ssões são reali
zadas tôdas as quartas-feiras 
e aos sábados, de quinze em 
quinze dias. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMB-ANDA 

R G 

JOSÉ DE CARVALHO 

bandeira, p<>is sómente depois 
que est1•1erem pacificados os 
ctlrigentes, lutando pela nos
sa rehgião unidos coesos, é 
que poderemos, todos os es· 
phitas pensarmos em têrmos 
definitivos de Unià-0 das Re
ligiões Espiritas. Vamos lutar 1· 

pela união e pela paz. 

Espiritismo 

Não obstante num€rosos 
fatos demon.,trativos da ex.s
t.ência extraterrena, as nega
çõe.s perduram no meio soe a.1. 
As negações, em grande par-· 
te, decorrem da deficiência. 
do ensino nas escolas. 

O ensino d.a. Psicologia clás
sica 11m:ta-se ao estudo das 
funções cerebrais e nà-0 vai 
além... e assim mu·tos estu
dantes !ica.m supondo que o 
homem é apenas uma estru
tura mental dest•nada a de- ' 
sap~recer completamente, ap~ \ 
o fenômeno natural denOIID-
nado morte/ 1 

Eis, pois, uma das causas 
do cre.sc-ente m11tei-ial :.mo. 1 
Els também porque devê.mos 1 
preconizar uma parapsicol~_a 1 
de mãos dadas con o e,;p1r -
tismo. 

A crise que atJnglu o run
do das almas, é crse esp'rl- · 
tual. Deb1temo-nQ/; diante de 
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visões acabrunhador~ e de 
taras angusüantes, porque as 
ra!.zes da a.Jma de homem 
moderno já não penetram na. 
gleba do tronscendente. 

A característica máxtma 
dessa degradação, que vem dO 
rena.scimento a.té os nossos 
dias, cifra-se no esvasta.mento 
do conteúdo do finalismo da 
socieda.de 'Nntemporãnea.. O 
progresso de nossos dias, nãO 
só não diminuiu a mlséria 
como a aumentou, dando ori
gem ao quarto estado. o pro
letaria<i<', essa multidão imen
sa de desa.jusbdos que sobre
carrega na~es e enche de lll• 
quietude tôdo. a hist.ória mo
derna.. A6 raízes do problema 
da res'la.uração da huma.nlda.
de são, portanto, esplr tua.IS. 

Do &li!POSto, somos induzi
dos a oonclu·r que a crl.se 
espiritual' sõmente poderia 
ser superada - em grande 

parte - mediante o ens;no 
secundado pela Ciência e ., 
Religião. 

"Quando o problema esp!rl• 
tua.1 for encara.do e oestudado 
como merece, verificar-.se-á 
que os de categoria mate1ial 
estão intrinsecamente ligadOII 
àquele; não podem portanto .:-· 
resolve1·-se em separa.do". 

Em principio. acna.ro011 
acertada a idéia. de reforma 
tot, da. or:entação humana., 
fasendo a união de prlllcl
pios educa.cionals, oientiflcos 
e cultura.•s, mas entendemos 
que êles devem ser b:1.seaaos 
não só nos Direitos e .Deve
res humanos, ~nforme sem
pre foi feito em tôdas as es
colas, e nunca houve uma. 
cátedra que explicasse a. Fi
nalidade do Homem, o • orquê 
da. razão de sua passagem 
por aqui. AI sim, terhmo~ a. 
certeza que 'll educação esta• 
va s.brangando a todas as 
necessidades humanas • da 
vida em todos os seus as
pectos. 

Wilson De Vavá Monopó 

Ainda sõbre a parapslco.o
gia: Ser·a necessâr10 que se 
criasse m,t tutos d:> P arapst• 
cologla dent.ro das organiza.• 
çóes esp:irita.s, uma vez que a 
pa.ra.psicolog;a tem por fina
lidade a descoberta das !els 
(lUe governam "a psirhé" do 
homem. ainda desconhecidas 
pela psioo1og a. p que redun• 
darão, inexoravelmente, nn. . , 
consagração do espiritismo.] 

Deu Uma Salda De Y aô ! 
Atendendo a um prestimo

so oonvite, o Secretário dês
t.e Tanlóide e do SORE, Jose 
Be:r:-iste, estiêve presente na 
Tenda do conhecido zelador
-de-Santo WilsOn, 1.0 Odeci 
da. casa de vavá Monopó, sita 1 
na Rua Apia n.9 413. As fes
tividades eram decorrentes 
de uma saída de yaô de Oxu• 
maré, e na oportunidade, a 
Casa encontrava-se literal
mente tomada por um pút>li
cv numeroso e tambén1 por 
vários zelado1-es-de-Santo. 

A Nação Keto, empol~a a 
qua.ntoS$ podem assistir aos 
seus toques, principalmente 
rtevldo ao seu fur.damento 
que encontra nas danças ri
tualistas um de seus pon
tos alt-OS, e mais admirados 
por todos. N&te pa-rticular, 
o Odeci Wilson, velho amigo 
dêste secretirio. iguala-se aoo 
grandes Zeladores-de-Sant,o, 

m-----

que a Nação Kêto apr.esen
cou até hoJe. 

Por obrigação, temos que 
destacar ap rese.11ç& do zela· 
dor-de-Santo Ode • Koiaci -

o prêto - e que tem a sua 
casa localizada na Rua Dr . 
!'!ulhões n.9 519, Engenho de 
Dentro, e da Odé-Toi:inho, 
c.uJa casa-de-Santo é. situa
oa na Rua doo Comercian
t-~ n• 244, em Nova Iguaçú, 
e do Ogan Tiâo Aberrundé, 
com quem mantivemos uma 
palestra agradável durante o 
aJeum servido. Todos tiveram 
ama. importan~e partic!paç~o. 1 
que deu enseJo a um maior 
brilhantismo nas . festividades 1 

A yaõ, que Oxumaré (Arco- ' 
IrlsJ lhe dê o axe do Céu 
e da. Terra, para a sua im
portante missão. Airobobôi, 
Oxumaré l'ôkê e kererê. Adé 
maré ôlõ p!lra kê si odá. 
Adé marê, Adé marê! 

E se duvidam os plrap5 có
logos da afinidade e a..r·na• 
mento de sua Ciência de 
mane;ra tota.J e dependente d& 
esniritualidade, que me res
pondam en ão se a. pa.raps co• 
Jogla, antiga meta.psíquica, 
existe sem a ex·stência de 
méci:uns espíritas através dos 
qua!s e de suas mr I':festações 
ela fundamenta seus estudos 
e faz campo de pesquisl? Se 
houver essa poss'biJ·dade, ell 
então rendo-me aos pés da 
Ciência que pela incredulidll.• 
de de alguns que P esmdarn 
até agora só pôrte ser consi• 
dera.da econoclástica. àqueies 
que tiveram a comprovação da 
existência do E•pir'to com 
fundamento nos -fa•os, sendo 
esta a grande conquista que 
nós e,pír'tas podemos ofere• 
cer ao nosso século. 

e ae-

RIA DO P vo 
PôSTO h 1. º de Março 17 -
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PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-B, na Pavuna 



A gira festiva realiza
ea sábado, dia 4, na 
aede do SORE, pela pas-

sagem do aniversário 
natallcio do nosso com
panheiro Mário Barce-

los, marcou mais um 
tento para a tão dese
jada união de tôdas as 

casas espírita, em tõrno 
dê um ideal comum. 

Vários oradores se fi-

zeram ouvir e ficou pa
tente o inestrito apoio 
das diversas camadas 
espíritas · ao trabalho 
que vem sendo desen
volvido pela cúpula do 
Supremo órgão das Re
ligiões Espíritas, sob à 
direção de Mário Barce
los e Noronha Filho. A 
casa estêve superlotada 
e muitos terreiros parti
ciparam da gira que se 
prolongou até a madru-

gada na mais perfeita 

harmonia. Aos visitan

tes foi servido um vata

pá e depois da gira os 

filhos da casa se reuni

ram e serviram ao Pai 

àe Santo uma mesa ele 

doces, ocorrendo nova

m e n t e demonstracões 
ae carinho e apoio en-

tre os presentes para 

com o homenageado. 

Agradecendo o gran

de número de pessoas 

presentes e às lembran

ças recebidas, o nosso 

companheiro mais uma 

vez falou da necessida

de de todos os espíritas 

se reunirem s o b um 

mesmo ideal, para que 

a nossa religião consiga 

o lugar d:e destaque que 

merece na vida político

religiosa do País. No 

corpo do tablóide nos

sos irmãos tomarão co

nhecimento da festa em 

detalhes. Nas fotos, 

momentos da gira que 

transcorreu num mag

nífico clima de amizade. 

Eu Sou Umbandista 
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Bonita Festa Em B menagem 

À Formoso Caboclo Jurema! 

NORONHA FD,HO, considerado como 
•A Pena de Ouro dos Espíritas", analisa 
em. sua crônica "A Marca do Tigre", a 
situação mundial e mostra, em brilhante 
eomparação. os atos de vandalismo so
fridos pelo Centro Dom Miguel, do nosso 
·estimado irmão Orozimbo Pimenta. 
, Diz o brilhante colunista: "Os espí• 
ritas que pregam a abstenção política e 
a,recionizam a ignorância em matéria po
lMiea talvez não saibam que, atrás dos 

(TEXTO NA PAGINA 3) 

movimentos pretensamente religiosos, ro
tulados de "evangélicos'' pode estar a 
mão política de uma filosofia de domi• 
nação, que ni.,da tem de cristã"~ 

O resto do artigo vocês devem ler 
na 3.ª página e pensar bem na necessi
dade que temos de nos unirmos em tôrno 
de um denomh,arlor comum, para que 
não se repitam atos lamentáveis contra 
nossas casas espíritas. ' 

11a próxima sexta-feira, dia 24, às 20 horat, estarí reunida 1 
cúpula do SORE, para estudar seus novos ~lanejamenlos, entre 
os quais, a Procissão de Xangô qué será dia 27 deJelembro, t 
próximo censo e as eleições · de Novembro. Estão convocadas tôdas 
as equipes do lablóide, diretores, conselheiros e c!lrigenf es de 
terreiros. filiados do Supremo órgãô das Religiõ~s Espíritas, e de 
ferreiros que estão empenhados na nossa luta de dar o melhor 

. possível à no~sa religião. Solicitamos o comparecimento de todos, 
pois os assuntos a serem tratados são de vital Importância para os 
nossos destinos. A reunião será em nossa sede na rua Pernambu
co, 1161, no Encantado. 

A MINH·A VIDA (I} 
MARIO BARCELOS 

Semana passada, face a inúmeros problemas, fi
quei impossibilitado de começ;lr a contar a vocês, que 
me indicam para uma missão tão importante, dentro 
do cenário da · nossa religião a minha vida. Ela tem 
muito de triste e pitoresco, tem muito de coragem 
de vencer e muito de jamais recuar, 11ois achamos 
que, como diz o Ruy Lasry a Vitória é a Deusa de 
todos os idea istas e não importa que seu altar seja 

o · i o. O im a e é mar bar para ela. 
Nasci no dia 4 de julho de 1931. na Rua Neves 

Leão, no bairro de Lins de Vasconcelos. Filho de car
pinteiro com costureira muit9 cedo 11erdi meu 11ai 
que era trabalhador, mas. face à sua l)Ouca idade e 
mn pouco irresponsável com êle mesmo acabou "Seus 
dias numa triste cama, naquela mesma rua. vitima 
de tuberculose. Minha mãe modéstia à parte. era 
linda e era também ainda uma rrlanca e, já aos 18 
anos, era viúva, tinha perdido uma filha - minha 
irmã AdPhid" - P tinh,i 11m filho 011e sou -eu. 

Contam os meus parentes que em seu leito de 
dôr, meu pai apesar do grande amor que me dedi
cava, morreu sem podu sequer me beijar . Eu era 
um garôto de poucos méses. talvez um ano,. muito 
gordo e tôdas as vêzes que nos m"us oassos- ainda 
incrédulos tentava me aµroximar da cama do meu 
pai. êle atirava sôbre mim um travesseiro e gritava 
para minha mãe: "lra (seu nome é lracema. e êle a 
chamava assim) . tira êsse menino daqui. Não quero 
que êle contraia a minha doença. pois êle vai ter 
uma grande missão nesta vida e precisa da saúde". 

Seu nome era Arlindo - Arlin•fo Oi'l-" Barcelos -
e, segundo um único retrato que dêle possuo e sel?'un
do o depoimento de minha avó minhas tias e minha 
própria• mãe. sou a sua oóoia fieJ em aparência e ges
tos. com uma única diferenca, o meu Arlindo tinha 
os olhos verdes e os meus são castanhos 

Contam ainda que eu levava tombos incríveis face 
ao ataoue de traves.,eiros que diáriamente recebia. e, 
é lógico. botava a bôca no mundo. Não sei se eu pen
sava alo-uma coisa na época mas acredito que a ati
tude do meu pai devia me desa!\'radar. Eu querendo 
lhe fazer carinbos. e êle. sofrendo e ' me a'!'redindo 
por não poder recebê-los Jm~'!ino o seu drama e 
sempre que me lembro dêle. meus olhos se enchem 
de !~'!'rimas. pelo seu duplo sofrimento 

Talvez seja por isso que adoro a vida mas não 
temo a morte. pois nela reside a esperança de poder 
dar mil beiios em meu pai quando ocorrer a minha 
passu:em. No dia dos uais. UOT mai111 que eu pen,;e 
em não pensar nêle. fico pensando o dia inteiro ~ó 
nêste dia eu invejo os meus filhos que t,odem beijar 
o pai e dar o ca'rlnho que acham que êle merece. 

As condições financeiras da família eram péssi
mas, a doença do meu pai Arlindo consumia o pouco 
que meu avô, tambÃm operário. ~anbava . l\f;nha avó:' 
lavava roupa para tora e as filhas ajudavam em casa. 
Minha mãe era costureira, e todos passaram muitas 
privações. 

(CONTINUA) 
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esposta Ao Cron,ista 

E ·Poeta e Domingou 
pomingou, a.~sim disse o 

meu companheiro jovem dês
se Seminário EI pirita em sua 
linguagem jovem. Todos fica
ram atônitos porque a crôni
ca nem era e.spirlta e nemnlD
guem sabia o significado da 
palavra "Conilngou", não cons
tava absolutamente de ne
nhum dicionário a palavra tão 
usada durante todos os pedo
dos de wthson Simião em sua 
poesia prosa. 

Vocês querem ver como fl 
f'Domd,ngouf' i'mlcionou ba.s
tonte? eu por exemplo, eMa 
semana. sai da m nha sala de 
pesquisas, onde a Pa.ra.psic:,
Jogia tenta se livrar da com
plexa enredação d(, Esp rit s
mo. mas em cada h pótese que 
nos apresent-a podemo confe
rir se de ta.to está de a.cõrdo 
no Livro dos Espíritos de Alan 
Kardec, publicado em lb72 . 
Conferimos que está. e conti
nuamos estudando os fenôme
nos Espirltas certos de que 
com isto estarmos n~s e,pro
fundan.do na. nova Ciência re
conhecida. oficialmente, ou se
ja: a Pe.t"~cologla. 

Bem, m-a.s eu talava em do
mlni!:a.r do Wilson s miã.o, co
mo ~ acima., larguei . mi
nhas pesqu.Jsas e oomo era do
mingo e ensolara-:io re·o vi 

docn.fnaar Ulll pouno Lodo M 
para um ....iao rettra<fo da 
Ilha do Governador, onde a 
praia é pr6x1ma e a dObreza 
ê m&!.& t>ró:lrlma da praia. 
Ooor.re que naquele eantãlo, 
onde a gente podia pe!W!ar que 
todas estives.sem tristes e ma
cambllz1os, não ocorria nada. 
disso, todos estavam domin
ganao alegremente, uns pes
cavam outros tomavam sol 
alegremente e eram felizes a. 
tnoda de cada. um. Lembrei
me de uma filo.sofill. que en-
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oontrei certa vez no tumulto 
de m'nhas leit-uras: ·'Um gê
n'o de l)BSSagem pela. Terra. 
deu a. dois homen.~ um sa-00 
de ouro para um e um saeo 
de escremento para outro. 
cinco anos depois de volta a 
Terra. procurou os dois e sou
be que o dO saco de ouro man
tinha todo o ouro que rece
bera e o outro oom o escre
mento tinha adubado a terra 
e... conseguido um magnfflco 
jardim. Morsl: A beleza da 
vida está em saber transfor
mar em boas tõdss as oolsM 
que recebemos. 

Pom'ngar então é sa.be1· dei
xar rolar o pranto sôbre um 
riso, oomo se o ri.so desenhas
se uma estrada flor'da entre 
a orvalhada triste... E' ver 
que apesar da dor crescer ctt
mo árV0re imponente, à tarde 
envia em revoada as andori
nhas alegre8 e distantes para 
des,pertar as estrêlas ..• E' sa
ber chorar deixando que o or
gulho se d~enque do abismo 
de um riso falso, e encontrar
Se n<l6 olhos a, lágrimas inde
cisas como pé.ssaro liberto que 
não sabe '1"08.l". E' s!l.bcr cbo= mudo e cala.do como ro
sas da alvorada ... oocno n<!
b'l.na -.i-e a erw-: da igre
ja. . . E' sent!r nas puptlas 
marejadas o velejar bem lon
ge de um barco de saudade e 
sentir nos olh'JS as pup'las se 
d'stanc!a.ndo e a dor se a.!on
gan& como flor pendida ao 

longo de um riacho m~ru
lhando de fellc'dadc. e Junto 
um cora.ção flutuando. flutu
ando como um cisne quando 
vai morrendo. . . domingar é 
saber chorar é naufragar os 

- olhos em pranto. é inundar 
em dilúvio 11. Imensidão eté
rea ... Então galga·~ct.._, o.s are., 
sôbre mwen& &lsdas, pinr de 
manso -OS cam'nllos de arco
íris e arrebatar aoo astros um 
punhado de estrêlas e sol à
las abaixo como bôlhas de ~a
bão . A fel'cidade da vida es• 
tâ em transformar as coisas 
más em boas, ou saber fazê-lo. 

Esta crônica !oi escr'ta n1t 
volta de um domingo no qual 
eu dom!nguel b\lstant.e, de um 
domingo onde eu vi rodos do
mingando kli:!les aproveitando 
uma pequena brecha que f'cou 
no inverno frio e ereuro. e o 
sol apareceu em tôda a sua 
plenitude. 

Que me desculpe o colunis
ta e p<:>et.a jovem. se e •q9.e··ej 

na minh& 1nte11)1'etação do 
seu "domingou", ma., c-·mo co
nheço bem o poeta. o Jovem e 
o que êles l)retenden- de feli
cidade, a,eho que me sal bem, 
só rtl6ta.ndo escut-e.r do Editor 
Responsável. Mário Barcel• "· 
o célet>re: Isto não traz ne-
nhum ensinament.o para os 
n<>sso6 leit.ores, mas refutarei: 
ser feliz não· é a tín'ca ma
neira que procuramos para vi
ver bem? Então é vá.lida. esta 
crônica. 

Um Aniversario Feliz 
O nos.so repórter, o Ogã Renatinho de Jaca.repa.guá, está 

feliz com o aniversário, dia 15 dêst.e, de sua filha. EJ,iz,a,beth da 

Rocha. Freit.a.5, que, além de ser uma. filha exempla.r e dedi

cada, é ainda. uma das primeiras alunas de sua classe. Eliza
beth está. cursando o terceiro ano do Ginásio. Paraibéns, Eli

zabeth. Pa.rab..õn.s, Renatinho. 

1 L K A 
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DOMINGO, 19/7/1970 

CONVOCAÇAO 
Todos os dirigentes de equipes, diretores do 

SORE, colaboradores, membros de equipes, di
rigentes de terreiros e amigos da causa do 
Exército Branco de Oxalá estão convocados 
para comparecerem na próxima sexla-feira, às 
20 horas, na sede do Supremo ói:gão das Reli
giões Espíritas para uma Assembléia que tra
tará de novos planejamentos entre os quais, a 
Procissão de Xangô que será no dia 27 de se
tembro, o Censo e as eleições de novembro. Pe
dimos que não faltem, pois medidas urgentes 
precisam ser tomadas e precisamos da presença 
de todos. 

WILSON DE OXOSSI 

Meu Bom Dia de hoje val para uma das F:Jha.s-de-Sanlo 
mais novas da Roç,, do X.angô de Otuo. Ela é De.lv•.'lnil·a de 
Yanaa.n, uma môça simpJes, simpática. e que pos.,,-ui entre tôdas 
as qualidades, uma. que é as,im. o futor primordieJ para ume. 
boa inieiação no Espiritismo. A hum:ldade. 

Confesso que, já pude ensina.r a muitos Filhos-de-Santo, 
aqui na nossa Roça, m'lS nunca. uma vonte.de tã-0 gr,ande de 
aprender se igualou a. minha vontade d.e ensinar como a de 
Dalve.nira. 
~ l.&5o, creio que Dalva.nire. com tôdas as que.lidade.s que 

posaui, será de certo. como tantaa outras irmãs que eu tenho, 
uma futura Yaô. que saberá sem sombra de dúvida, se e.s.me• 
r&r em elevar cada vez mais, o nome do no.soo Pe.i, da Roça e 
prlneipeltnente <> da Religião, que ela a.bra9()'U oom muito ca
rinho e com muita dedicação. 

Então Da.lV'llnil·a, esperando qu~ roca saiba distribuir igual
mente, com honestidade e com a. tín'ca intenção de a.penas p a
tica.r a. ca.rioode. os ensHMUnentos que irá receber de agora em 
diante do nO&SO Pai e de todos os eeus irmãos me.is velhos, 
fiCND aqui os meus -rotos de uma bonita cam!nhada no Santo 
e que o meu Bom Dia. de hoje. seja para vooê. como um estí
mulo, pe.re. oa dia,s em que tudo se apresente de maneira di· 
rerente. 

Pare -Yocê, a Filha-de-Santo, a nossa guerreira, a m nha 
!imã e a futura. Yaô o meu primeiro Bom Dia de hoje . . , 

Dalvanira muito obrigado pelas 1>3lav-ras que você me disse 
e saiba que a.s mesma.s muito me animaram a. melhorar sempre. 

ABAÇÃ DE OXALÃ E OXUM 
LINDA CASA DE CARIDADE 

., ". 
Foi visitado pelo nosso re

pórter, o Ogã RENATINHO 
de Jacarepa,guá, 0 Abaçá de 
Oxalá e Oxum, da Rua Pi
nhará n.0 509, em Colégio, du• 
rante a homenagem prestada 
ao.s Pretos Velhos naquela 
Casa de Caridade. 

A Babá é a nos.:;a irmã, MA
RIA JOSJ;: MATOS DA ORUZ, 
auxiliada pelo seu Pai-Peque
no FERNANDO COSTA e a 
M ã e - Pequena FLORINDA 
FERNANDES DE SOUZA. 

O Presidente da Casa ~ o 
bom !rmão ALDEMIRO DA 
CUNHA FERRlEI.RA, que ao 

lado de um punhado de bor.s 
espíritas, tudo faz para o en
gran<l.ecimento material e es· 
piritua.J do Aba.çã.. 

Nossa prezada lrmá MARIA 
JOS:E: e aparelho da formosa 
Cabocla Jurema e do vibran
te Caboclo Ta.pula, duas en• 
tidades de multa luz. 

ConV1damos nossos irmãos 
a nos visitar no SORE. 1111 

Rua Pernambuco n.9 1161, no 
Encantado e em nosso Pro· 
grama da Rádio Rio de Ja
r.oetro, aos sábado.s, às 9 horas. 
"A Voz do Exército Branco" 
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A 1A,RCA. DO TIGRE! 
--------- Noronha Filho 
Sob a foto, no jornal, lemos a legen

da: ''A semelhança do ocorrido com o 
massacre de l\ly Lai em 69, e, anterior
mente. quando a TV-CBS exibiu filmes de 
norte-americanos incendiando choças de 
camponesei vietnamitas, o Conrre.sso e a 
opinião pública dos Estados Unidos fo
ram ontem sacudidos pelas revelações 
de uma nova ''Ilha do Diabo" Dois con• 
p>e<;Sistas denuneiaram que ·a Dha. de 
Cem San, na costa. sul-vietnamísta, foi 
transformada em verdadeiro inferno pa
ra 500 dos quase dez mil prêsos que 
vivem nas ''jaulas de tirres". caixões ele 
cimento armado com um úniea abertura 
no teto, por onde se jora cal" . ("C.M.", 
8-'7-19'70) . 

A fotoça.fia. tomada de cima. lem• 
bra um rra,nde bueiro, ctue congressistas 
americanos - vencendo todos os obs• 
tá.culos - conseg-uiram localizar. Apesar 
da impossibilidade da fug-a, os presos sã.o 
ainda agrilhoados em argolas de ferro , 
A maioria - homens mulherff - não 
consegue ficar de pé, por escassez de 
alimento e falta de exercício. Aos gritos 
dos presos, pedindo água ou comida, os 
g-uardas lançavam cal, pelo respiradouro! 

Segundo o testemunho dos eon;-res
sistas A.urustus Hawldns e William A.n
derson, os resultados disto são dantes• 
eos . E esta,., monstruosida.des são eome
üdas em nome da clvilbaçã.o cristã e sob 
auspícios das mesmas tropas que luta
ram contra Hitler . .. 

Os manuais de g-eografia afirmam 
que a esma~adora ~ioria dos habitan
te... dê!lt.e pais "professa a religião evan
célica". 

Será que se trata do Evangelho de 
Jesus? 

l'oii toram sectários eva.ngélic~, da 
mesma formação dos que estão lutando 
no Vietname. que invadiram e depreda
ram, em dias da semana passada, o 
"Centro Espírita D. Miguel" (Rua Luiz 
Barbalho, 445. Rocha Miranda), que• 
brando tudo, arrebentando tudo, des• 
truindo tudo . Só deixa.ram as paredes 
e o chão. E sôbre êste, os folheio& de 
proparanda de suas crenças. . . evangé
licas! 

O bom e pacífico Orozimbo Pimenta 
olha para o seu Centro arrasado, sem 
compreender a razão dêste ódio 

Os spíritas que pregam a abs~ão 
polfüoa e preconizam a irnorância em 
matéria política talves nio saibam que, 
atrás de movimentos pretensamente reli
riosos, rotulados c1e "evangélicos'', pode 
estar a mão política de uma filosofia de 
dominação. que nada tem de cristã. 

São êstes mesmos "evanréHcos" que 
forçam nossas mulheres humildes da 
imensidão a.mazôniea a usar a famig·e• 
rada "serpentina", a fim de que seus úte
roe se fechem á- concepção, impedindo o 
nascimento de brasileiros, pois interessa 
a êles ciue nosso chão fiqne desocupado . 
Pan se. ocupado por êles, mais tarde. 
E para a futura instalação c1e "jaulas ele 
Mg-res" para os brasileiros que teimarem 
em nascer sem pedir licença. 

O irmão O1'1»imbo já sentio na pró
pria ca.me o rasgão de suas unhas. A 
marca do ti~re ! 

E' enntra isto que o povo americano 
começa a protestar_ 

Bonita Festa Em 
1 

Homenagem 

A Formosa Cabocla Juremà ! 
Foi realizada. domingo PBS• 

sa.do, dia 12 do corrente, uma 
bonita festa. em homenagem à. 
cabocla Jurema, na Un•iío 
Espiritista de Umbanda do 
Brasil, na. rua. Conselbelro 
Agos+inho n.0 52, em Todos os 

sant<Js tendo sido organizaaa 
a. grande solenidadr espirita., 
pela nossa estimada irmã Li
lia, uma efl.c'ente B!l.bá, diri
gente dh TULEF, vt>rdade!,o 
clq)Oellte positiTo de nossa 
RellgiA-0. 

VIVENDA DE IEMANJA SOBA 
PRESTA MUITA CARIDADE! 

Na. Pra.ça Turlnll, 20, 11D 
Inbawna. f1111ciona. a. Tenda 
E1:1pfrtta Vlftllda de IemanJâ 
Sobé., dirigida pela Yalor!ú 
Nilza Lopes de Souza. O gula 
chefe da casa. é o Caboclo Ti
biriba e as se.ssõea de carida.
de são as têrças.felra.s oom 
info'o às 20 horas ficando à.s 
6as . -feiras t"eSerVadas para o 
desenvolviment.o das médluns 
1nlclant.es. 

Baixam ainda. naquela CSlla 
de snnto, o Ca,boolo Tumba., 

Lira, Caboclo Rubro e Rompe 
Mato. O ritual é de U'mban
da e A freqüência é sempre 
muito gra.nde. 

A Dlreoorla da. casa e&tâ 
assim constituída: Presidente, 
Luiz Bernardo da Silva.; Vice
Presidente, Antonio Simão; 
Secretário. JQão da Costa Fi
lho; Tesoureiro, Fernando 
Sérgio Correia. e Diretor-Se. 
cla.l, Durvallna Valença da 
Silva., 

Prestigiaram o at.o de fé, 
divers06 dl~ntea de ó1-gáo6 
de Cúpula e Zeladores. den
tre os quais cita.mos Már'o 
Barcelos, Presidente do SORE, 
Deputado Noronha Filho, · o 

JOl!lé Beniste. Babás Piva F' -
t.o, Astrog_llda Campos, Ba.ba.
lorixás Tola Malembê, Deiu• 
ange, José de CarvMho, Ro• 
mário, a Yek'.ekerê Orom'm, o 
Escritor Celso Rosa (Dece!so), 
repreeentantes da R.:>ça do 
Xa.ngô de. ouro, Ylê do Ca• 
boclo Ara.nca Tõco, Casa de 
Carida.de Sã.o , Cosme e São 
Damião, casa de Jurema, 
Tenda do Ca.boclo COOra co
ral, Tenda. Estrêla do Ol'lente, 
C..bana. dQ Ca.boclo Fólha 
Verde, Tenda Caboclo Tupi• 
nambâ e o n0S60 prezado ir• 
mão Jornalista Jorge de Oli
veira. de "O Jornal". 

sem dúvida uma grande so
lenidade e91>frite., onde houve 
muita beleza, fratemida.de e 
fé. 

NOS80IS parabéns aoo orga
nizadores da linda festa e o 

no-5so sil1cero Saravá. 

CABOCLA LUANA 
JOSÉ DE CARVALHO 

RebWlCO em minha mente e p1·ocui·o o caminho da paz e 
da tranqüilidade. Solto no espaço EIS rédea.a de uin branco 
corcel e nêle c~nho por sôbre nuvens, atravesso mont.a.nhas, 
deoou.bro novos mares e cbego !inaJ.meute, ao mundo da eterna 
deusa da. Omban-da. Procuro as estrêkls, rel:>UBCO os astros tento 
ga.lg&r M eSO!l.das do Infinito e vejo um céu ma!z azula.d~ vejo 
a. lua com maior brilho. sinto o fu,lgurant,e brilho daõ est1·êlas, 
vejo e.s â@'ua.s das cascatas correrem com mais ma.nsldâ-0. Sinto 
o frescor do vento, traz.endo o aroma da ma.ta, pa,ra perfumar 
os meue pen.sarnentos. 

Olho as árvores. sint.o as eat~-êla.s, vejo as campina.s verde
jantes. Fitam os meus olhos d.e&luml>rado.." ,. Imensa va.rieda.dé 
de flôres e de frutos, que exiate na encanU1da ma,ta do.s ca
boolos. Procuro m1nba deusa, Ela a.parece. 

No .seu surgir, parece que o mundo inteiro floresce. sinto 
que as estrêlas brilham nw.ls, no divmo firmamento de Oxalá.. 
Ela surge diante dos meus olhos, Bela. serena, ence.nt.&da; ~ 
seus lindos olhos, seus brtlllantes oobelos, que parecem tios ne• 
gros da noite; sedosos, J)e.t'fumt.dos. 

Divina deusa; festivo cantar dos ori.~ás, perfume lnebrian
t.e que esparge a sens!b~de e a gre,ç.a divina, àe quel1l tem 
multo amor es:piritua.l l)ara dar IMls se11S filh(is de ff . 

OABOCLA LUA.NA. sois ffilia dQS a.itros, sois divineJ po
tencia. pa.ra a,quê!e.s que se empenham em semear o bem e a 
ca,ríd.a.de. 

Cllboola Luana, espôsa d.o l'Jol, fillia da Lua, net.a do.s mares 
e das florestas, oUTI o meu ca.nto de louvor .à vooae. fôrça,, 
Olhai a.s !lôres que vicejam nos campos e vecte em ~ uma. 
delas. um d!Vino hino da natureza em louvor à, vossa fôrç.a. 
espiritual. • 

Ca.bocle. Luana. d.lvina oonaelhi!iT6 dos a.fl1too. barca $alva• 
dota dos ná.ufragos espir,tua.is, ent!da.de de poder e de fôrc;a. 
das matas onde reinam os divinos mensa.geir0s de n06S0 Pai 
Oxalá: os C'a,boclos e as C'aboola.s da Umbanda.. 

cabocla Luana., derrama com tuas mãoo amige,s e prote
toras, os bá.16amD.s, que nest.e in8tant.e irão sua.vi= as dores. 
socon-er os aflitos. a.calent.ar os que choram. ahençoar oo que 
oram. divinizar Q5 numildes. fortalecer os fraoos encorajar os 
desesperança.dos e abençoar os que à tua frente, te roe;e.m tua 
proteção. 

Qi.boola Luana, ouve o meu oore.ção, que Qllollta em V06SO 

louvor uma canção de amor espiritual, um cântico de paz e de 
verdade, pois suas mãos caboclas fora.m mã.oa que &ellll)ll'e aben
çoaram OS bumJl~, que semi:,re levantaram os que cafra.m, 
que sempre ampa.ra.ra.m as mãoa dos que oram a Oulá e sel'ão 
sempre a.s mãos que derramam, sôbre. os filho,s na Terra., as en
ca.ntas bênçãoi; que vêm dos oéus • !Utradas na sua ma.ra
vllho.sa e fulglll'a.nte l.uz nos fa.zem revigorar e nos eru;'nam 
novos e&mmh<ólS pelo mundo de paz e de amor, que é a nossa. 
religião. 

C.ebocl& Lua.na, ebençôa os humildes, pois é dêles o reino 
doõ céue de Oxalá, NOSllo Pai . 

AcUso o recebimento do jornal "MA.CAIA" editado pe!Q 
T. U .L.E.F. e agradeço a. transcrição do meu artigo "Evoluçã,o 
na. Umbanda.", publica.do anteriormente pelo nOSBO 'I'ablóide ON 
"ª Umbanda. Recebam o meu açe.dectdo ll81'9.Vá. 

C'onvido a todoõ o.s meus irmáo.s d.e fé, pa.r,a, a Ses5ão Fes
tiva que a Uniã,o da Ca.r:ide.de s. Cosme e B. D&mlão - Av, 
Automóvel Clube 907/ 911 - Inhaúma., fará realizar em louvor 
ao C&boc1o Serra Verde, no dia l." de iigôsto, à.s 15h30m. 

PAI ANTôNIO DAS ALMAS 
E SEU BONITO TERREIRO 

A nossa. Irmã Hilda Ta.va
N!& de Oliveira é a competen
te Yalorisá da Tenda Pai An
tônio das Almas que funcio
na em sua sede' na Rua "C', 
Quadra 1), casa 3, em Jaca
repaguá. 

A casa seg-ue o ritual de 
Umba.nda e tem como sua 
entidade chefe o velho Pai 
Antonio das Almüs que lhe 
empresta o nome. Traba· 
lham ainda naquele terreiro 

fazendo cartda.de as seguintes 
enti<l.ades de luz: Pena Bran• 
e&, Jupira, Pai Joaquim, R.ei 
Congo, Tuplnambá., Fôlha 
Verde e outros, . 

A direção material da Oua 
de caridade está. a cargo de 
Jaime Jesus Henrique. Bené
dit.o Rosa de Oliveira. da 
própria dona Bikla, Armando 
Augusto de A.quilla,r e ZOé 
da.s Graças Feitosa. 
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UNIIO DOS.ESPIRITAS Coluna Espírita Cristã 

Nos tempos atuais em que a violência se 
faz presente, nos quatl'Q oanto.s do mwido. a 
própria natureza ma.nife.sta seu de.se.grado sob 
a forma de tempestades, inundações, mare
motos. terremotos, erupções vulcânieas e a.ha
los sísmicos, como em represália aos desv&ros 
do homem, evldencie.-se mais fortement.e o 
fim do ciclo. predit.o há milênios, fato que 
deverá ser consume.do no fim dêSte século. 

CARLOS ALLEMAND 

dentorlstas, Umbandistas.. CandombleciSte.s, 
unirem seus esforços em busca do objetivo 
comum, que é encontrar, através do correto 
'Yiver e a crença na sobrevivência da. alma, 
pela reencarnação, a forme. sublime e perfei
ta da verdadeira fra.tem:.dade • Hamionia. 
Universal, 

Paulo Garrido 
Membro do CONSELHO OE CULTOS do "'S.O.R.E." 

Alertando pa.ra êSte acontecimento é que 
é ca.da vez maior o número de manifestações 
mediúnicas, dadas em todos os pa.íses e con
tinentes. denotmdo a preocupa.ção máxima da 
Alt& Espiritue,lidade em preservar a. humani
clade e . salvar o maior número poosivel de 
criaturas da grande beca.tombe, que .se apro
xima célere. 

E.5t& é a imJX>rtA.ncie. capital dos ensinos 
Espíritas e o objetivo com que o Esplrito da. 
Verd6de dit.ou a Allan Ka.rdec. em Pa.r!B, no 
llmiar do século pa.ssa.do, êste reposJ·,ório mo
numental da. ma.is ampla e profunda .sabedo
ria. que forma, em conjunt.o. a base da con
aotadora Doutrina Espirita, que são es Obras 
d& C'oditicação. 

o seu estudo, bem como &Ua aplicação 
prática., é fundamental a todos os E.spíritos 
que buscam elevação espiritual e a responsa
bilidade dos que se dedioe.m a difusão de 
seus ensinos é bem grande, devendo os dirl
gent.es :Fl!píritas. seja qual fôr sue. qualifica
ção, Ka.reclstas,- Ubaldistas. R9.IDl:ltlsta.s, Be-

A VERDADE 

caso contrário, serão enormes os déblt.os 
contraido.s pelos Espfritos que vieram à Terra 
com esta missão · de promoverem o adianta
mento moral do planêta e falharam, por olvi
darem os compromlssos assumidos no Espaço 
e seus sofrimentos serão inenarráveis quando 
a êle regresse.rem. 

Deus não permitirá, entretanto, que a bu
manide.de do futuro t.enhe que repetir e.quela 
a.marga frllMl que repetimo,s com respelt.o ao 
nasolmento de Jesus<' "~e velo para salvar o 
mundo e • mundo não o conheceu". 

A salvação do mundo está, portanto, na 
aplicação constant.e do Evangelho de Deus e 
de Jesus. à Luz da Alta Espiritull.lidade, sen
do lmprescindivel a união de todos para o 
bem oomum, sendo da maior importância o 
llegllimento do Nõvo Mandamento de Nosso 
Senhor Jesus Crist.o: 

"Amal-v0s uns aos oofNMI, tanto quanto 
-. vos amei". -

N .B.: Tôda e qualquer oorrespondêncla 
para êste colunista deverá ser endereçada. ao 
SORE (Supremo órgão das ReUgiões Espíri
tas) rua Pernambuco 1.161 - Encantado - GB. 

"VERDADEIRA" 
Discute - se, atualmente, a 

para.pe· oologla. como se dis -
outia, outrora. outras ciências 
que busca.vam a verdade sô· 
bre a mente humana. Hoje, 
~ o prog~ _,oençado ein 

~ra nós, Espúitas. foi a 
maior Vitória. conseguiàe., por
que em se tre.tando de um 
homem do gabarit,o do Dr. 
Lo.m.bR. estudlo.o e pr<>fun<to 
~r. Isso no.s enohe de 
júbilo e, se já não professas
sesnos o Espiritismo, n e s se 
ento moment.o ingressaria -
Dl<l6 em suas h<>stes. 

u n 1 d os, contribuindo para. 
campanha. tá-O benemérita.. 

A sugestão está lança.da.. 
-nos a sua aplicação. 

Avante BO&ll!JI Avante Espiri-
ta.si Avunte Dr. Lomba. 

(a.) NENETE 

CeDltlt'o &,pirita s-en~eJ.a. do 
Além - Nb ft.mt>ito Esptriit.is
ia existe em ã:tado que diiz: 

_,._ un. .. <> .l•·a.z a Fôrça". Nun
ca jamais, cievemos nos preo
ou,pa.r conosco a-pen.a.6, e sim, 
oom tJOC!o o can:illhO e abne
g:a.çião, oom os nCJSSO.S aame
bbant.es, pois -q,ue. na. faOe d.a 
Terra., somos todos igua.15, 60• 
l1l06 irmãos pera.nte o Mestre 
Divino, Pai' de Poder e Bon
dade. O Centro F.aplrlta Sen• 
ttnela do A.lém, sob a prest
drlala ao con!reide João Al
berto P1nto, com sede à t"llA 
Joliva. da Fonseca, n.0 315 :m 
Bem.o &;;beiro; está em piena 
atividade DO sentido àe cons
truir um Hospit-a,' naquela lo
ca.lida.de paira o que COl[l.te. 
com a ' Alclente cobboraçâ,o 
de t.odos. vamos pois ajud11.1', 
p~ que de outra for.me., se
jemos aJudadols. 

Centésima. Bexagésims Ma
t.érl& - No dia 28 de ju!Ilho p. 
pa$8.d0 completaallos 160 iu
bli~ ~: "Coluna Espf,·t 'l 
Crlstã" no Telblólde GIN na 
Umbanda. l!: pens m:'llto dês
te Colunista editer um livro 
nho quando atingir o núme
ro -de 200 matérias. 

Aproveitatdo o e'IlSeJo, que
ro, de coração e com o =1-
çli.o, a.gradiecer à todos qua.n
tos nos tem prest•giado cam 
a ue atenção espontânea, 
por6nl de unt ve.Jor lnsofism,i-

~l pa.ra conco, 1nolu.sve nos 
1'emetell<lo d'ezenBF e de-renas 
de ce.rta6 tant.o pare. o SORE, 

t.odo o Universo. quando não 
mais se fazem restrições à ca
p&oidede do bomem, a parap
sioologl.-a contribui, positiva -
ment.e, para. provar o que há. 
de ma.is autêntico nas "en -
gren11.gens" do nosso cérebro. 
A l g u n g p&-6,psioologos afir
mam que o aeu esbudo é o 
que d.e ma·s positivo foi con
seguido até ~ora para. esta
belecer as condições da. ma,té
?ai e do Espírtt.o. Esquecemos 
oe esbudiosos da para.~!oolo
gia ·que_ !.a1tQ al@o mais em 
le1.le trabalhos. (faç,a-se exce
cão ao brilhant.e Dr. Luiz M. 
Lomba-, que, desa.ssombrada
mente, afirma o contrário). 
l"a.lta aquilo qllil o nosso Es
piritismo estude.. crê e pre.ti
oa: o vinculo que ex·ste entre 

o programa DESAFIO AO 
J:MPOSStVEL.. entre outros 
méritos, no s proporC-()Ilou o 
mais digno dos ~táoulos de 
FÉ. 

F.íamios- imaginando que.n. 
to seria ú"1 pare a Humani
dade se pudessema. assoem 
as três Ciência,;, criando-se 
um Hospital especializado, on
de, sem vaide.des, fôssem es
tudados "ln loco" M&téria e 
Espírit.o; que Médicos, Espi
rttas e Pare.pstcól~. conse
guiEBem, irmanados, buscar a 
'VEltD.ADE ''VER.DADEtR-A". 

Sentinela Do Além Aprova 
~rojeto Do -Sanatório! 

t. Me.téria e o Espfrito. 

Q u e espet.áculo de P'é, 
quando um homem que e.stu
d.a, durante tõda a sua vida, 
a par,te material do Ser e não 
6etldo Espirita militante, vem. 
ele público, nos dizer que exls
te êsse e.lgo ma.Is - 0 ESFt
RITO e com a a.plloa.ção oon
comttAl.nte da. Medicina, - ~
pir!t!sno - Par~lcologia é 
possível encontrar o vinculo 
tão almejado. 

1.sto nAo nos parece dificll; 
mentalizem um Laborat.ór!o 
Espacial. All estão cientl&tas, 
químicos, ff.slcos. estrõnomos, 
médicos, engenheiros e operá
rios leigos. Dês6e conjunto, 
que se nos afigura heterogê
neo tilvemos uin resultado ho
mogêneo - e. conquiste da 
Lua. Por q:ue não !aremos a 
mesma. coisa? Fundos para a. 
criação não será o problema, 
pensamos. os próprios Espfrl
ta11 - apostamos - aeg,u.irão 

Semana passa.da., o noooo 
estima.do Baba, or.ixá. .K.ianga
zu,a estêve reu:nido com IlOSS06 
inn:os do Oentro Espíri:ta 
Sentinela do Além, estud:;nd.o 
o proJetc por êle desenhado. 
pa.ra a. const,..---ução do Sarul.tó• 
rio São João Batista, que ae
l'á ergui.do na rua Jolt.va da. 
Fonseca. 

Sabem<\S que o proJeto agra,
àou em cheio ao noÉoo esti
ma.do João Alberto Pinto e a 
t.od.os os mem~ros da suà di• 
retorla. F1l8ta. agora dM 1:ni
cio à campanha para anga
riar fundos para a extra.o.rdi
r.á.riia obra ~ue sem sem dúvi• 
das. uma das glória.s das re
ligiê>es espirttas. PQ!s o S611la
tório servirá para abrtgair pes
SO!l.lS ataoa<las de mai'es e.si:·· -
r1tua.1s. 

Temos corulança no traba
lho do L'"Ill-ão Joio Alberto 

Pmto do Ben-Hur e de t.Oda. 
a, gente boa daquele centro 
que ae dedica de corPo e al
ma pela nossa religiao. Es
tamos na ~ib· . l'l'IJlácl6. e fla.
zen:ws questão de po,ssui.r o ti
tAJ.'o número um da. campa
nha. Aa pá.gdnas do ta.b'.t4je, 
nosso programa de rádio e de 
t.eleV1são estio Jun.00$ na cam-
pa,nh-a do Sena.tório São João 
Bat!sba. Nós cbegVem(Js lá., 
na. fé de Oxalê., 

Leia Sempre 
GN na 

Umbanda 

como p:1.1:a a Ol'll.2lll.da., oomo 
t .;.mbem para minha. casa. 
Muiw obrigado, meus Irmãos. 

União Fmtema - 5egun.ao 
Guilherme Mon1z, a.traves de 
seu Méd!Hun, A Doutrinã Es
plrlta. Ot1sb..li é giga.nt.e pe.a. 
própl'.a essênol& imp~ 
por seus e.c1eptos, pe os F.spi
rltas Espirltu.aJ1zadoo em ro
dos oo quadire.ntea do U:niver
so. 

o SerVlço JiisPirlta. die Infor
mações "SEI". do qual eu fe..• 
ço parte, die..'lde wa. f'UMaçao. 
e,nvia ·.~ m,~ a.Ivissarel:llllS 
notiCUtS .... 1aclon&Cias à DoU
t.rLna • .E, com que júbilo, com 
que satlstaçii.(, que as recebo 
e publl~o n~ta. mode6t.a COll\l• 
na, para d&r COlllhecimein.to ao 
pub ico, qUe sempre nos p:.-e&
tigJQu., ·como Já frise:l a.cima. 
A humildade ca,racteriza &ô
bre m<lfl~L-a o Espltita, co,o
oa.ndo-ó na ~ du 
oausas JD.spirltwtas. 

Eis ai meua quert~. t. .?e
sênc,a <la ver'1adeira Religião 
Espi: tta 01'1.Stl; a. União a.tra• 
vés dos ma.ia sublimes exem
plos em .~.no de todos quau• 
tos nela t:re.balh' m. 

AGôS'TO - Mês de :eerer
re. de M.eneze.. - M eilfiieJO 
dJl, grahde e.emericte, a Cru
zada. Esp!r1ta ou... herme Mo
niz, está ampliando o seu. 
CQ,l po mediunicx, TOdos Ol:l 

m~1uns que ae en.:ontram 
ara.stados ou mesmo a,quêlea 
que estejam em a~ivloade " 
que desejem tra.ba lhiaa' conos
co, estamos ao lnt.elxo dispor, 
e. fim de recebê-los de braços 
abertos. 

Como todoo sabem a Fé sem 
obras .. mort.a. vamos pois. 
atrvés de..ssa mesma Fé pratl• 
ca.r a oadda,ae. No&a.s &ãS
sões J o realizadas às qu1n• 
tas-feiras d116 20 à6 22 horas 
e o erulerêço é ~ .A;baxandre 
R,a,mos, 213 - Jac,an,,epa,g,ué,. 
GB (ônibus vi-a. Freg,u,esia.). 

Festa em :Louvor à Sant• 
Anna - Ree.11.zar-se-á no pró• 
x!mo <11.a. 25, testa em 1ouvor , 
à Saint A.Imr.. llWlla promoção 
da. Cruzada Guilherme Monil 

com barraQ.ulinhas. leilã.O, fo
gueira, etc.. cujo ll!liielo está. 
previsto pa,ra. às 17 hores. O 
endereço é o mesmo a,cima,. 

SOCTAI8 ~ em reli• 
giãoJ - ·._ dia 111 do oorren• 
tJe, transc«Tell o 811llrer8áJr!o 
do meu querl(lo amigo, oom
pmheilro insepail'ável: CyrO 
Jooé Lopes. Parabéns, Cyrol 
Que esta da.ta se reprodu.7l8, 
por mu!tos anos! 

A PERGUNTA DO CEN• 
SO RESPONDA APENAS: -
ESP1RIT,. UMB•NDTSTA. 

1. A DRO.GARIA DO POVO 
1 POSTO 1: 1. º de Março 17 - POSTO 2r Senador Dantas 35-A 
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SIMBOLOGIA DAS 
ll.l parte - JAIR TAVARES 

MÃC3 
lj ,, 

O SIMBOLISMO DAS MAOS encontra-se 
espalhado em todos os povos e em tôdas as 
épocas. Em sua origem, êle teve caráter ele
va~o e até, algumas vêzes, divino. Assim, é 
evidente o simbolismo reli~ioso que as mãos 
representam nas estrêlas votivas de Judéia 
de Fenícia, de Cartago (Perret - "Hi,;t d~ 
l'Art", T. Il, Fhenice. ~pre, pá~ 52, 253 et 
458. Ci_t. por M. Pommerol). Na. Andaluzia, 
nos pa1ses bascos. desviam-se os ma.'"fídos 
m~strando-se a mão fálica, Isto é, a má~ 
fechada, com o poleP.'ar atravf'Ssa.do entre o 
índex e o mêaio". (O «ímlle e',.;; culto fálico 
existe bem vivo no meio social atual pois 
!mtra coisa não 6 a superstição que airibui, 
a figa o poder de conjurar certos males. 

i'otntnerol ("Les Ra.ces Maudites" T. I, pá
gina 170) remonta. a uma alta anti_:, •1:,.de. 
j:ste culto parece haver nascido entre as ra
ças semíticas e especialmente na fenícia, 
cujos negociantes e navegadores o importa
ram do norte da Afrlca para tôda a bacia 
mediterrânea Encontramo-lo em Gales. du
rantr a época romana e ainda nos nossos 
dias. em estado de sunersticão, em todos os 
países neo-latinos. E' em conseaüência dessa 
influência de Cartago que o devemos cons
tatar entre as populações algerianas. 

O homem compreendeu, em boa hora o 
papel eminentemente útil da mão. Teve ra
zão de a adorar, de a divinizar, de lhe atri
bu!r tôda espécie de infJuência feliz pois ne
nhum órgão. depois do cérebro. nunca con
tribuiu tanto para d.istin2'ti1r o homem da 
fera, para aumentar o bem-estar material e 
a intnli,rência em tôdas as raças humanas". 

viendo-se d~ 1a arquitetura._ pintura, escul
t!-11'ª e demas artes g-ràficas em todo lugar y 
tiem1>0, desde la Prehistória hasta el pre
sente siglo". 

Jules Baissac. no seu livro "Les Origines 
~e la Religion" falando sobre as mãos diz: 

O lado macho Anue o lado fêmea Anan ou 
Anath tinha por simbolo a mão: veremos 
ulteriormente que a quirol!'enia ou o parto 
pela mão era uma das vias da maternidade 
divina universaJ. No Erlto. onde ecrt;a deidade 
de importa.cão cochit,o-semít.foa tinha sido re
conhecida por M. Borch cGalJery, n p,r. 100), 
precisamente devido aos movimenttls do rei
no de Amenofis I, da xvm dinastia. vê-se 
a "mão de guerra de R.amses O Grande de
signada pelo nome de i\nta-Mnt'!kht ou "Ana• 
ta na sua fôrça". Mas outro aspecto guer• 
reiro que ela comunica quase em tôda parte 
tem outras denominaçõ~ derivadas ela mes
ma idéia: a deidadP -'nath tinha sôbre o 
Nilo uma das suas mais características: com 
seus atributos de ca.desch que designa uma 
"prostituta. sa~ada" e de Ken. que si~fica 
geralmente um seio maternal e o pud4'ndum 
viril ela era, como na ffabilônia e como o 
Anaites de Sak25 o duplo nrlncínlo berma• 
frodisíaco. (Rossellini. - ''Mom,mPntl Stóricl 

Que vem a ser a mão fechada com o 
polegar entre o Indicador e o •médio? Per
deu-se a ligação mental oridnária isto é, a 
simificação primitiva do objeto, mu ficou a 
feição física aue lhe trai a orlorem. Sendo 
um simples objeto con1uradot" de males, a 
ética. hoje não Impede que êle ande junto 
com as medalha!! pendeot~ do uescoco das 
criancas, das môças, e até • nas cadeias de 
reló.,.ios dos homem:i - Franco da Rocha, 
"Panse,nrnllsmo na Doutrina de l'reud", pá-
gina 131). · 

"O culto ou a superstição da mão - diz 

A representação simbólica do pensamen
to humano é tão anti~a que a sua origem 84' 
torna deseonhecida. ''EJ uso de los sim bolos 
para la expressión rráflca e plá'ltica de las 
ideas", diz ?l'aval (F. Na.vai - "Arqueologia 
y Bellas Artes", pág. 2) - es tan antipo 
como el arte y a estas representaciones figu
radas há hecbo contribuir el hombre toda 
classe de objetos naturales y artifictales, sir- Civili Religiosj") . (CONTINUA) 

Qual será o motlV'o que no& 
leva às vêzes, a desprezar tó
das as oportunidades que a 
vida nos dâ, de nos realizar
l?i 0$ materialmente. 

Só porque o destino achou 
c!f b'riPcar conosco, nós o res
pondemos da. forma mais 
lgnora1!te possível, nos auto 
destruímos, e assim perdemos 
todos os momentos de ser 
mos felizes. 

Ouça amigo, sei bem que 
hcje deves estar mais amadu
recido, tua resistência mais 
rortalecida, talvez estejas 
mais vivido, ou as lições t.e
r.h!lln sido duras demais e te
nham calejado o seu Viver. . 
Quem sabe deves ter-se en
t.regue ao ostracismo, em que 
a maioria das pessoas vivem 
em nossa era. 

Porque não parar um pou
C(' para pensar. que não é 
tarde demais, que tõdas as 
exoerlências que nós somos 
submetidos no fundo encer
raram grandes lições da vide.. 
Que nur..ca é tarde para a.ca
ba~ - o que se começou. 

Porque não expandir tudo 
de bom que trazemos dentro 
de nós doando atram de 
obras. 

Agora pergunto-t.e: que leva 
"º~ê em sua bagagem? Que 
-ort:ten<:les realizar? Para. onde 
~ diriges? 

Quem sabe você a..Jguma 
\'éz tenha feito estas mesmas 
!Perguntas a. ti mesmo! Tal
vez agora, depois de multo so
n·imentc e luta, tenhas t.o
mado conhecimento real da 
sua existência., do seu valor 

Querer É Poder -
lndivM11al. E não se confor
ma maH em caminhar, só por 
:aminhar nem ignorar o que 

carregas em tua b~agem. 

sõ pela vontade lnquebrantá
vel de encontrá-la vencendo
ª a inércia, a dúvida., o desa.
Limo, a revolta que comwe a 
lama do mundo, é c;iue Õdnse-

'o.mosa, OSSOtI O 00tll8,IJtlJ; 
QCUit.o no fundo de nós mes
mo. 

E quando encontramos a pe
pita teremos respondido as 
JlOssas próprias perguntas. 

Veremos que ã lama não 
mais existe. e que.em seu lu
gar brilha o tesouro que con
quistamos pela perseverança e 
paclêt:.-cia., que tiramoS com a 

penetra do nosso corpo tisico 
$! com a Vida. • 

"E por isso eu te digo caro 
l\migo. que a felicidade não 6 
t-ão rara nem está tão ru...<=tan• 
te de nós: 

Porque o "QUERER ~ PO
DER". 

Página escrita por L'l1da. 
He'ena Siqueira de Almeida. 
,oecretária do Ilê de Ogum 
Me.,-ê e Oxoce da Pedra Pre
ta:· Rua Cordura., 900 - Mes• 
quita - Estado do Rio. 

Você acordou de um longo 
sono, sono de sonhos desco
r,exos. Percebeu que é muito 
tarde e QUe precl1;a pôr mãos 
à obra o trabalho o espera, 
mas que trabalho? Se não 
f.az outr11. !,_oi.sa na. vida. se 
nl,, trab<>lha.rl 

NOTICIAS DA EQUIPE SIMPLICIDADE 
o trabalho que você se 

ocupa é para subsistência do 
corpo mas se éle !ôr executa
de mecâ.ntcament.e, sem o 
oomolement.o interior da. acei
tação co~sciente de tudó que 
e. v·d,g, trouxer como expei·iên
cla., t.ornar,;se-a um trabalho 
penoso, cuja li.nica nnalidade 
é manter o corpo fislco. 

Como gar!mp.elros de nos
,os va1õres, multas vêzes mer
gulhamos nossa peneira na 
Agua em busca da. preciosa 
pepita e sõ trazemos lama, 
que lançamos fora. para em 
iegulda. retornar l busca. E 
assim em idas e vindas, se não 
desanimarmos, se continuar
mos nerseTerant.es, encontra
(emos um dia no melo da 
lama, a desejada pepita. 
Comoreenderemos que não 
foi perdido o tempo que le
vamos batendo as pedras do 
nosso tP~ouro. 

A pepita está no rto de nos
sa alma.. mas a Iama das pai
xõe.!l do mundo encobre-a, e 

A União da Caridade 8ão 
Cosme e Sã.o Damião, Av. 
Automóvel Clube n.0 90'1•911 
em Innaúma, que tem a .ii 
reção do nosso co1un·sta Jo
sé de Carvalho e da irmã 
Gera.Ida AlV'&renga es.ará no 
dia 13 de junho, às 15,30 ho-

NOVO REPRESENTANTE 
Comunicamos 4Ue o nos

llO irmão Luiz Carlos dos 
Reis, Pres,dente da Ten
da Espírita Nossa Senhora 
da Guia é o nosso repi:e-
senta.nte em campo Gran
de e a,djaeências. est•mdo 
autor!zado à colhêr noti• 
ciário dos te1Te·ros para 
publlcaçáo no Tabló'de, 
no programa "A V~ do 
Exército Branco" -e no 
programa "Desafio ao Im
possível", Desde já agra
decemos a at,,nsaso or fõr 
dlspensada ao nossÕ nõvo 
companheiro. 

:::;:::::::m_ 

ras festejando Santo Antonio, 
em linda Gira de Prêtos ve
lhos, qUe servirá para come
morar ma.is um ano de incor
poração da querida Velha 
Benedita, da Irmã Gera.lda. 

X X X 

A T. Esp. N. S. da Paz, 
estará reallza.n.do sua Gira de 
Sant.o Antonlo; na sua sede 
à Rua A!oruo de Albuquer
qu-e n.0 109, em Inhaúma.. D1~ 
zeção da. Babá Lulza. 

X X X 
A Cruzaaa .Espirita Gul• 

lherme Muniz, realiza suas 
sessões em sua sede, sob a 
direção do nosso irmão Pau
lo Garrido, tôdas as quintas
felras, às 20 horas Sessões 
Kardecl.st.as. 

X X S 
Visite o SORE, e venha co

nhecer o trabalho feit.o pelo 
nosso Presidente Máa'io Ba.r
~ellos em ravor dos irmaos . 
espirltas. Temos ampla seae 
com todo o a.tendlmento so
e111,1, gabinete médico e den--

tár10 E não se esqueça d& 
campanna cto agasalho, par& 
os que sentem frio. EnVle 
para a seae ao SORE. o ..ei& 
aga.s9.lho usado pois êle Ber• 
v!ra para quem •,em frio 

s X lt 
As cartas ~envia{laS para a 

Corrente Especial do ClliboClO 
sen-a. Veroe. ent'dade do 
nosso coiunl.Sta José de car. 
\18tno, tem s·<10 tôdas aten• 
Clldas e as orações sollcltadaS 
seguiram !>!!'O correto. 

X X X 
A. Tenda Esp. Estrela dia 

Orlente, Rua José Bonlfàelo 
n.• 840. em Todo8 es San
oos sob a direção da efic ·en
t.e Babá Diva Port.o. reauza. 
sessoes de desenvolvlmenW. 
todos os sáb<>cdos às 17 hora.e. 

X S, 2 

l5e o 1rma-0 aeseJa. conhecei: 
a vida do SORE, porque co
nnecer o Uvro "0 Exército 
:Branco de OX11.lá" de Már1d 
Ba-rceios. 

- A DROGARIA DO POVO 
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Nossa Missão É Construir 

Jamais Poderemos Desfruir! 
LUl2: CARLOS FORTES-

A Inveja é o pior dos m&les, desmorone. 
• lares, dootrói a paz, envenena. corações • 
destrói e.mimdea. A inveja gera. pensamentoo 
ttpes e deturpa sobremodo gestos inocentes 
.-,. aos olhos ·ao invejoso, são pesados e me• 
•idas como iniciatiY,a,s pecamin~ e el'roa 
eem ooosierto, torn&ndo-1:1e sem dúvi1ia. a m
ffj&, o mw perniciooo dos ma.les, 

Seria necessác;o que oe e;:;phitas e os que 
ae dt.a&m e.tp(ritu se precavessem contra. 6sse 
hedJonóo mal e eXJ)e}lssem de suas mente.s a 
inff.l&, antes que venha a ser de.struf-do o seu 
Ideal, se. realmente ex:i.9tir. 

SU& função perniciooa. e con.seqüênolu 
PL-ei1Uf4elal6 tlln sido oowcadas à prova por 
it~ l'êzes, n& destruição de ooleti?idades, 
entidade6 e órgãos eapfiitas, a tnnja sepalll 
• que antes Tiveram em hà.rmonia, transfor• 
mando amigos em lnimig06. faz ruir Mll.lza• 
des que antes p&reeiam inóestrutiv~ e fir• 
IM!!. 

Desde o t.empo em que J.l!lSUS ORlSTO 
prep,va aos fiéis, predomina a :tnvej&. o pró• 
prt<, JULIO Cll!SA&, na éu}oca do Prlmeil'o 
Triunvirato. pa.gau pelct; seus méritos e pela 
11ua, evolução. OOIJIO estrategista e militar be
Mooso. por sua.s vitórias e conquistas, pei._ 
~ 11en~c~dade e dedicação ao tl'1ba.lho e a 
C!ll!Slt qu,e a 1>raçou, IDf.1-emio humilhações e 
com~-t-ár os des&irosos por parte elo POMP'ElJ. 

(Babalori.xá TOLA l\lALEl\lB:t) 

que na.de. fêz pelo Império Romano. que acom
panhava quase sempre a JULIO OES.-\R, pa--
1'& que fôsse notado. ~udando-se no preat[• 
rto, na humildade e bons pI'QPÓSitos do gran
lle e imbatível guerreiro romano . 

Infeli:amenf.e ,. ooktividade el'l)frita. é a 
mal!! a.tingida pelo mfcróblo maldito de. rn
VE..M., que tr~ a amiade em verd•~ 
deiro ódio. 

Oriranlmçõea du'lpdM por element.o.s al• 
iainente esclarecidas. enfraquecem seus all
~ e desman:loam, por cul;la d,a. inveja que 
desune irmãos. e que em açã4> maléfica afast& 
dos quadros MEOCiatiV06 excel,e,tl,t.e.s e ded.iea
clos trabaUMdo"eS, que ae 1"êem enJIOnlbados 
pelt. calúnia, sendo esquecido o que os MA'!• 
moa fúleram pelo cresciment.o da entlde<!e, de• 
v"do a trabaillo de bastidores desempenhado 
por aquêles que ~ & INVEJA como a 
Cor<m In1gua1áftl dos que nada f&um, nem 
QOIIStrneBl. 

A Inveja ~ra a hlcriga e o ódio. a per
aeg\iiçáo e o àescootentamento, o ~ e 
o afastamento inev-itá.vel de quem -re11.lme11t~ 
não mereoe sofrer aõ humilhaçÕ6 dêsse te1·ri
vel mal. 

"Não existe no céu tempest-ade ~is for
te e ll'.Mlis destruidora do que o amor qmmdo 
se transfornu. em ódio". 

Notícias Da Equipe Ogum Megê ! 
A equipe Ogum Megê oompos
ta Babalori.xá Adilson de Oli
Y&ra, Lireia Helena e Ve1·a 
Sill4uel:1•a. ~-nt.r&DJ. ~n~.e 

tesr;a comemoratJva de aw-

qukn, Vovó C&t-ar!na, Ma.ria 
Conga, Sete vo;tas, Tiriri, 
.Pomba Gira, João C va·ra 
~tros. 

.Fo m convidados de honra. 
o B!!,bal.orixá. A.dili!on de Oll
veira Alcino Gonçalves e sr. 
Paalo os quais a.:;:radecem a 
a.colhida. que lhes foi da.da, 
poc todos oS membros desta 
.:asa, desde o abiã. à. Yalorixjá. 

aben9iie. e ,em pe.rticula.r & 

Yalor~ Dª Ana (Pena. Bran-
que J;)QIIS& sempre 

t:l:ltar • n-cute c:1e eetui .r-1110.,, 

prestando a caridade que é 
ol. tônica de6ta. casa. odar,.. 
Aueto. 

Linda Saída 
De Yaôs 
No Terreiro 
lansã Egun-Nitá 

O Terreiro de Iausã Eguu
Nitá, dirigido pelo nosso es
t 'maclo e competente Baba

lar'xi, o Professor José 111-
beiro, sltur.do na E.sti:ada 
Santa Eflg~uia, em Ja.care. 
paguà, realillou uma bonita 
saída de três Yaõs, de Iansã, 
Ox:ossi. e O!tum, estando como 
sempre a cua superlotada 
de fiéis e convidados ilU6-
tree. 

NOMO representante, o Ba.
balorixá Tola Malcmbf, acom
panha.do d-. sua espôs& Oro
m;m, ficaram encantado,5 oom 
a beleza da solenidade, o que 
vem sem dúv'da.s, reafinuar o 
conceito positi?O que desfr'II. 
ta dentro da religião, nosso 
bom irmlo, o Professor JOl!é 
Rlbeiro. 

Estava presente também, a 
e ic'ente Ya.lorl.J:i Katulem
bá, filha de santo do anfi
trião, o competente dirigen. 
te d.o Terreh·o de Naná Bu
ruqu~, em Ira.já, 

Convida.mos nossos irmãos 
a comparecerem às li horas 
de sál>&do, na Rádio Rio de 
Janeh-o, em nosso progra.ma 
"A Voz do Exército Branco•• 
e às têrçt1!'<-!ei'nl8 às ::!3 ho
?'2.'I, na. TV canal 9, o pro-

ra •'De.8aflo ao ImP<>B8f-
veJ••. 

Para todos vocês o noaso 
mais s'ncero e fr&'erno Sa.
ravi. 

Ylê do Caboclo 
Arranca Tôco 
Homenageará a 
Nanã BuruQuê 

o Ylê do caboclo An-imca
Tôco, situado na rua. cana.. 
néia 11. I' 16, em osva.lel0 Cruz, 
d"rigido com hum!ldade pelo 
Babalorixá Tola Malembê, 
realizará no próxtmo dia 36 
de julho, uma solenidade em 
h o me n a gem à Cacurucai& 
Maior. Nanil. Buruquê, estan
do convidados para o at0 de 
fé, que inicisrá às 15 horas, 
d !versos .riela.dores e diri'?en
tes de entidades espíritas. 

O Guia Chefe do Yl! é o 
Caboclo Arra.nca.T6oo, que 
ao lado do Caboclo Tupy, 
Boiadeiro, Sete ~bas, Ma
ta Vll'gem, Cobra Coral e ca.. 
bocla Jandira prestam a mais 
pura caridade a todos aquê
les que procuram o Abaçá em 
busca de lenltivo espiritua.I 
e cura. para os seus males. 

Tôdas à.s quartas-f-lras e 
aos sábados, a part• r das 13 
horas, oonsu'tas e jôgo de 
Búzios com o "Seu Tranca 
Ruas das A 1mas, e sessões 
públ:cas de 15 em 15 dias, 
aos .sábados, com inicio às 20 
horas. 

O Babalorlxã Tola Malem
i,a é um doB m!' is dedicadoa 
e o m p onentes do Exército 
.Branco de Oxalá. ..,.u Yl-' ~ 
flllado ao SORE e pr<",.tigla 
decid'daruente a. todas as 
nossas inlc·atlvas e progra
mações. 

'Versário ·-. ~.ar cio da Yalorixá. 
D" .Ana ( Pena Branca ) diri
gente d-o Cent•·o Esp'rita. No.•
sa Senhora de Fatima. • :>m 
a;ec.e a Rua Rêgo Barros n9 

13 - s nto cnsto, sessões 
4lerças, qu·ntas e sábados à.s 
20 horas. 

A gira re.•tiva, como sempre 
oeorre nesta casa. de caridade 
esteve brilhante, contando 
com a presença de muitos 
iNlho.s de fé, destacamos o 
tra.ta.mento acolhedor dado 
pel-OIS membl'06 da D'..retori11., 
& todos que ali comparece
ram para. levar O abr&QO fra
terno a. esta competente ya,... 
lorixé.. 

Apôs os trabalhos espiri
tu9.i.s, foi distribuido a todos 
os pr;,sent•s uma suculenta. 
C'anjica e doe, e tod-05 unts· 
oonoo cantaram o Parabéns a 
Você para a digna. e compe
tente íalorixá. D ª A.na (Pena 
Branca ) . 

Casa lndiaf ro 
Os trr.balhos foram abertos 

às 20 hor86, com um Xirê de 
BDl & 0%ala, então foi nos 
dado a &J)l"eciar o lindo Pé de 
danç& das médiuns pue fazem 
parte da corrente espilitual 
do Centro l!:. N. S- de Fatima, 
• ogãs da casa com toques 
lltmados e cadenciosos. pres
tavam a gira um brllhant' s
ao fora do comum. 

As entidadeG que prestam, 
oartd&de nesta casa odara. são: 
Pe- Branca., Caboclo Estrê
!a, Flecheiro, Sete Montanha., 
Jurema, Tup"nambá, Pai Joa-

Brevemente tôda. a equfpe 
do Supremo Orgão das Reli
giões :Espíritas (SORE) se 
fará. presente nesta. case., pa.ra 
<lOnhecermos de perto um a 
t1m os membros de,st-a casa 
que prima pela fôrç,. Espiri-
cual. . 

A todos voc&J membros des
ta fonnMa casa ~ caridade, 
desejamos que Zamby os 
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INTOLERÂNCIA. Caboclo Urubatão, Uma 

Na semana passada, um gl'Upo de vânda
lo., p,ne,rou no "Cen1,ro Dom M-guei '. do 
Babalaô Orozimbo P menta, na Rua Luiz Bar
balho, e destruiu tucto - imagens, assenta
mentcs, moJ>ililí.r10, o:>m a.ua.á.cia e selva.ger;a 

A forte gripe que há uma semana é mi~ 
nha carcereira. impedi1J-me de levar ao ;;m go 
Orozimbo o meu abraço de solidar,eela<ie e 
por isso ainda não vi o estado em que ficou 
aquela Casa de Sa.nto 

Mas quem conhece o "Centro Dom M guel" 
pode in19ginar o cenár o: partido e b~lo São 
Jerônimo de olhar enérgico, arrancadas as 
a,:;ns de Soo M1guel A~anJo, em pedaçoo 
Santa Bârbara e' sua espada. 

Ohtruído numa noite o tr..iba,ho de tõ:ia 
uma vida, porque Orozimbo Pimenta vem, há 
mais de trinta a.nos, construindc seu cen ro, 
tijolo por tijolo, com a perseverança e hum:1-
d.ade de uma labor osa formiga. 

Destruída. é verdade, apena., a p:i.rte ma
ter ai dêste trabalho, porque o frut-0 esplri• 
tual dêss0., trinta anoF de car dade umban
dish é Indestrutível. ~te iá pertence ín ,e
gralmeute a· Orozimbo e f:i.mai, lhP. poderá 
ser roubado, porque o e m·nho da evolução é 
estrada de sentido \ln'co. 

Mas, nem por ser apªnas mnter'al a des
tru'çli.o, deixa ela d~ ser triste E !lo centro 
depreda.do foi deixado um livro de dOutr na 

L.fl:DA NORONHA 

pMtestante, tucki levando a crer ter partido 
o atentaao de act.;>:o:;: ci 0.q.,c,a 1elig,ão. 

Atenta.<10 1gua1 a êate, em igreja católica 
ou protestante, sena manchete. E se os sus
peitos, neste c1so, fõssem espíritas, então é 
que o mundo v,r,r a-oa,xo 

Se, além de espu·1ta.s, 1õ,sem Uinba.ndi.stas, 
então (perdoem-me a vwgar dade>, · macacos 
me mordam se os gritos de "sacrilégio" e 
''pacto oom o Dlaoo" noo enchessem os are,, 

A intolerâ.nc1a religlo:;a é injustif càvel e 
repugna aos verdadeiros crentes de qualg .er 
Oredo, aos qua's eleve ser too caro conven
cer quanto alheio vencer. 

Mas devemos co::7 r q;.ie a cu p _ dêir e fato 
lamentável, como de outro,,, ataquef; a no.s:,a 
religião também nos cabe Se fô;semos uni
dos, seríamos fortes, se fôssemos fortes, se
rfa.m.05 respeitados E se fôssemos respeitados 
não ocor•~r1air fatoo como êste. 

Porque a miuor;a dos espirita.s se omite, 
e fecha os ouvidos à.., pruavra.s de un ão é 
que um espírita que acrecfüa nela e por ela 
trabalha como Orozimbo P.menta. pode so
frer tamanho vexame. 

A Onião é uma corrente e é prec'so que 
todos se dêem as mãos, todos, sem exceção 
- porque onde a.s mãos não se tocarem está 
aberta uma por'a para entrar o inlm'go. 

Entidade De . Muita Luz! 
A Equipe Ogum v:sitou a 

T. E. Caboclo Urubatão, si
tuada na ruB- Tangará nú.me
ro 446, em Ramos. dirigida 
p~lo nosso bom irmão Darci 
e sua dedicada espôsa, uma 
eficiente Ba.t ;., exemplo mar
cante de eficiência. e acêrto. 

Na oportunidade rufavam 
os atabaques em homenagem 
aos Erês, tendo o Babalor'xá 
Tola Malembê, sua. espôsa, 
Oromlm e o Babalorixá oe
Juange, recebido uma cari. 
nhosa acolhida, quando leva
ram a essa casa de caridade, 
e. palavm de fé e de uniao 
do Supremo órgão dM Reli
giões Esp!ritas. 

A T E . Caboclo Urubatã.o 
realiza sessões às segundas e 
sexas-fe·ras, com iníc:o às 
20 horas. 

O nosso estimado irmão 
Darci e sua afável e querlda 
espôsa. são dois expoentes 
pOSi'ivos com que contamos 
em noosa campanha pela 

União e pelo engrandecimen
to da nossa Religião Espiri
ta. A todos dessa form06a. 
casa de caridade o nosso sa
ravá fraterno e agradecemos 
a recepção dada. aos nosso,s 
representantes. 

Esperamcs a visita de vo
cês em no.sso programa. "A 

Voz do Exército Branco" , 
todos os sãbados, às 9 horas, 
atriiv~ da Rádio Rio de Ja
neiro e na. TV Continental, 
Canal 9, a partir das 23 ho
ras, o programa. ·, "Desafio ao 
Impossível". 
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FERNANDO COSTA 

CENTRO ESPffiITA AMOR A I>EU:t 

~~ Gomes.~~ 200 - Ple<iad,, 
sessões segundas e sextas-reiras. 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBLE:, 

VELAS, MILAGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEGlTiMOS DA AFRICA 

AV. BRAZ DE PINA. 1496 

Gráficos Da GN No Angu 
Da Tenda São Lázaro ! 

) 

Semana passada 0. Tenda Espírita São Lázaro que tem 

SU-!l sede própi·ia na rua I.nharé, em Cascadura, realizou um 

angu para angariro: fundos para sl.lQ.9 obras de car:dade. 

A casa. é diri.g:da pelo casal Jair Tavares e Cecília, e a 

freqüência estêve formi<lável, levando-se em consideração que 

todos os nossos companheiroo <la. oficina da GAZNI'A DE NO

TICIAS participaram da festa, reunindo n-!l verdade a grande 

família do nosso jornal. Um magnífico reg:omtl alegrou à tar

de de dorrtingo, revelando inclusive magníficos cantores. A 

festa se prolongou até às 23 horas, com muita animação e num 

clima de a.lta camarade.gem. 

Mandamos daqui o nosso abr,aço aos dirigentes da case.. e 

aos nossos irmãos da GAZ®TA DE NOTICIAS que como sem

pre, se portaram de forme. magnifica, mostran::lo todo o valor 

da competente equipe responsável pela confecção, n4 parte grá

fica, do nosso tablóide de Umbmda. P'.s.ra todos o noo,o mais 

sincero saravá . .. S A-r. 4 = =- a 

• PôSTO 1: 1.º de Março 17 -

TENDASANTARITADECASS~ 
Ru& Guilhermina, 6:i - ,Jtngenho de Dentro 
»a,tJ,6 - 2\4-J- .n.-
Entidade chefe - Claboclo Mata Virgem 
gira às segundas-fe:ra.s. 

TENDA ESPíRITA NOSSA SENHORA I>A 
CONCEIÇAO 

Rua Afonso Ferreiro., 66 - fundes - Engenho 
de Dentro 

Babá - Mariazinba 
sessões - aos sê,bados com lllic'o as 21 tlort.s. 

TENDA E.9PíRITA UGUM BEIRA MAR 
Rua Cardoso Mesqu'ta, 20 - Agua Santa 
ra.Iortxá - Jorgina Pereira . 
consultas com Caboclo Tira Teima 8.5 . se-

gun<1:is-feiras. 

TEJNDA ESPm.ITA SA.O COSME E DAMIAO 
Rua Gu1l.i.ba, 326 - Braz de Pina 
gira às 2.•, 4.• e 6.•-!e1ras com o Caboc'o Javali. 

CENTRO ESP!RITA SAO JOAO BATIS'l'A 
Rua Barros Barreto, 43 - . Bonsucesso 
Babalaô - Hilário Armando Cardoso • , 
consultas M segundas e sextas-feiras às 20 hS 

CENTRO ESPtRITA CAMI.NHE1ROS DA FE 
Rua Primo Teixeira, 26 - Enc.antaao 
Babá - Isaura Alve:. 
Gu'a chefe Caboclo Sete Estrêl.ll$. 

TENDA ESPíRITA CABOCLO SETE FLE..ICI\S 
R'..la Almeid& Bastos 5P - Engenho de Dentro 
Babá - Arlete BarbO.Sa. 
sessões aos sábaaos. 

ll,S DE ':>BANILA 
Rua Namur, 56 - Vila Valquelre 
Ialorixá - E-qeuzulta 

TERRE!Bô DE IA.R.AINA 

!tua Engenheiro Osear da Costa, 12() - -
genho de Dentre 

Bs.bà - Ié<ia de Olivell'a 
mãe pequena - D1va 
i;essões às segundas-feiras de lS/15 dtu . 

ABAÇA DE OGUN 

Estradll do Sapê 670 - Rocha Mlrsnaa. 
Babalorlxá - Arna.lilo 
Hoje toque festivo oom início às 22 horas em 

homenagem ao Seu Bo1a.del1'0. 

CENTRO ESPíRITA SAO SEBASTIAO 

Rua P nto Telei;. 10411 - Jaca.repagul 
Babalaô - Walter S,ucena 

• hoje será reaJ;zada a festa de Xangô 
lnfalo às 21 horas. 

CABANA VOVô ENGRACIA 

Rua Padre Telemaco, 570 - Quintluo 
Babà - Cldêa 
gire aos sábados às 16 horas. 

COil'f 

TENDA ESPffiITA ESTR1!:LA DO ORIENTlil 

R'l!l. José Bon'•<ic·o, !!40 - >T'oios os Santos 
Babá - D-va Pôrto Magalhãçs 
S°..SSões aos sábados. 

TENDA DA rn 
Rua M::jor Masca.renhas, 73_ - Todos os Santos 
Babá _ Hilda de Jesus Pmho 
Ogan - Tio Américo 
se·sões aos ss.badas. 

RIÃ-DO POVO 

PôSTO 3: Avenida Autpmóvsl Clube, 5376-B, 11a Pavuna t 
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Sáb,ado Próxi1no Naaã 

Temos recebido cen
tenas de convites pa.i·a 
as solenidades que serão 
prestadas à bo n d o sa 
Mãe de Obaluaê e nos
sas diversas equipes es
t a r ã o percorrendo os 
ten-eiros da Guanabara 
e Estado do Rio, dando 
t o t a 1 cobertura a o s 

Nanã Buruquê é sincre- ! 
tizada em N assa Senho-
ra de Santana e é ado- : J 
rada por todo o Povo de 
Zambi e sua data é 
sempre festivamente co, 
memorada. A Vellla Na• 
nã, fazemos um apêlo 
em nome de todo o Po-
vo Espírita: Permita mi
nha Velha que os ho
mens se entendam e que 

o 
nosso i d e a 1. Permna 
também que exista paz 
entre os povos e que 
acabem as guerras do 
mundo e que cada ca
nhão seja substituído 
por flôres e que cada 
bomba mortífera seia 
transformada num ob• 
jeto que traga benefí
cios para a humanida
de. Nós, minha Santa 
Nanã, temos uma im
portante missão a cum
prir que nos foi confia
da pelo povo que confia 
em nós. Permita que 
cheguemos ao fim da 
jornada com galhardia 
e com êxito para q 11ê 
possamos iniciar uma 
nova e tão desejada ei,a
pa que é o desejo de to
dos os espíritas. Assim 
sejam. Saravá Nanã Bu
ruquê. Esaluba, mais ve- _j 

lha... (O Editor) 

,oef' 
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,a Continua Alvo 
. . 

Depois tia afie ae ri.n4a1Gs no Cenwo Dom Mi,ueL 

a Umbancla YOlta a sofrer achlncalhes. deeta feita em 

reportagem publicada num órgão c1a Imprensa e eom • 

ajuda de .conheeldo Babalorixá. Por outro lado, a tele-

Tlsão continua sendo palco de procedimentos lamentáveill 
I 

eom referência às Religiões Espíritas. A propósito, nOSSOII 

Irmãos vão ler no corpo do tablóide matérias a respeito. 

O SORE, encabeçando a luta, enviou carta ao jornal que 

pejorou nossa religião, solicitando a publicação de uma 

earta-protesto, assinada pelo nosso .rresidente, ~ Irmão 

MariQ .Barcelos. 

Ostras 
Em seu artigo AS OSTRAS, o nosso 

brilhante Noronh~ Filho focaliza com 
muita p.:opriedade os grandes problemas 
da nossa religião. Filósofo de mão cheia., 
o Noronha sabe fazer comparações muito 
a gôsto do público leitor que o elegeu a 
Pena de Ouro da Umbanda. 

Diz êle: "Das vêzes passadas. fomos 
engolldos pelo Censo e pela Urna como 

co e o. 

A YA R, 
" Dona Ritinha. ou Mãe 
Rita como dizem seus fi
lhos. é um exemplo de ca
rinho e dedicação com o 
santo. Mulher de- origem 
humilde, dedica tôda a sua 
vida pela causa do Exército 
Branco de Oxalá. Duas vê
ze.s por semana ela traba
lha com sua entidade Ma
ria Padilha e a casa fica 
cheta. pois Maria Padilha, 
a.pesar de descer na linha 
dos Exus, sabe dar bona 
conselhos e fazer muita. 
caridade. Leia, ampla re
portagem no fOrpo do ta
blóide_ para conhecer me
ilhor o trabalho da bela. 
entidade. A casa de Dona 
Ritlnha é a "Cabana de 
Olorum". 

ta vez, temos de tingir o llquido, dar 
tom à bebida, emprestar nosso buquê ao 

vinho da verdade. Vamos dizer nc Censo 
o que somos. J!., nas urnas. votar em es
plritas como nós. gôtas de nosso formato, 
côr de nossa tinta, làgrimas de nosso 
pranto•·. 

O resto vocês poderão ler na terceira 
pãglna desta edição do seu "GN na 
W.IJLUli .. UL.l'ª"• 

O VELHO 
PALHAÇO 
(Leia texto na pág. 6) 

.INFÃMIA 
CONTRA 
UMBANDA 
(LEIA NA PAGINA 6) 

..... ___________________ ..,, 
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A MINHA VIDA (li) 
MARIO BARCELOS 

O sofrimento e a.s privações rondavam minha fa
mllla que era extremamente Pobre. Pouco tempo de
pois. o débil esteio da casa que era meu avô. Vf' !O 

também a falecer. Minha avó, Maria Emll!a Fernan
des. que até boje é viva e conta com 101 anos e 
muita lucidez, viu seu mundo cau. Ela veio de Por-. 
tugal trazendo alguns f1lhos e ,zanhando outros aqu1. 
cheia de esperanças, mas a fata.Udade foi croel com 
a nossa famma. 

De dona-de-casa_ minha velha avó passou a ser 
a cabeça da famma e se transformou. iuntamente 
com as filhas, em lavadeira. Seu tanoue <>ra a cha
mada cachoeirinha. uma caehoe1ra que fica no f ;m 
da Rua Eráclito Graça, no Lins de Vasconcelos. na 
fralda do morro do mesmo nome. 

Velha mas cheia de corag;em, enfrentou a vida 
com muito sacriflcio. Minha tia B 0 linha <Isabel Fer
nandes). andava comigo enganchado na cintura. E,.a 
uma espécie de menino. Soltava Pina oara me en- · 
sinar. jogava pião e bola de gude e · semnre brigava 
com outros p:arõtos na rua. para m'c! d0 f 0 nclf'r. 

Minha mãe lutava numa velha máouina a pedaL · 
fazendo f'aletós de colérrlos para a Colegial, a Es- · 
colar e outras casas. Eu quando comPcei a com
preender a vida.. passei a ajudá-la tir.,ndo alinhavos · 
com um furador. e paralelamente estudava. Est'I fase -
porém vem depo~. _ 

Môça Jovem e vi'dva. minha mãe decidiu . casaT 
novamente. Apareceu um môço, 1ovem e também 
viúvo. que tinha um filho. Parecia a so1ucão do prn
blema de ambos. e o casamento se concretizou. No 
fnicio as colsas andavam bem. Oeoois. não sei se nor 
ciúmes, ou Ia o que fôsse cal em desgraça com meu . 
padrasto e a.e! preferências. lõ1ncamente. eram para o 
seu filho. Tudo para êle_ n:>da para m;m. Quando o 
outro ga.nhavn cineo mil réls eu ganhava ou1nhen
tos rt~lil. 

Não pensem vocês que eu odiei êste homem. Não, 
pelo contrário. :6:le foi, pelo oouco caso QUP t;nha 
comigo, a minha musa Inspiradora. Minha mãe pre
parava um homem para o mundo, tatvez lembrando 
das palavras do me11 pai: "Ira cuida dê<;..Se memno 
que êle ~m urna misRão multo itnPortant.e para 
cumnrir". 

Garôto e travesso. paguei caro tôdas as traves
suras. Na hora da comida. vinham as reoreensões e 
para ser justo, sou obrigado a dizer aue um dia odiei 
sim, o meu padrasto. Foi serv,da uma SOP" D ~tr::i1do 
eu comia ligeiro. pois le:r:.1brava da p~pa lá na rua. 
quando fui surnreendido oor um saf:anao Meti o ros
to no prato. em conseGüêncla e cem a pel 0 que·ma
da, quase nada senti, Óols a a1ma estava mu1t0 ~a.JS 
queimada. De outra feita. esqueci de levar a toalha 
para o banho- e fui obrigado a me enxugar com um 
pano de chão. O Zeca <como chamavam 0 meu D'l 
dastro > estava ,c:em saber me Pn<inando a forma de 
ser indenendente e por isso eu hoje o amo apesar 
de já estar morto há anos ..• 

(Continua) 
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Sarava 
Mãe Nanã, meu coração 

reza UlllR prece e eu vejo 
teus olhos, tuas má-OS divinas 
e sinto em minha alma. so
nl1adora. OI mistérios do teu 
lindo reir.o no fundo do mar. 
Balançam em minha frente 
as águas do mar e vejo no 
t.eu oceano sagrado, o louvor 
da natureza que canta hino,• 
àe louvor a ti. füUlâburucu. 

Procura minha alma o bu,;
ca-r aflito de novos mundo~ 
e Vejo a ti, Nanã, sereia mai.~ 
velha do universo, cria.dora 
dos mundo.s. poderooa Orixá 
itue rege os destir.os dos mis
teriosos mares, onde habitam 
a~ sereias encantadn,;. as nin
fas divinas. o.'! Orixás do po
vr do mar . 

Naná, só o teu nome é uma 
91 ece que os meus lábios bal
t.u-,ia·m como a procurar no 
vento, no ar, no espaço, un1a 
flor divina em fo:·ma de fe
:üo prece, para depositá-la 
nas ondas' do mar. que luzin
do de maneira ir.tensa. fõsse, 
, eoobet· de suas mãoo o ful
gor divino que clareia o mar 
11 faz bri1har a.s estrêla.s, que 
ft.z do teu canto de sereia, 
uma mensagem que obega 
ao,: nossos corações e a w
<los nós encant.a, porque noo 
tra1 a palavra divina da 
grande Ori)lá Nanãburucu 

Naná, faz com que os meu · 
olhos te veJam que mlnna 
n:ente te fale. que minhas 
·nãos te alca1~çem para t,ocar 
reu manto de luz, que mellf 
p,es po&sam te segufr. pafs em 
t.ôclas as minhas hora.s, em 
t<,dos 06 meus momentos. Dll

nha Mãe, eu vos louvarf'J 
!ii-mpre como o mais humilde 
dos teus filhos. 

3-lãe Nanã, deixeis florir a., 
floI·es da nossa Umbanda e 
nestas flôres, vindas do tun
do do ma.r, fluirão suas bên
çãos e- receberás não de nos
sas pobres mãos. mas de nos· 
sos corações e de nossos pen
samentos, o agradeclmei:-tci 
l>Ol' tudo que tens feito por 
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Mãe Nananburuca VISITAS DA EQUIPE OXALÃ 

nóe, soberana Oríxâ, pa,ra 
ctue nós com os vossos eru;t
namentos, possamos cami
nhar em um mundo de m-ator 
paz, de m-aior compreen&ÀÕ 
e de mais felicidade . 

Nanã. abre teus mares ll&• 

!!Til.dos abre os portais dos 
r.eus palâclos no fundo do 
mar. aore teu reino encanta
do, abn tuas mãos e recebe 
do teu último ser.o a met
Silgem profunda e agradecida 
que meu coração te faz, le
vando aos teus sa~rados pés, 
e reconh.edmento dos te-us fl
.hos de Umbanda, J)OI' tô<la.,, 
as bênçãos derram,:.da.s sõbre 
toaos aos. 

Olha por mlm e pelos meua 
:rmlios de crença: a!astal d<llt 
uue sofrem as dores. al1vi~ 
aos que a '1 recorrem. aben
c-oas os que Jogam ao mar, 
fiôres divin-as, (}Ue levam -a,g 
orec-es de louvor a ti,· Nanã. 

Olha pelo mundo em guer
ra; semeando a paz entre os 
oovos fazendo que a palavra 
dos Orixãs, ecoe pelas ei&l· 
des. netos vale;;, pelas cam
pinas. pelos jardins e pelas 
noregtas: até surgir r:o espa
çc do mundo como a divina 
palavra de verdade. de amor 
ao próx!Illo. de caridade crts-

JOSÉ DE CARVALHO 

tã, dt- fraternidade espiritual. 
Oramos uma só oraçã.o em 

KISSO 1ouvor, pois em nossos 
oora.ções umbandistas, canta
mos um bino de amor filial, 
pois és a deusa encantada 
we noo protege e nos guia, 
que faz com que as ondas do 
ll'.a.:r nos abençoe e nos ali
viem dos males e dos pe11-
g-os, abrindo os nooso.s cami
õhos. 

Estou Na.nã, perto do teu 
mar e te entrego neste ins
tante eStas rosa e ês-tes c-ra
vo.s brancos, atados por uma 
flta azul e acendo estas ve
ras com o meu coração dizen
ao as palavra~ divinas em 
vosso louvor: Saluba Nanã-' 
burucu - Saluba Nanã. - 1 

õaravâ Na.nã. 

-oOo-

correspondência: A ,1so a 
todos os meus ~ttores, que 
M respostas às sua.s cartas 
9egUlram pelo correio. 
Convido a tx>do.s os meus lei· 
tsJ:res para a festa do Cabo
clo Serra Verde, dia 1 • de 
agõsto, na Ui:ião da Carida
de S. Cosme e S. Damião 

Av. Automóvel Clube, 907 
Inhaúma - às 15 horas. 

TENDA EeF'l.RITA OGUM 
BEIRA MAiR - Rua. Maran
gá n.• 899 - Praça Sêca, Ja.
carepaguá. :8abá: Ma.rina 
Rodrigu-es doo Santos; Ouia
cmefe: Caboclo Tupinambá . 
Sessões aos sábados, às 20 
noras. 

•-::-
· CENTRO E'5PlR,ITA SAO 
JERONIMO - Rua Luiz Bel
trão n.1 477. fundos, Ja('are
p1t.guã. Babalaõ: Tertuliano 
de Araújo. Gira ao.s sábados 
Guia-cl1efe: Caboclo Trovt\o 

TENDA ESP1RITA SANTO 
EXJF"EDICTO - Rua Toroto
ms n.' 17, Vila Valqueire 
Babá· Adc>laide P ereira Lcm
renço Sessões aos Mbadoe 
Chefe· Caboclo Imberê. 

CABANA ES.E-mTTA SAO 
JERôNJMO Largo do 
Campinho n.9 !>, Campl1~ho. 
Babá: Ce.sarina Alves. Gira 
~ SC'5Undas e sábados. En
tidade-clle.fe: Ca.bcdo Llrto 
da Serra. 

-::-

ABAOA DE ODECOIATl 
- Rua da Justiça n.0 1.36b. 
V'ilar dos Teles. Babalortxa · 
.~uraci Ireis. Toque d-e 15 em 
u; dias - Consultas diàrta
n:.en~. 

Notícia Da Equipe implici ade 
A Equipe Simplicidade, 

gentilmente convidada, estêve 
no dia 12 de julho. ua Girs 
festiva, realizada pela T. ô 
1- E. F em louvor à Cabocla 
Jurema no ginásio da União 
Espirita do Brasil, na Rua 
C-onse!heiro Agostinho. 52 -
Tooos os Santos. 

Estiveram presentes o nos
so Presidente Mário Barce
los, o Deputado Oscar Noro
úha Filho e diVf'.rsos zelado
res de casas. 

A Gira foi brllhanbe e a 
Equipe Simplicidade agrade• 
ce a acolhida dada aOIS re• 
presentantes do noo.w Ta
bk.ide 

Re~ba,m o nosso sarava . 

- oOo -

A União da Caridade S . 
ÜO'mle e S . Damião, com se
di; na Av Automóvel Olube. 
n1> 90'7/{111, estará. no próx!
mo dia 19 de agôsto, às IS 
noras, realizando uma Sessko 
~estiva comemorando mais 
um ano de ineorpora.ção do 
Cabock, Serra Verde. 

A nos.sa Equipe SLmpl!cl
ctade, ::onvida a todos os seus 
Irmãos Umbandistas. 

A União é dirigida pelu 
José de Carvalho e por Ge· 
ralda Alvarer.,ga. 

ouçam todos os sá.bados &s 
9 horas, na Râdlo Rio de Ja
neiro, o programa • A Voz do 
Exército Brallco" dirigido por 
Mário Barcel"1 P. Noronha 
F'ilho. 

-.00-

A T.E. N.S. da Paz. rea
lizou Linda OiJ,;a em louvor 
~ sua padroeil-a, com a d1· 
reção do Caboclo Mata Vir
gem. da Yá Luiza e oontando 
com tod01: os demais ca.bocl<>lS 
do Terreiro. 

Ao Moaclr, a-0 Walter e au 
Ari. o abraÇo fraterno da 
nos.sa. Equipe Simplicidade e 1 
do Diret.or do nosso Tab'.ol· l 
de Mãrto B&rrelos. 

o Recenseamento vem a.1. 
Umbandi.sta lembre-se de dt
zer e escrever a sua verda• 
deira. religião: UMBANDA. 

Vam06 declarar livremente 
a nossa religião, Ela precisa 
crescer e apa.recer numerica
mente como ela realtnente é. 

:f:ste é o nosso apêlo: Va· 
moa declarar: SOMOS UM
BANDISTAS. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

1 LKA 

Malhas e Co"fecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCóCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste anúncio e ganhe 10% de bonificação 
Fábrica e loja: Rua Dr. Leal 368-B <Esq. da Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do ônibus· 

Eng Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 

FERNANllO COSTA 

ABAÇA DE ODECOIACI 
Sllvio Tiblriçá n.• 613, Tu• 
t'ta.çu - Ebami ~ssy - Sa.1-
da de laôs, sâba.do passaao, 
com lniclo n.s 20 horatt, 

•-::-
Domlnge pa,ssado, oae• 

colacl deu toque festivo em 
homenagem a.o C'a.boclo Sm
tã-0 das Matas, lá r.a ftua 
Dr Bulhões, 619, no Eng.enno 
de Dentro. 

-::-
CENTRO ESF'tR,ITA JURE• 

MA - Rua Mal. Barbe(l(,, 
travessa 61, casa 4, RealenA 
t\O . Ia1or 'xa: Inda de xango. 
Ontem !C'sta com lniclo ~ 
21 horas, com tirada de ke• 
·to em t1uas lRõs: Ajadessi ae 
oxalà e Sa.mbadessi · <te 
C1xum . 

Ho,le. dia 26, resta de Nanll, 
no cantinho do Vovô Chlco 
- Rua Venâncio Ribeiro. 38l, 
no Engecilo de Dentro, Va
rtas presenças de terreiros co
irmãos Ubalclo convida a 
r.odo.s em gerar. 

-::-
ILE DE !ANSA - Rua 

Itulà, J 392, Jardim Guana
'>ara, Ilha do Governa<lor. 
Jalorixá · Antónia. Domingo 
passado, nome de faô com 
!meio às 1'7 horas. 

-::-
TENDA ElSPíRITA CABO

OLO PENiA DOURADA 
Rua Volga n.9 305. Bangu. 
Babalaõ: Nestor Francisca 
l\cl ve.s. Se.s6õe.s; quarta,;, se li.
tas e domingos, de 15 em li> 
<llas. Guia espiritual: Cabo· 
~10 Pena Deurada. 

Abaçá Xangô 
De Lei 
-Uma Casa 
De Nação! 

Foi visita.da pelo nosso re
presentante Tola Malembê. o 
Akçá de Xangô de Lei, da 
Rua Ara.pe,rl n.0 74, em !ra
já, dirigido pela nossa est,i
msda Irmã Ilda de 01oosl, 
~lho do Clllboclo Boia,dei
ro, O;rossl, Xa.iigõ Deuf, ar1s
pim e Exu Tirirl. 

A Diretoria dessa bonita ca
sa é constituída de um gru
pÔ de abnegados irmãos que 
tudo fazem para o engrande• 
cimento maroerial e espiritual 
do AJba.çá.: 

Presidente - Walter; 1.• 
Secretário - Aurélio Leite,, e 
Mãe Pequena, e. nossa irmã 
Mru-garida. 

O Ogã é o prezado oswaldo 
Carvalho Coelho, espôso da 
B aibá Uda muito compenetraT 
do, desempenha sua. função 
oom desenvoltura, 

A D OGA R.IA DO POVO 
PôSTO 1: 1.º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 

PôSTO 3: Avenida Automóvel Clube, 5376-B, na Pavuna 
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As Ostras 
Noronha 

Robert Silverbei-i;-, num livro de fic
ção científica, traduzido com o título de 
''CANÇAO DOS NEURÔNIOS", descre
ve uma cena antológica, passada num 
restaurante futuro: 

''Olhou para a bebida que êle pedira. 
Havia 'alguma coisa nadando lá dentro. 
O copo era de quartzo translí1cido, com 
um fluído verde e ricamente viscoso. 
Lá dentro, um minúsculo animal, de 
formato de uma lágrima, nadava de um 
lado para outro, enquanto sua pele vio
leta desprendia um frágil brilbo. "Vo
cê sabia que êle estava aí?" "Pedi um 
martini Deneb. É um nome solene e 
especialidade da casa". "E dentro dê
le?" "Um anfíbio de um dos mundos 
de Aldebaran". "Você vai beber isso?" 
"Sim. E vivo". ''Vivo! - Lona estreme• 
ceu - Por quê? li: bom?" ''De fato não 
tem gôsto algum. É pura decoração. A 
sofisticação acaba no barbarismo. Um 
gole e lá se vai êle". "Mas está vivo! 
Como pode matá-lo?" "Você já comeu 
uma ostra, Lona?" ''Não. O que é?" 
"Um molusco. Era muito popular anti
gamente e servido na própria concha. 
Servido vivo. Só se tinha de _espremer 
o limão em cima. E comer. Tem 2"Ôsto 
de mar. Sinto muito, Lona, as coisas são 
assim. As ostras não sabem o que lhes 
acont.ece. Não têm esperanças, nem 
mêdos ne~ sonhos, .. " 

Por incrível que pareça, estas sim• 
pies frases finais despertaram em mim 
uma avalancha de cogitações. Elas me 
deram a profundidade e o volume que 
a idéia de Evolução contéin. A clunen-
ão do Ho~m é exatamente o camt

nho que vai daquele animal em forma 

Filho 
de lágrima até esta lágrima em forma 
de animal, que é êle próprio. 

Talvez que os homens estejam neste 
mundo tão prisioneiros do Destino, nes
ta taça d., argila rodando em tôrno do 
sol, como aquêle minúsculo ser no seu 
copo de quartzo translúcido. E gualquer 
divindade poderia achar que somos ape• 
nas a decoração de uma bebida para 
algum deus em fériafi. 

Contudo somos homens: amadu
recemos em milhões de praias, à mar
gem da Eternidade, até que a consciên
cia explodisse em nossas carapaças, 
Entretanto, há homens que se postam 
diante da vida como ostras, apenas à 
espera do limão que o sacerdote borrt
fará. sôbre seu corpo, na concha do 
caixão no minuto que antecedf' o l'f'

pasto dos vermes. "Não têm espera.D• 
ças. nem mêdos, nem sonhos .. . " 

É a cada um dêstes que tento IP'i· 
tar: "Acorde! Erga a cabeça fora da 
concha! Escolha! Participe! Não se dei· 
xe engolir sem gôsto nem travo Tente 
ao men~ tingir de sua côr a parte dn 
líquido em que você flutua. Dita: f!U 
sou!,. 

Das vêzes passadas, fomos engolidos 
pelo Censo e pela Uma como gô'tas de 
lágrima num copo de licor. Desta vez. 
temos de tingir o líquido, dar tom à 
bebida, emprestar nosso ''bouquê'' ao vi• 
nho da verdade. V amos dizer ao Censo 
o que somos. E, nas urnas, votar em 
espíritas como nós, _gôtas de. nosso for• 
mato, eôr ae nossa tinta lá.itrima de 
nosso pranto. 

Não se-mos mais ostra para nin
~~: basta de ostracismo e chega de 
hmao ..• 

C. E. CAMINHO DA LUZ 
Nossa equipe Felicid6de. 

composta de Noronha Filho e 
Lêda Noronha, estêve presen
te à lna,uguração da. nova aede 
do "Centro Espirita Caminho 
<111 Luz" (Rua. Mário Portele., 
69. Laranjeiras). 

O Guia-C'hefe da casa t o 
Caboclo de. Lua.. .A Diretoria 
é qomposta do presidente, Dr. 
!Paulo Newton de AJmeicla; 
Vice Vécius dos Airc06; 1.0 se
cretário, D. ::t.i7.a Duarte :Re
go; a.0 secre.t&rlo. s«>Gst!ão 
Celso Mendes e tes11ureiro, 

' tJlstlllo l3ottino. As consultal! 

INAUGURA SEDE NOVA 
racema e Ca.boclo Lra.pu§.. O 
Exu da Case. , o Exu Veludo. 
O Prêto Velho é Pai Juven• 
cio. O Baiba.laõ é filho 4e 
Ogum e Iema.nJt.. 

A equipe .ficou mutt1.Sa!Dl1> 
bem impressionada com a. or• 
dem, correção e absoluta ltn,
peza de tudo o que pruen
c1ou, !nelustve com as passes 
magnéticos àados pelo Sl'. 
.A!bilio, com reaultadol viS1ve1l! 
• concret,03. 

O C-a.'boclo llecl&rou a ffo. 

ronha. l"ilho que estava a.cun, 
pa.nhJndo e &poiando o n0.SS1, 
mo~ento de união da Um
banda e tudo la.rã para aju
dar ne.ssa oeminhada que -
<i1z êlo - "já devia ter S100 
inicia.da há muito telll(p()". 

Noronha Fllho prometeu 
vo'.te.r inu!to prôxlmament,e w 
centro Espirita Ce.mlnho d.a 
LUZ, Parabáns QO corpo àlrl
gente e ao corpo medlünloo 
do simpático centro daa La
ranjeiras. 

aA.o às 2"s • 6ªs·fftl.ra.1, as 
:l0,30 horas e o de-,er.,volvt• ----------------''--------------

mento. as 4Ai-·felras, ni> mes- CABOCLO PENA ROXA 
11110 horário. Os caboclos são 
Cobra. 1..:oraL sete Flechas, 
!Rompe Mato, Areia, sete Ma• 
tea, Arruda, Faixa V.i-ae, 
ftompe Nuvem e Arra.nca TO
CO. Prêtos Velltos: Vovó Ma
ll'l,a Conga, Pa1 Malaquias, "º"° Mimuela, VO"l'Ó ca.mbln<ffl, 
Pat Julião. Pll.ra desenvolvt
mento, sob responsab!lldaae 
de Védus, tretbe.lham Rompe 
!M•r, Rei Congo, Caiboela Mi· 

No próximo <lia 8 de agõs
to, o Centro Espírita São Se- J 

bast;ão fa.rá. realizar em sua 
monumental sede na Rua 
Monte Lindo n.0 568, em São 
Mateus, Estado do Rio, uma, 
grande festa em homenagem 
a.o Caboclo da Pena Rôxa, 
Guia-Chefe espil'ltua.l daquela 
casa. 

O terreiro é dirigido com 

muita competência pelo esti• 
ma.do casal Ruy e Neuzemir 
Lasry e é um dos nossos fi• 
liados. Estamos f-azendo uma 
programação de forma que o 1 

nosso Presidente Mário B,1rce
los possa comparecer a gran
de resta pa.ra se redimir das 
faltas passada.s. Apresentamos 
aos no~os irmãos daquela ca
s11. o nosso sincero se,ravá.. 

PAGINA a 

• 
Equipe Urubatão 

Cotrendá 
Nôvo "Rush" relacionQu a 

nossa Equipe no trar..scurso 
desta semana, recebendo in
clusive diversos elogios e re
ferência a pessoa. de nosso 
Diretor Irmw MARiIO :BAR· 
OELOS. Pela sábia orienta· 
ção que vem dandc, ao S. O. 
R.E. e pelo êxito das duas 
<tltimaa promoções: a "Voz 
do Exército Branco" e "De· 
sa.flo ao Impossível". 

"Tenda Espírita Nossa Se
nhora da Guia" : Rua Ron
don Gonçalves n.9 483 
Chatuba - Mesquita - Mu
nicípio de Nova. Iguaçu R1· 
tua! de Umbat:<la. Zeladora 
de Santo, nossa prestimosa. 
Irmã. Ma.ria Luiza Silva 
Guias Chefes: Caboclo Boia
deiro Novisala, Pai Mané da 
Umbanda, Caiboclo Boiadeiro 
de Minas, Ogum Tibiri e 
Pomba Gira Padilha. Desen· 
volvimento e cliridade ao., 
Sàbadús de 15 em 15 dias 
Consultas às 4ªs-feiras das 13 
às 18 horas. Outras entida
aes da casa: Caboclo Vira 
Mundo. Prêtos Velhos: João 
Baiano. Junco Verde, Arran
ca Tôoo, Vovó Rita e Vovo 
Jacó Beijada: Crispim e Ro
s:!nha. Compadres: Tatá Ca
veira, Peito de Aço, 'l Légu~ 
e Cape.a. 

"Tenda Caboclo Bugre·: 
Rua SarapUI n.9 286 - O.ha 
tuoa - Mesquita - Munlct
pio de Nova Iguaçu. Culto 
Omolocõ Direção Espiritual 
& cargc. da i:os.sa Irmã Yo• 
lnnda Pinheiro Fonseca. Cor
po de Médiuns composto de 
30 irmãos. Guia.s Chefes: ca
boclo Bugremá. Vovô Sara
?ião, Vovó Maria Conga., 
Ogu,m Beira Mar, Ma.nezinho 
da Praia, Exu Caveira. 0-
gam: Vantuil. Sessões de ca,
r1dade e Desenvolvimento aOI!, 
Domingoo de 15 em 15 dial, 
das 16 às 20 horas. Consul
t.as: à,s 6ªs-feir86. Outras 
Entidades da OaM: Cabo
cios: Guarani, Jurema d& 
Mata, Laçador, Panaiá e 'I 
Flechas e Vovó Camblnda da 
Guiné, Exus: Tranca Rua, 
\Tira Gira, Pomba Gira, 7 En
cruzil!hada, M{lrta Padilha • 
Brasa Vin .. 

"Terreiro do Caboclo Tu· 
py", Rua. Implri n9 21 
Ghatuba - Mesquita - MU• 
nicípio de Nova Iguaçu, RI.· 
tual: Candomblé, Nação: 
Angola F.stando à frente das 
traba 1 hos a nos.sa enclente 
Irm.ã Zeladora de santo D. 
Dallla. de Oliveira., filha de 
Inha.nsã e Xe.ngõ. Digina: 
Oiá Topé. Guias Chefes: Ca
boclo Tupy, Vovó Cambina 
das Almas, Erê Oravin& e 

Gira! 
' Exu Ca,veira. Esta aaM de 

caridade at~lmente tém seu 
corpo medlúbl.co composto de 
20 lrmâoo, estando sua sede 
em reformulação e ampliação 
para Otl f,es!;ejo.s de anlversá• 
no do famoso maiunoo Ca• 

-boclo fupy, a reaUzar-se no 
próximo dia H de julho. 

"Tenda Espírita Ogum Bei
ra-Mar e Vovó Catarina•: 
Rua Fausto Tomázio nº 5ti -
Bairro Manuel Reis - Niló
polis. Ritual: Umbanda. 
Tendo como chefe espiritual 
a ze;adora de Santo, Irm§. 
Daura Francillna da Silva. 
Os GUias Chefes são: Cabo
cla Jurema, Vovó catarina e 
Ogum Beira-Mar. Ogam: 
Jorge Luiz da Silva. Desen• 
volVimeJ'lto e caridade aos sã,. 
t>ados, de Hi em 15 dias. & ., 
parte administrativa está a 
r.argo do Irmã.o Sr. Emílio 
José · da Silva (Presidente) . 

"Centro Espírita São se
oastião": ·Travessa Gumer· . 
cindo Carneiro n.0 3 - Bair
ro Manuel Reis - Ntlópolls. 
Ritual. Umbanda. A Zelado
ra de Sant.o -nossa Irmã Ire
ne Maria Lima (Eledá) O
gum e Oxum. Guias Ohefes: 
Oxóssi Caçador, Vovõ Bene• 
dita de Arua.nda,/ Ogum Bei
ra-Mar. Joãozinho da Praia 
e Exu Tranca Rua de.s Al

mae. sessões de Desenvolvi
mento e caridade ao.s sába
doS de 15 em 15 dias. Con
sultas e Jõgo de Búzlos à& 
2"s e 41s-feiras, de 8 às 11 
horas. Ogam: Adilson. ou
tras Entidades da casa: Ca· 
bocla Jurema, Caboclo Roxo, 
O&boclo Pena Branca.. <Bei
jada) Julhinha, Marlazinha e 
Pedrinho. Exus: Pomba. Gira 
menlil!i e Vira Mundo. 

"Centro &l)írita Santo An• 
tõnio de Lisboa": Rua Netu
no n.• 177 - MesqUita -
Nova Iguaçu. Ritual: UmA 
banda. Presidente: Walter 
de Souza. A direção doo tra
balhos está. a cargo do r..os
so Irmão Ba.ba,lorixá. Francis• 
co Dias (Eledá) Xangõ e 
Oxum. Guias Chefes: cabo• 
ele Mata Virgem . Mãe Pe
quena: D. Ma.riazinha. 0-
ga.m: Carlinhos. Sessões de 
Desenvolvimento e caridade 
aos sábados de 16 em 15 dias. 
Outras Entidades da. Casa. 
(Caboclos) 7 Flechas, Manuel 
Vaqueiro, Ubire.jara. Laje• 
Virgem. (Prêto Velho) Pai 
Joaquim dA Bahia, Ma.ria 
Baia-na, Pai Ma-zame. (Bei
jada) Don Um, Maliazinha e 
Pedrinho. Eros: Peito de 
Aço, Tranca Rua das Almas 
e P'ômba Gira das Encruzi
lhadas. 
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HORóSCOPO DOS ESPIRIT AS· 
PROF. BENNY . 

Esta semana m&l"Clll"ã a enmi.da do so1, na constela,çl.o 
de Le!o. Portanto estamos no último decánato de CA.noer. CARLOS ALLEMAND 
Le§.o é a quinta oonstela.ção l!lOdla.cal e tem oomo slmbolo "Enquanto Qs eles ladram, a carruagem 
a Soberania e a earacterlstloa prlnc'pa.1 a. Generosidade. Jt passa". 
mn signo de fogo e l~ua.lmente, um signo ma.sculln.o. Imprime :este dita.do a.justa-se perfeitamente 8.06\ 
aos seus nativos, tendênc!as ma.~cul'nas e dom'nadora.s. :responsáveis por uma pubrcação sensa.clona.-

Estn lnfluênc!e. a...<::trológ!oe. determina lrra.d'ante m!lgnetls- ll$ta que, recentemente atsoou de modo oes-
mo espiritual e v'brante e.ura simpática. Jt tam'l:>ém um signo primoroso o Espirit!Smo, de um modo geral 
animal,' nã.o proporclom1ndo, porém. c«.~terfstlou ll'l'()Sselr&'3, e a Umbanda, em pe.rticula.r. 
mas sim, nobres e ma.Jestosas. conforme o Leão. quP lhe serve O ma.is lncrivel dêste fato é que indivíduos 
de simbolo. Os qu4. na.~oem sob esta lrrad·aeão, ta.nto podem que fizieram seu prest~lo à custe. do Esp:ri• 
possuir um belo fMoo cemo eleva.do QU'llate mo~l.. tbno, endossem e refol"Qem esta. triste re-

Na. próxima. semana, oont•nuarei com me.•a &1gum!l.S ca.rac- portagem criando para o público uma. iJna.• 
terfstlcas dos nat•vos de Leão. um do6 signos inais prlvlle- gem destorcl<la e falsa desta doutrina de paz. 
gia<'"° ~~ J _,._,.,,""''ª· esperança e fraternidade. 

ARIES (21 de ma.~ a 20 de abril) - Seu estado de 1 _Neste momento, . hipoteco minha. lnteira 
An'mo encontral'-se-á sereno com e•peranç<1s e ilusões agra- solldariedade a Már. 10 Barcelos e espero que 
.. á •~ 1b trarão -ande.e benefícios Seus projeto•. ea- êste gesto se ~-ta com ~os aquêles que 
"' ve..,, que e ... . , professam o F.apll'-tlsmo (dirigentes, escr100-
tarão em oons aspectos. sendo mteressa.nte aorove tá-lo.s. dan- '-res médiuns ou asslstentesJ. tendo certeza 
do COl'PO a idéia. A&uns divertl.ment:.ai alladoa e. uma sa-õde quê o Depe.rta.mento Jurídico do SORE lSU• 
em boa fase, 1he darão uma sem~na tra.nqüila. premo órgão da.s Religiões Esplrit&s) está 

TOURO (21 ãe abril a 20 de ma'o> - Seu dom'clllo fa.• agindo com .firmeza e enersia, a flm de que 
millar lhe trará boas satlsfac;ões. A1~ assuntos relao•onados ataques sõrdid0:, como &te não mai$ .se re-
rom prOJ>rledades ou muda.ncas deverão ser tra.t9dOS com tran- pitam, assim como aquêle outro da semana 
q:ttllldade. pois a éooca esta.rã 1:>ropfcl& para isto. Vialtas lms- passada, em que um grupo <le vAnda!os • 
per&das conmlementarão M atividades da semana. marglnaiS, pretemamente rotulados como 

oro.mos <21 de ma!e a 20 de junho) - Seus emoreendl- "evan~UC06", depredaram e destruiram aa 
mentos sofrerão all?um atrit<is por J)81'te .1e det.enn'na.du lnsta.laçõea do Centro .E,plrlta Dom M11ue1, 
pe~soq.s Evite precl'Oita<:6e<I e a fi>lta de c~lma nêsses IIA"UD• situa::.o na Rua Luiz Ba.:bs.lno, 45:>, em ,,<,_~,1.,, 

tos. Em contra.po~lc;ão, ba.verá multe. ene11t'a atuante nH ati- Minuld&. 
vlda.d.es rela iv,as a. escrltss v•~ e mud&n;.:as Se'IIUUlJ\ 110- O que causa estarrecimento é que ê.'3te 
cial com vMt,s de pa.re-ntes. 1 jornal, que se diz humorlst"co, mesmo que 

CANoÊIR. (21 de junho a. 21 de julho) - o elemento pre- .seja. humor explorando a desgraça alheia se 
- nstitu'A,.._ El --1 Ju,ga .:.. , __ ,o e PJ . 

dom·na.nte desta semana, serao as l .,.,.,.,. as rege,_, juventude, como se os jovens e 08 môc;os s6 
as suas attv'd~,des, com sucesso bastando serem bem diset'r- se ocupassem da incOn."eQüênoi&, da imo?'ll.11• 
nidas e or'enta.da.s. Conto exem,o'o, colocará & vida em am- dade e da pornografia.. 
biente nôvo e a.."l'adá.vel. tanto no que d"z respeito a. relações Enganam-se todos os que ass m pensam, 
sociais como a vida domél<tl.-e. e sent1ment<1t pois a gr!lildeza de um 1 nação só Se faz mes-

LEAO (22 de julho a 22 de a.gôsto) - As proteções de clando-se o a.rrôjo e ca.p ... cldade dos maLs 
parentes e super·ores serão varosas . Uma lncl'nação para os moços a , ado.s à tarimJJa e exver.enc.a úo~ 
assuntos artist'cos e uma interessante cur'051d&de menta.1. ioe- _ __ _ 

me.Is Nlhos e, g1'8.Ç8.S a Deus, tamos .,__ 
ta.nte dêõ~es mo;o.;; idõal:stas, ll,._.. ,s 

ex.perlênclas maravilhosa.a dos Projetos aon .. 
don e .vI1.1á, em· qu~ : a~ u . 
tár!os trilhem e palmilham tOda. a imensa 
vaatldão de nosso \errltórlo, penetrando no 
lmago das selvaa a.ma.zômcas e percorrendo 
t.6da a reg:ão nordestina, visitando os pa.m. 
J>8S gaúchos e o :::i,, ns.15 1,! • .;i, 

a.s regiões :fronteiriças e n08S08 wrttórios_ 
cruzando todo o p11ls, visitando choup..na., 
lsoladaB, acampamentos, aldelns, vilas, povoa
doo e cidades cura.ndo enfêrm06 • dan<lo 
condições de i;âlubnua...e e sa.neameni;o u.que
le pugllo de pra.vos plone:ra, que heb·,am 
nos.so "h"nterland" levando até êles os bene
ficlos da ciência, da técn'.ce. e da clvil:zação. 

Temos tambem que levar em consideração 
e. atuação marcante da.s moeldades Esplrlia.s, 
lutan_,J co;u. !fª ha d'a ll u 1. :io .. 

do Cristo de Deus, em prol de uma sociedade 
melhor, mais proopera e fel:11. 

Merece um reg...stro a merit.ória ação da 
Moc<l.a.de Legionária da LBV, com seUs 3.600 
núcleos e postos e.spa. 'hados por todo o Bruil 
e que dão o melhor de seua eafõroos em le
varem a tK><fos os necessitados o Evange,ho 
de NoSllO Senhor Je,us Criat.o à Luz do N6vo 
Mandamento: 

"Amai-vos uns aos outros. tant.o quanto 
eu V06 amei". 

Tõ<ia contribuição é necessária. para. o 
momento h stórioo do f m do ciclo para a 
Aurora do Terce ro M1.ên10, o cte;pertar do 
gigante Brasil. êste pa.is con. nente, cele.ro 
da humanidade, amá ,gama. de tôda.s as raças 
e todos OJ povos, êste Br -sU qu.e é. segund<> 
H n , ci~ l _ ' COr\¾.ÇaG <I<> l.\,,._w~o 
e a Pátria do Evangelho'•• 

Tão fatos desta. semana.. Algum~ v\aeen, e assuntos de f'Sf'!I'\• 
tas. poderão tr~"?J"r ~nMlcos res•1•t&õoi; 

VI!R.GEM <23 de agósto a 22 dP setembro> - OJ1 'rlnd
ntanos terão uma semsna um tanto neaat•va Uma dispos·çi\o 
nervosa e agitada com e.,peranças nerro:a.s e frustradas em 
relação ao setor prof"ssiona.l. e sos assuntos domést·cm e sen
timent!lls. Nesta fase preca.venha-se ante a PoSS'bllldade de 

.ONDE SE P-RATICA CARIDADE 
PURA, COM HUMILDADE E FÉ 

Oliveira e Silva. A<ls sát>a
dOS. 

e. E. ANTONIO Da!l PA• 
DUA - Rua. Flaviana n.9 1. 
Q. 9-N, Mesqu1te. - Consul
tas à.s gulntas-felra.s. com 
Pai Antônio das Almas, das 
15 à.s 20 horas. Jôgo de bú• 
ZJ<,s à.S segundas, quartas e 
sábadvo, de 14 às 18 horas. 
Yalorixá: Kacllê. Sessões aos 
c-.c>mingos, de 15 em 15 <Las. 
Guia-Chefe: Caboclo Uruba.• 
tão. 

pequenos roubos. 
LIBRA f23 de setembro a 22 de outubro) - Procure evitar 

contra.rleda.des nos a=tos de seu tra.ba'ho e também nos 
profissionais. Ev"te atritos oom super ores tomando o mrdRdo 
de não ofendê-los Tendências a extra.vad.nc·11,, convindo do
m1na.r êste Instinto Em re·ação a .sua. 11a.úde. alguns J)?ODlemaa 
no a.1)8relho d'gestivo. 

ESCOR.PIA0 (23 de outubro a '1 de novembro) - ~ 
do sexo ~sto. terão prodigalidades e proteções em funcão 
d<>S nativo~ de Escorpião. Assuntos de relativa mt"midade. es-

1 
te.rio em franca melhoria. Semana com novas amizades mas · 
que semo de pouca duração Noltes a1(tad91 · 

SAOITARI0 <22 de novembro a 21 de dezembro> - Uma 1 

gre.nde sensibilidade será benM·ca pa.ra nciocfn'o de suas ln• 
tulç6es. Novas ~ranças, melhora em todos os setores lntimos 
e sentimentais. Uma disposição artfstica ae apossará de você 
nesta semana, e a noite, aonhos a«ra<Iáveis estarão em pre-
dominAnci&. · 1 

OAPRICôRNIO (22 de dezembro a 20 de janeiro) - Uma 
Jndl.!!poo• c;ão física. será reflexo ao seu sistema. nervoso Nesta. 
tese, ente a preciplta.ção e a violência nos atos e na.s pala-
was. Te,.,M' ~n"' ias às ex ' rav::t..,. ?.."1~· ~15 e p ~ , , ... · · 
dentes. Pessoas de suas a.mlza.<188 eotrarã.o em atrito com vd. 
'Use de prudênc'a. em todo o decorrer desta semana. 

A:s.c.E. SA0 JrnlRONI
MO - Rua Dr. MAnoe-l Reis 
n.9 1. 49'1 - Ni:ópo:is - Se
gundas e quartas-feiras, de 
l' às 14 horas. - Vovó Ma
ria. 'l Saias - Vovó Tatuê 
c!a Balua. Yalor;xá: JUlhiet& 
Nun.es. 

TENDA ESP!RITA M:ElNI

DE RANDA - Rua Nllé.po
lls. lote li, Kllópolis. Yalori- 1 
xá: Helena da bilva. P;esi· I 
dente: Walter Oon:e ção s.

1 Aos sábados, às 22 1-.o: as. 

CABANA PAI JOAQUIM! 
- Rua Cordura n.• 539, Mi!S
ciulta. Ba.balaõ: António de : 

NO JEUS - Av. Nilo Feça- -------------·------------
nha r..9 124, Olinda, Niló-, 
polis. Ya1crixá: Mana. Fra
de . Aos sábado.s, a pa.rtir das 
21 horas. 

TENDA E9P!RITA CAJRI
DADE CABOOLO TUPI 
Rua l'ingui n.• 218 Vila 
Norma, ·N!lópolis. Direção do 
Irmão Francisco Paulo Al
ves L ma. Aos sábados, após 
às 20 horas. 

TENDA ESPIRITA CABO
OLA JANDlRA - Rua Ex
pedicionário n.0 1. 202, Nllõ
Polls. Ya1orlxá: Arlete Alves 
Fellelano . . 

TENDA ESPIMrA OGlJM 

CABLOCO REI DA GUINÉ 
E SUA CASA EM ANCHIETA 

A Ya.lorlxá. Olga Vieira 
Leite é a compettnte d;r1ge.n. 
te da Tenda Espirita Cabo
clo Rei de Guiné que cultua 
a Unha de Omolocõ e que 
estl\ situada aa Rua Quioto, 
32, em Anchieta.. 

O terreiro realiza se6S6es 
aos sábados de 15 em 15 d:as 
e as qulntas~telras das 13 à.s 
1'1 hora.a sã.o da.das consultas 
particulares. Entre outras, 

praticam carlda.de na Cu& 
as seguil!te6 entidades: Ogum 
Megê, Iansã, Oaboclo Rei d& 
Guiné, Jurema, Vovó Roll& 
Baiana, Oxósai C6c;&dor, Ar• 
ranca T6co, Pomba Olra • 
Ba.ra.bõ. 

slo d!rlgent.ee da O&N. 

AQUARI0 CU de janeiro a 19 de fevereiro> - Ligeiros I 
acidentes poderão at'ngi-lo, havendo também o 'lerigo de pe
quenos roubos. Não convém manter muito conte.to oom pe2soas -------------------

Anlsio Alves Tavares, NO!f
berto Pinto de .&r.evedo, ADi• 
sio Gonçalves da Silva. Lul.s 
Guilherme de Almeida e Ma• 
rôla Georgina santos. Espe• 
ramos ta.m:bém a Casa do 
Caboclo Rei da OUlné na pro
cissão do dla 19 de abril. 
Sara.vá. 

mais 1d06as. Os astI"06 não favorecem nêste setor No doml• 
cfiio famllla.r, haverá Incompreensões por parte de peasoaa 
ma.18 velhas. Acautele-se. 

Prn <~ de fe,ere!ro a 20 ele março) - Despesas , 

imprevistas, resultarão em preJufzo no seu setor financeiro. 
Também n06 seus ganho.s a fase estará nega.tiva. com uma 
dim'nulção nos seus lucr03. Evite viagens, festa.e e extra.va
gãncia.s, quer nos iasl'.o8 como nos prazeres. Semana Irregular. 
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SIMBOLOGIA - DAS MÃCS 
(CONCLUSÃO) - .JAIR TAVARES 

"'A mão ele Anue, nessas eondlções deve 
aer tida por um dos símbolos da festa he
ta.irica dos Tabernáeulos: símbolo bissexual 
euja antigüidade g-rego-romana nos oferece 
numerosos espécimes. Da maior parte dessaa 
que nos restam, a mão é representada ou 
fechada, com o polegar entre o índex e o 
médio, ou o médio acliant.e e os outros de
dos dobrados sôbre a palma da mão. Uma 
e outra dessas firuràs são emblemas obsee
nos". 

Nas artes plástieas. em tôdas as fpocaa 
da cultU1'a huma».a. encontramos as mãos re
presentadas g-ràfieam-,nte nã.o só do ponto 
44' vista mágico, em posições crispadas, entre 
os povos primitivos, como nas reprllduções 
que delas encontramos nas paredes das ca
vernas da época paleolítica. E também do 
ponto de vista orna.mental e express!vo, in• 
dlcanito estado: anlmicos e certos movhnen
tos corporais. ee>DM> nas artes egípcia e assí-, 

DONA MARIA. 

ria, na arie elásslca e na arte religiosa 4o 
RenaBflimento. 

Nas cavernas da época paleolítica (peno
do aurlnaeence), os desenhos de mãos acha
das nas suas paredes têm sido Interpreta
dos nã.o iro como "medidas mágicas cte pro• 
teção", 'mas também como manlfest~es,
a,rtístlcas. 

Nos baixos-relêvos e na pintura e,lpela 
há. em primeiro lugar, o esquematismo ela& 
mãos e o seu deeoratlvlsmo. Depois, a re
presentação simbõlloa. Tamb!m tem sido no
tado "o fato de que as personagem, ou di
vindades repres.utada.s ostentam duas mãos 
direitas ou dwu. mãos esquerdas" nesses de• 
senhos ret>resentando cenas da época . 

Da Idade Média até os prlnr.íplos da Ida• 
de Moderna, os artistas pintaram u mãos 
de suas figuras, sem nenhuma 1>reoeupac,âo 
anatômfoa. Elas eram decorativas, bastante 
esplrituaHzadas • exprimiam um sentido 
slm'Joóllco. A preocupação anaUmtea dai! micNI 

86 apareceu na Antigftidade e no Renasd
m.ento. Nessas duas épocas, os artistas pro
curavam dar às mãos uma anatomia correta 
e um sentido MleaJ de beleza. Nas obras es• 
cuUõrtcas gregas. depois do período arcaico, 
encontramos exem1>los disso. 

Relnlnger ("A.ctas Ciba" n.0 11 de 1941> 
dh: que um exemplo muito típico de uma 
representação ele mão, que caracteriza um 
mestre, são os poucos quadros que aluda se 
conservam do pintor milanês Berlln,rbiero, 
qH viveu por volta cto ano de 1225, em 
Lttcca. 

N-a 6poca da Renascença Italiana, os pin
tores, ji libertos de certos preconceitos me
cllevafs. se amesentaram com mais indepen
dência e indfvldualld:1de, 

Entre os arti.,tas do século passado, vamos 
encontrar. principalmente no escultor Ro
din, um estu~o sistem:i.t.lzado ele movimentoe 
• de expressões de mão. 

PADILHA MAURICIO DE XANGô 

DA IRMA RITINHA 
VISITA DUAS TENDAS 

Sempre vamos a,o abaçá de 
noi.sa Lnnã Ritlr.ha, a caba.
Da de Olorum, senUmos CM.ia 
vez mais que e5tamos na nos-
68 ea.sa, ou seja: na casa do 
wnbandi&ta.. Dona Maria Pa
dilha está sempre na cabeça 
df' no..'lSa boe. irmã, à dlsposi
çê.o de todoo que necessitam 
áe caridade. 

Dona Ma.ria Padllha., como 
todos a.bem. é uma das mais 
belAs entidades de nossa Um
banda, e cada dia que passa, 
vem se tornando me.Is ~or.he
ctda, graças à ca.rldade que 
comums. fa2ler a todos a.quê• 

les que necessitam de aeus 
ta-abalhos. 

Nó&& irmã Dona Rl.tinha, 
oom a máxima abnegação, 
realiza sues .sessões de oon
sulta às têrças e qulntas-fel
ras . Normalmente, Iniciam às 
14 horll6. e só terminam quan· 
do aquela bela entidade acha 
que já não hà ma1e ninguém 
presente desejacdo receber 
caridade, assim como não vi
rá mais ninguém Que naquele 
C1ia vá precl•ar de uma. orien
tação atra.vés de uma pala· 
vra amiga. Não é dl!ícll 
acontecer quando a noite jé. 

Tal akançando a :madrugada, 
bater a.lguém a. porta de Do
na Ritlnha por necessitar ser 
atendido por M.a.ria. Padilha. 
miedl.11t,a.mente condU2JElm nos
sa lrmã que tem & ventura. 
de ter uma entidade tão bo
nlta e lá ela. se manifesta e 
eom sewi trabalhos sempre 
coru;egue a.IIV:lar aquêles que ~-

Sara-vã A. Dona Ritinha e 
se.ravá t. nossa irmã que tão 
bem sa.1le se porw para. ter 
a giõria. de ver seus gulas ca
aa vez com ma1e facilidade 
<te realizar a carlda~ atra
vés de seu &P,arelho. 

o nosso 1rmão Ma.uricio de 
Xal?g"Õ visitou na semana que 
J>MSOU a Tenda E'.lpírlta São 
Sebasti!i,o que fica. na Rua Dr. 
March n.9 2555, em Tenente 
Ja.rdlm, em Niterói. 

A Oa8a conta com cinqüen
ta médlu.ns e tem como Pre
ll'dente Materlal o José Mi
guel Gonçalves, que é tam
bém o B&balorim cuja dfgi
lla 6 Maconl. 

As sessões de oa.r1dade são 
às segundas-feiras, e àa sex
taa-tetras são levadas a efei
to as sessões ~ desenvolvi
ment.o. O jog-os de delogum 
àli< segundas-feiras de tMde. 

O nosso Irmão Afacon, en
nou convite ao nosso Presi
dente Mário BMcelos e os de
mais membros da Diretoria do 
SORE para a grande festa do 
dm, 25-'1-70, qua.ndo haverá 
um toq,ue em louvor a Naná. 

CANTINHO DO PA-1 
JOAQUIM DE ANGOLA 

O noss,o irmão Maurício de 
Xa.ngô visitou também a 
Tends Pai Joaquim de Ango• 
,a que fica na Estrada de Vi• 
gano Geral n.• 2420, em Vi• 
gàrio Geral. 

O Babá qut dlrlge aq,uêle _ 
4bac;á ê a nossa Irmã Lu!:u. -
Q; gUlas chefes são Caboclo 
i Luas, e na linha dlll! Al• 

mas: <"ai Joaquim de Angola. 
A ~ossa. irmã dirigente da

quela casa. convida a todos os 
nossos lrm~ para assistirem 
a mh:sa de S&ntant.a na 
Igreja do Couto, às 10 horaa 
da manhã, será em louvor • 
Nanã Buruqu~. A Igreja fica 
na rua Couto 54, na Penha. 

O nooso Irmão Maiur!ciÔ fol 
ti.mbém muito bem recebido 
naquele abe.çá podendo com
provar a orga.nlzac;áo existen
te naquela casa. 

FõLHA VERDE VISITA 
N. S .. DA CONCEIÇÃO 

A equipe Fõlrul, Verde, vl
alt.ou a Tenda Espfrlta N. S. 
d& Conceição, na R\111. Vaz 
L6bo n.0 SOS, em Vaz LôbO. 
o ritual pratica.do naquela 
casa é Angola. 

O Diretor-Presidente 6 o 1 
Sr. Jorge Asp, a Yalorlxá é' 
a sra. Oannéll& e 011 guias
chefea da casa são: Ca.boclo 
\'.trsUla, C&boclo Iml:lê e Cabo
clo Arlack. .A Mãe Peque
na do Abaqá. 6 DOS&a Irmã 
Riosa. 

As sessõea so rea.11.zam la 
quartas-fe'ras O sàbados, sen
do as primeira.s dt> desenvol
Timento e ao.s ú.badOll de 
consulta. 

Na. linha ,das almas ten11l9 
Vovó Maria Conga. Vovó ~ 
ria. Rosa. M1'?ia. Redondi!.. 'N 
Maria e Pa.l João. 

A equ'pe Nlha Verde M 
mutt.o bem recebida. Agra
decemos e roga.mos multo 

achl> a casa.. 

A DROGARIA DO POVO 
PôSTO 1: 1.º de Março 17 - PôSTO 2: Senador Dantas 35-A 
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IAÔ MODÊL,0 ... 
WILSON DE OXóSSI 

meus desej-Os de que conti
nue a deixe.r em todos 0s lu
ga.res onde fôr a marca. de 
SUB. ~á."81 11)6l"SOnadi• 
da.de e o de oontinua.r rea
peita.ndo o nome que você 
carrega na na.çã.o de Angola.. 
Aceite a minha homenagem 
e seja sempre o que você é: 
uma garõta modê!o da nossa. 
Roça e da nossa Relig 'ão. j 

A REPORTAGEM INFAMANTE 
Além dos protestos lanç,a

r'OE. no prngra.ma de rádio "A 
Vos do Exército B.ra11<»", que 
vai a,o ar todos o.s sábados da.s 
li às 10 horas da. ma-nh!i, e d06 
protestos lançad06 no nosso 
programa de televisão, "De• 
safio ao ImpOGStvel", que é 
apresentado às tê-rça.3-ieiras, 
no horário das 23 horas, :c-0 
Canal 9, enviam-Os uma CSJ'
ta~-protest-0 ao Editor do jor
na.r "O Pasquim" solicitando 
oue a mesma seja publicada 

na sua integra, pois não Po
cleriam01; fics.r indiferentes a<J 
1amentável acontecimento. 

uunentamoo a ação infeliz 
do repórter, QUe usou n06Stl 
religião para fa.zer sua mal
dosa reportagem, com pa.la• 

chocado com a 1-eportagem. A 
e-xpec~tiva é de todo o nos-
8Q povo. Vamos aguardar pa
ra saber depo16 qun.ls a.s pro• 
Vidências que serão tom!\das. 

Leia Sempre 

O Tablóide 

Hoje, meus a.migos, é dia. 
de glória e tôdas as pala n-as 
·desta minba humilde ooluna 
estão em festa. ~ que hoje 
presto a minha mais sincera 
homenag,em a um jovem qu1:l 
é muito estimado por todos 
noo aqui do SORE, da Roça 
e por não direr por tôdas as 
pessoas que até aqtti vêm pa
:rs. bater um simpll'S "papo'' 
ou para :ra.1rer uma obriga
ção: 

E5tou falando ela minha 
irmã-de-Santo M&ta.mbalê. O VELHO PALHAÇO ... 

• n-as de baixo calfio e que fe
rem a moral da família brasl-
1eire., e lamentamos maui ain
da que o Babalorixá J-oãoo
nho da Goméia se tenha pres
ta.do para uil trabalho. Nós 
ron!lamoo que o Editor do 
"Pa~ulm" se lembre de que 
existe uma Lel de Impren..<aa 
e esternos aguardando, sem 
maiores comentários, a publi
cação da carta que foi envia
da pelo Suprem.o Orgão das 
Religiõe$ ~irltM, na qual 
procura.mos d~rava;r todo 
o l"ovo E~plrita que ficou 

"GAZETA NA M11.tamba, oomo lhe chamo 
ea.rJnho.samente, é uma me
lllna inteligent.e, simples, sim
pática e muito dedicada para 
com as coisas que Se rela.cio
oam ao Santo. Sempre pron
ta para. servir a que!Í1 prec·s'.l 
da .sua ajuda, ela sabe como 
ninguém dirig·r uma palavra, 
<lar um conselho Ol' mesmo 
nos apoiar quando nos senti-
mos ~ó. I 

Esta menlna. é asslm, uma 
criatura que esqueceu de tõ- 1 

da a sua vida de jovem prá / 
sempre e cted•cou-se assim 1 
oom muita ternura a Reli
gião Espirita 1ne faz, segun- 1 
do ela. pa.rte do seu b::lm vi
Ter. 

Sendo SMim, possuindo to
dos os pred'cados que uma 
jovem pred.lla 'O:ua enfrentar 
e. longa e ei,p 'nhosa e-a.mi- \ 
Ilha.da de nossa religião . Es
pero que você, Ma.ta.moa, cun
t!.n•.1e sempre ssslm ded' ca-0.a \ 
e com esta sua opinião pró

pria forma.d& a. respeito de 
seu pai-de-Sa.nro, porque é 
mu' to importante você 'tanto 
reconhceer na.s v'tórias como 
nas dercütas. F ·cam e.qul os 

Abelardo Barbosa, vulgo 
~ohac-r.Ulha. · , também tido 
como "0 Velho Palhaço", in
SJSte em atirar la.ma nas :re
l!gnóe6 espírlt.a.s. Eu não TI, 
mas aOSSoS observa dores dis
;,eram que donúr.go passado. 
no seu programa, o dito se
nhor :i:rereceu mil cruzeiros 
um mtlhão de cruzeit'os a.n-

f.lgos) a quem leva...<:.se até lã 
e maior número de galinbai, 
pretas. Alguém levou oitenta 
e ta.ntaa e ga.nhou aquela 
quantia.. No mesmo progra
ma, o senhor Abelardo, com 
sua maneira t-Oda especial e 
L'{;ntanào com a participaç.ão 
aP ume. senhora da platéia, 
fb aquela velha cena de 
q11em e.,t-á se concei:trando e 
dJS5e: "Em bloco" .. . 

Uma senhora. a tal a que 
me referi acima, fêz que es-

LEIA A.OS DOMINGOS 

GAZETA NA / 
UMBANDA 

T .E. ARIRI DA GUINÉ 

FAZ MUITA CARIDADE 
Tivemos oportunidade de 

tw.Sis.tir em dias da sem a na 
que pa8&0u aquilo que se ?O
de oha.mar de uma mag.nf11ca 
aes.são Na Tenda Espirita 
Ariri da Guir.é, que fica na 
'.Riu&- 6, quadra 6, Casa '7, em 
Guada.h1pe, r.oesa irmã e com
il)etente Babá Dona Maria RI
tia de Azevedo, é quem .dirige 
os traibaJhos naquele abaçá, e 
tice.mos impressionados com o 
gq-a.nde número de peseoas 
~ se a~lomerava aguar
dando sua vez para se consul-
11a,r com o Caboclo Arirl da 
Guiné .que, segundo fomos in
tomia.dos, tem reaJiza<lo ver
dadeira! milag.es em suas 
sessões de ca.ridade . 

A afluência é de tal porte, 
~ n<lE'M. irmã. se vê obriga
da a leva.r a efeito h'ês ses
s6es de coo.suita e, por con
seguinte de caridade, três vê-

zes por sema.r..a. assim distrl-
1.>uídas: segundas, quartas e 
sextas-feir~, a partir de 14 

horas. ·, 
Todos se mo.stra vam bas-

tante feli2.es por terem rece
bido- das entidades da Babá 
Maria Rita, muitas carida.de.s. 
dando da! motivo pa,ra cres
cer seu número de oonsulen
tes. naturalmente pelos mag
níficos trabalhos que sempre 
realizou em sua Tenda. po
dendo ainda- se considerar o 
respeito e a atenção que sã-0 
dispensada& indistinta.mente a 
todos os irmãos necessitados 

FicruII05 sati«feitos com que 
vimos, e rogamos a Oxalâ ,,,-
continue dando mtúto Axé 
aquela casa para que ela se 
eleve e cresça cada vez mais 
a fim de atender um número 
maior de pea500a que de fato 
wecisam. 

tava recebendo uma entidade 
e, como sempre, o fato foi 
motivo de galhofa. Chega, 
meu senhor. Chega de atirar 
lam,a e fal'Jer graça com uma 
coisa séria que é a n~a re-

UMBANDA" 
ligião. Se seu IBOPE estã V A s b■ ? 
"aindo, procure melhorar seu I oce a Ia 
p1-ograma, mas nã_o us.'\ndo , 1 ■ ■ • ■ 
como fê:;, o ·'Pasqu1m", a re• 1 
ligião espirita . Que nos krreiros gêges da vém do latim "se-J>t manes", 

Ao invés de dar um milhão 

I 
Bahia, Oxóssi leva o nome isto e. sete deuse.s? 

a quem levar mais galinhas de Aghé? -oOo-
.:.c!ereça um milhão a, quem -oOo- Que no Rectre, a sema.na e 
,fiar mais crianças de wn Que o ritmo especial para 

I 
Quase 1gua.l à baiana? 

m-fa.nat-0 ou mais velhos de Omulú chama-se Opanijé? Apena., com a mudança de 
um a.brigo para a velhice que Opanijé significa em Yoruba- 1Car.gõ e Yans§. para quinta-
são am.pamdos por institui- no: êle mata qualquer um e feira, ficando a quarta-fei.r& 
<;ôes e5Pirit&S. Ga.raDto que o come. vara os Ibeji. 
senhor ca.iría na simpatia do -oOo- -000-
povo espfirita que s6 na Gua- Que a palavra •chacra• é 
nabara, traduzido em mlme- de origem ss.ncrita e si1tnilica 
ros quer dizer: UM MILHAO roda? 
DE PESSOAS. . • ll: lllll& série de vértices 

·Isso sim, seu Cbacrinha. dà 
IBOPE. A8 palba.çadas que 
vem sendo apresentadas não 

Vá brincando enquanto ~ 

t.<,mpo, porque depois de no
vembro a, bai-ra vai r•~a .. .,,_ 1 

já., pois teem na Pé de 
Oxalá, alguém lá na Cama.la 
da Cidade pa,ra arrochar a 
Cen.sura e obrigar que ela fa
ça respeitac uma religião de 
gente humilde mas decente. e 
que já estã ea.c.sada de ser 

humilhada 1 Sarnvã, 
<O EDITOR) 

Que existem na. wperf!cie do 
duplo etértco. 

-oOo--

Qué em TJrtude de um en
tendimento entre os chefes de 
terreiros da. Bahia e aut.ort
rtades, ficou combinado que o 
número de :restas não lrttra
passarta de 18 por ano, ga
rantindo a cada chefe de ter
reiro o direito de progamá.
ias. durant.e o ano. como qu1-

-oOo-

Que a pala na semana pro-

CENTRO ESPíRIT A SEARA 

IMACULADA CONCEICÃO! 
Nosso irmã.o Samuel Tava.- 1 

res estêve em visita ao Cen
tro &,pirita. ~ra ela Ima
cu1ada Conceição, que fica na 
Rua Uranos n.0 1.278, ew 
Olaria. O ritual all praticado 

1 
é Umbanda, e a casa conta 
cpm cinqüenta médiuns. Os 
gu!as-chefes da casa são: 
Ogum Rompe Mato, Caboclo 
Aymoré. o Pai Camblndá na 1 

linha das almas. O Exú da 
Tnmquel.ra é seu Marabõ . 

O Baba.laô Francisco Barros 
é quem d irige oom sabedoria 
os trabalhos na.quele a.baçá. 

o nosso ~beiro que 

estêve visitandc aquela bonita 
casa.-de-SIUlto pôde constatar 
a beleza dos trabalhos aue 
ali são desenvolvidos nas 
sessões que se reaUzam às 
segundas e quartas-re·ras, 
sendo as pr'meiras de desen
volvimento e as outras ses
sões públicas. 

A equipe do Tablõlde agra
dece o bom 1,ratamento que 
foi diSpensado a.o nosso re• 
presentante, asslm como agra
decemo." através desta repor• 
tagem os convites reiterados 
para. o nosso presidente Má
rio Barcelos. 

~ue cada cm,po # rodeado 
por uma t.rra.diação corres
pondente. cna,m.ada - a.u.Nl.7 

Por ela, eir.pltcam-se as stm
oatlas e antipatins repentl
••88, quando duas pessoas 
sem se conhecerem. se a vls
•am pela primeira 'V'l'Z. 

-000-

Qu,e somente com a per.ma,. 
nen.te prática. do apercebi• 
mento entendimento, eonhe
clmedc, e dlscemimento de Ili 
mesmo. poderá o indivíduo 
tmpla.nta.r no seu fntimo a 
harmonia interior? 

- 000 -

Que a maior obra escrtit& 
em defesa do Cri.~tianismo, 
foi o grande livro de Agos. 
tinho, começado em 412 e 
tenninando em 427? 

A!inda que as cidades ter
renas venoom a desap1::·ecer, 
a cidede de Deus será eter
na. esta em sua grande t.e.se. 

- .c>o'-
Que a. conhecid11. alegação de 

que João foi degoL'l.do a fim 
de pag,ar o débito ou ka,rma., 
pelo :rato de ter na pessoa de 
Elias, mandado degola,r 06 sa.• 
eerdotes de Baal, não procede, 
uma vêz que o evangelho diz 
que João foi purtficado já no 
selo de su9. mãe, e Jesus alfir
m11. que entre os filhos de mu
lher não hA maior que João., 

Por que. pois, devia êle pa.. 
gato um débito que, segundo 
ê6ses tei,t;emunhos, não e:xiste 
IMÍ8 
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o r·ESTEMUNHO 
Lí;DA NORONHA 

Tôda.s as religiões 'e tôdas ª" legislações destacam o valor 
testenrunho. 
Ctiltos o:; mais antlgos da h:.imanidade cons de:avam a 

,e.sooa ohamada a dar tt.stemunho como colocada d retamente 
.sob a proteção da d'vlntiR:ie, a,o ponto de acredhar que aquêle 
que testemunhava de acôrdo com a. verd~de podia caminhar 
incólume sôbre carvões ardentes. porque o testemunho ver
dadeiro o protegia. de todo o mai 

Ainda hoje, em pa!Sf's de pr2domlr ãncia protestante, como 
a Inglaterra e os Estados Uo d , s, a.<; testemw1has prestnm 
juramento com a mão sôbre a Bib,. n, numa adm'.s,áo tác!ta 
de que o ato de dar teotemunho f\ sagrado e. sendo sagrado. 
pertence a Deus e não aos homens 

Se o a to de dar testemunho é sagrado, que i;e poderá 
dizer então do ato de dar alguém testemunho da. própria, 
rel'gião? 

Pois é êste testemunho sagrado que nós seremos cha
mados a dar em brev~ d as, por ocasião do Reoenseamento 

Haverá entre nós, espíritas. algum pusiliinlme. capaz de 
negar o seu testemunho? 

Infelizmente, as estatísticas extraídas do 11Itlmo Re~ensea
mento ai e.stão para demonstrar que pelo menos naquela. 
oportunidade, havia entre os espíritas não um. mas milbare..~ 
de pus!lànimes. 

Somem-se o.s centros kardecistas aos 22. 500 terreiros de 
Umbanda registrados na. Guanabara., confronte-se o resul : ado 
com o número de e~pirita.s apurado pelo Recenseamentn -
e ficaremo., estarrooidos com a. quantidade de espfr!tas aue 
se omitiu. 

Se somos espirita.,; a reencarnação é a nossa. bandeira e 
a. fraternidade é o nosso lema. 

Lembremo-nos dos judeus perseguidos no Egito. Lembre
mo-nos dos cristãos devorados no OOliséu. Lembremo-nos dos 
que foram queimados nas fogueiras da Inquisicão. Lem.bri>mo
nos dos muçulmanos mortos nas guerras de relig ão. 

Se somos espiritas, todos êles são nossos irmãos. A ~les 
e a nós mesmos dev«nos a definição de nosso testemunho. 

Na. Idade Média, quando os senhores feudais eram cha
mados para o desem.penho de uma tarefa em comum. cada. 
u,n dêles, ao chegar, gritava seu nome o nome de seu feudo 
o número de homens que trazia. consigo e as armas com 
que contava.. 

o Brasil é o nosso chefe: pelo Censo, êle quer saber' quan
tos somos e que armas trazemos. 

Temos o dever de responder claramente: 
Somos espíritas e nossas arma.s são o Tt·~ba.lho, a 80-

lidarieda<le e a. Tolerância. 

CORRENDO 
GIRA 

Nosso companheiro Orly 
Pimenta visitou as seguintes 
casas: 

TENDA ESPíRITA CABO
OLO URUBITA - Rua Silva 
n.0 151, fundos, Pidade 
E'.essões aos sábados. de 15 em 
15 dias · Babá.: Aurora So 
Abaluaê. 

CABANA UMBANDISTA 
N S. DA CONCE:~AO -
H.ua. Eli..seu Visconti n.9 326, 
-a.sa 46 -Sessões aos sába
dos das 20 às 22 horas. Di• 
!'igentes:- Oliveira e Guiomar. 

CASA DE CARIDADE PAI 
MARIANO E OABOCLO CA
ÇADOR - Rua Pereira Nu
nes n.0 58, Tijuca. Sessões: 
t.érças e quii:ta.s-felras, no 
horário de 20 às 22 ho1:as. 
Babá: Iracema Perez. 

OENTRO F.lSPíRrrA N. S. 
DA OONCEIÇAO Rua. 
Luiza Val.e n.• 80, Del Cas
tilho - Sess6es às segundas 
e :iext&s-feiral!, às 20 haras. 
&!ta, casa fê1! a ma festa. de 
Naná Buruquê sexta-feira 
passada . Esta casa tem como 
Babá: Adstot.elina (M'aeon
gue). 

Leio Sempre 
GN na 

Umbanda 

Casa lnd·iafro 
AVENIDA SUBURBANA, 7370 2.ª LOJA 
·' Largo da Abolição 

ARTIGOS DE UMBANDA E RELIGIOSOS EM GERAL 

DISTRIBUIDOR 

DOS PRODUTOS DO LABORATôRIO IND!GENA LTDA. 

Emaireça sem dieta com o famoso Chá 7 Fôlhas 

. • 

AVISO AOS AUTORES E EDITORES 
Aceitamos com prazer, livros de nossa re

ligião, que após lidos, serão comentados em 
nossa nova coluna literária. As remessas pode
rão ser feitas para a sede do SORE, Rua Per
nambuco, n9 1161, Encantado, especificando 
"Coluna Literária". 

Os artigos assinados são escritos especial
mente para o Tablóide GN NA UMBANDA, e 
os conceitos nêles emitidos são de inteira res
ponsabilidade de seus autores. 

É permitida a transcrição, parcial ou total, 
dos artigos dêste Tablóide, desde que citada a 
sua origem. 

AS BESTAS-FERAS 
Após o bárbaro e estúpido 

atentado ao Centro Espírita 
D. Miguel, do nosso irmão 
Orozimbo, por um grupo d~ 
fanátiCo5, reguidores de es
~ -illha seita, de rituais tam
i>ém estranhos, volta à. nossa 
mente os temp05 medie~a1s. 
uuando a in~ligêncla do ho
mem era rústica e g,rossetta , 
valendo o que mais fôrça e 
menos intelecto po.s.su1a. 

o Espírita. respeita a.s ca
sas dês.ses .. crentes", embora 
saiba-as cheias de "Elguns •. 
Mesmo assim sabendo Jamais 
se ouViu dizer que grupos de 
~íri~ tenham depreda-do 
essas casas de espí,ri tos df! • 
*r-earnados. 

O Espírita respeita as LEIS 
DO •PA1S e sabe que o seu 
d.lrelto termina quando co
meça !:! do próximo. 

o Espirita respeita tôda e 
q1.a1que1 Religião que não 
~eja a 911a, por mais ,~otes
ca ~ue lhe pa!'eça,. 

O Espirita admil'a o Pro
gresso o Rádio, 11 Televlsllo, 
mi,0 considerando essas 110-

tá veis invencões "coisas ae 
Satanãs- ou · de outras e:ctl-

CASA 4 

NENETE 

<ta.des crl&da.s pelo esplrlto 
d<>entlo dos fanáticos dEssae 
c;eltas, tnas ob:ra.s grandlosaa 
<ta tnteligl!ncla do homem. 
pela vontade de Deus On1• 
i;otenr.e 

Somente criaturas atrasa• 
éa.s, sem principios de ed11• 
~ção Moral-Religiosa., se
..-;am capazes d e a tos de ba:r-
118 rJSmc como os praticados 
N•ntrs o Terreiro do nooso 
irm~c. 

"" · .. ssistimos a destrulçã.O 
a, ntr• D. Miguel, mas 
1ma~L'1amol! a cena: 

Mulheres com vestidos ao 
~Ulo passado, cabelos com• 
pridos e sujos, homei:.5 coll\ 
roupas antiquadas, chapéu A 
cabeça, Bíblia embaixo do 
braço, todos, em g.upo, h!s• 
t.áicos;- citando eom-0 papa
gaios, Mateus, Lucas etc, sem 
!'ntender nada é claro, · po!.9 
a ma.iori& é analfa,bet!l fa

rendo-se valer d1!. fôrça bru• 
ta na derrubâda. do Terreiro, 
como verdadeiras B'i!:STAS• 
FERAS do Século XX. 

Alelul~ 

Paz do Senhor .•• 

MÃES 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBLÉ, 

VELAS, Mll.AGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEGtTIMOS DA AFRICA 

A V. BRAZ DE PINA, 1 ~96 
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a·2 
• reanilo dl últillli Jtltl.flirl q111 Nlllil 1 -.11 do Supremo órgão das Religiões Espíritas, • 

ligentes de terreiros, e tôdas as equipes do Tablóide 
1N NA UMBANDA, ficou decidido que a Procissão em 
louvor a Xangô e !beijadas sairá no domingo, dia 27 

1 • setembro, percorrendo as principais ruas do fD. 
cantado. 

foi montado também um n&vo esquema de vilJ. 

ta ·• hmln,s, 1111 desde ontem est6 Jendo p&Jtl 
• prática, sendo abor~ados também problemas ,. 
laflvos ao Censo e à política. A reunião estêve bas
tellte concorrida e os detalhes acertados foram da 
malJ alta importância ' para o destino de tôdas as re
rigiões espíritas. Ficou também acertada uma festivl- . 
dade para o dia 15 de agôsto, na sede do SORE em 
loRor I Nossa Senhora da Glória, que recebe o 

ro 
creflSIIIO de lemanjá nas religiões espírffas. Solicifa
llOS aos terreiros que desde já comecem a confirmar 
suas presenças na procissão. O rof e iro está sendo 
preparado por uma comissão e denf ro de poucos dias 
vamos forná-lo público pelo nosso tablóide, pelo 
programa de rádio que vai ao ar na Rádio Rio de 
Janeiro, aos sábados das 9 às 10 horas da manhã, 
• pela · programa Desafio ao Impossível, às f êrças
feiras, no Canal 9, às 23 horas. 

O ADEUS DE 

ANA MARIA 
Ana Ma.ria chegou um dia. 

por aqui tmz·da por gente 
que só fêz de oom t.razê- a. 
Veio e ficou por quase um ano. 
Fêz suaa obrig?.ções de snnto 
e passou a ser chamada pela. 
dl·fnq de s ·1àe O'!:um, oue 
é YA LODEVí. . -

Agora, a nossa Oxum teve, 
por fêrça. de i.uas obr gações 
profiss!onats, que voltar para. 
Brasilla e foi em.bora. Antes, 
reoebeu diversas homenagens 
dos &e\18 irmãos de santo da 
Roça do Xangõ de Ouro. que 
1he promoveram uma festa de 
despedida. Houve cbôro, d's• / 
curS06 e re3tou a saudade da 
boa môça boa filha e boa ir• 
mã. Temos a mais a.bSoluta 
convicção de que Ana Maria. 
ou Yâ Lodev1, esteja aonde 

• e.sttver, saberã honrar sua !:'asa. 
de santo e a nossa religião A 
Oxum que lhe proteja. Na. 
foto, a filha qUe se foi, entre 
seu Pai de Santo o nosso Pre
sidente Má.rio Barcelos e suas 
duas Mãe.s Pequenas, Ana. 
Amélia. di. Iemanjâ Ogum-Tê 
e Elis, Olá Ifé da Iansã.. 

A F,ESTA DA T,EN1DA SÃO LÁZARO 
Ainda está sendo comen

tada a grande festa que o 
easal Jalr Tavares e Ce· 
cllia realizou em seu terrei
ro, a Tenda São Lázaro, no 
inicio dêste mês. Fol um 
angu de confraternização e 
muita g.ent.e ão santo com
pareceu para levar seu 
abraço ao simpático casal. 
Todos os funcionários da 
parte gráfica da GN esti
veram presentes e a.ss1m 
sendo, ficou reunida a fa
mllia da "Gazeta" numa 
agradável tarde de domin
go, com seresta e muita pa
lestra agradável. As fotos 
mostram lances do .inesque• 
clvel almôço. 
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BAOO UM-BANO-A 

V A I l O UVA R O RI XÁ I MA N J A~! 
JJo próximo s:íba.do, dia. 15 de agôsto, todo. os tenelrot 

de Umbanda estarão realizando festividades em louvação a 

rrande Orhá Iemanjá. a Rainha das Aguaa. Temos recebido 

muitos oonvites e fa.zemos também um convite ao Povo de 

Za.mbl para que assista ao grande toque em louvor A nossa 

querida Rainha das Aguas, que faremos realiZ4r na sede do 

SORE. A oportunidade servirá para nova confraternização de 

Irmãos de umbanda. kardecistas e casas de nação de santo. 

Saravá Iemanjá. A grande Yabá que derrame sôbre nós seus 

fluidos benéficos para que possamos leva~ para a frente a 11.ossa 

missão em nome de Oxalá. 

OB.GAO OFlClAl. DO SORI 
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A MINHA -VIDA (IV} 
MARIO BARCELOS 

_\ 

um belo dia, dei nm grite de independência e engrossei. 
como se diz na gíria, com o meu padrasto, Passei a viver mais 
tempo com a minha avó que ficou morando -na Tr!tvessa Sá e 
Albuquerque, no Andaraí. 

Fui ser membro de um conjunto vocal, muito em moda na 
época. Cantava Com o Leonel, Audecír, Resínaldo que é até 
hoje meu amigo, Wilson e o falecido David, um mulatinho de 
olhos verdes que morreu tempos depois, num desastre de lota
ção, imprensado com seu violão no peito. 

Nesta época -foi morar na mínha casa um senhor chamado 
Valdemar Geraldíno Pereira, que se- transformou em meu pa
d1inho de crisma e me deu a grande chance da minha vida. 
Homem simpático (há muitos anos não sei dêle), era superin
tendente do "Diário Trabalhista". Passei a namorar a possi
bilidade de ser jornalista. Aquilo sim era bacana, pensava eu 
na minha po~~ idade. Tanto amolei o padrinho que êle um 
dia me disse: "Vai Já que vou te arrumar um lugar''. Arrumou 
mesmo, mas era para fazer fichas de publicidade. Não era 
aquilo que eu queria. Quando pa,sava pela redação, ficava 
meio abob~o. vendo grandes cobras da. época, pensando em 
aer um dêlea. Lá estavam, o Velho Monte Negro, Calazans Fer

i nandes, Ubiratam de liemos, Arlindo Silva. e muitos ases da re-
\ perta,em. Ea tinha 11ue entrar naquele meio e um dJa falei 
re&'lo com e Valdemar. mas antes porém, me amparei nos ca-
1 ltelos já grlsalhos do Monte Negro. Foi um pulo. O pad~o 
aehava que eu não dan para o negócio e o Monte Negro pen
ean. ao oontrárlcL 

Me botaram numa. togueua. lla.via um repórter ba.i.xinbo, 
apressado. chamado ''Bala.no" e era tido como um "cobra'' em 
apanhar o que até boje chamamos na Imprensa, de "boneco" 
,(fotografia de pessoas envolvidas em casos pollcia!s). Morreu 
atropelado na Avenida Rio Branco. -um conhecido professor. e 
o "Baiano" foi cumpnr sua m1Ssão. A família enlutada botou 
o rapaz de Já para fora. Cabisbaixo, o repórter chegou na re
dação e eu atrevidamente pedi a minha chance. O velho Mon• 
_, Negro, entre surprl!so e confiante disse apenas: "Vai tá", e 
eu fui. Precisava apanhar o "boneco" para entrar na minha 
estrada e parti para a maior aventura da minha vida. 

Muito chôro, muita tristeza e eo, muito constrangido, fiquei 
1te1n saber como começar. Na parede da sala estava um belo 
quadro do morto. Pensei em roubar, mas era Impossível e iria 
criar problemas para mim e para o jamal. A sorte parecia 
querer sorrir para mim, a viúva, desesperada, parou os seus 
olhos nos meus e perguntou: "Quem é vooê, meu filho?". Meu 
éa.ngue sumiu e eu contei. "Minha senhora. eu estou querendo 
ser repórter e só poderei realizar meu sonho de jovem se levar 

l wna foto do seu marido. Sei que é um momento difícil, mas 
disso depende a minha carreira". Entre as lágrimas ela sorriu 
ligeira.mente se retirou • voUou em se~ida com o "boneco",•• 

CONTINUA 

T. E. CABOCLO URUBATÃO 

T. E. CABOCLO LUA! 

• - .--:>· ... -_,,. 
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1 'PARA-RAIOS 1
' ... í 

••• 
JOSÉ DE CARVALHO 

' 

Realmente sou um "pára• 
raio.s". Sou e tenho a certeza. 
e.bsoluta de (l\le o sou. nmto 

Nrunã, linda figura que ao I brindo a.s cabeças dos .tusto.s e eterno Pai, onde todos acha· tenho cert.eza. que não pro· 
sair do mar, traz o encanta- d.oo honestos e abençoara. rií.o um refúgio de bondade e ouro esoon.dar d ninguém 
mento do mar i;agrado, onde a.quêle que a ti lauçam o pe- de a.mor, pa.ra com a V<l8Sa oo- esta minha posição. que é uma 
ela é rainha.. 1 dido de peTdão, de Jootlç.a., de benma proteção Na.nã M6 ou- das maneiras de levar a Yld:l. 

N.nã. mistério do mar em m1sertcórdi& e de a.mor. vir nos momentos de aflição e Nã-0 pen .. se você, que me sln-
divinas profundezas, de um 

I 
Ouço vozes que entoam a ti de dol·, aquêle ue das alturas to humllhado, ao contrário. 

castelo de conchas e corais, Nanã, 06 c"'-t.icos ~ =~~ nos rege. h h d 
onde ela vive em reale=. Fi- -~ ~ -~~ •'-- filh a.e o que recon ecen o oom 
gura bela de sereia velha, dO- j louvor. ~:C:osse~en:S ~ ºC:~ humilde.de e muita. ce1·teza o 
Dit do mar e mãe dos Orixás. Abrem-se 06 corações, purl- os mares do uni~rso batem que sou, e.;tou provando e fü•-

Seu manto azul é o mar, 1 ficam-se os espirttos e o pen- sue.s ondas e cantam su.a.w- mando. ainda mais e. minha 
onde vivem as. fi=iras lendá- Sll.ll1'8Ilto.s se vo~tam ?Ma O --~- S , ..... _ _ oond.ição de "gente humilde". 

o• UKJU>UC: ª•- Na.na... De to jo -..r.. 
ria.s da nossa eterna Uinban- oer ' meu vem, ""''" 
da. quando me cl1amou de "pára-

Nanã, divina Oríxá que vem Consultas X J: :z raios', pensou rorno Isso em 
saudar os seus filhos em eada ofender-me, ms.s o seu tiro 
onda do mar sagrado, que vem Se você asté. sofrendo esp!- meu ooro. saiu pela culatra, 
dar o seu sara.vá no bater dae Pelo telefone 2-27-48-91, rit.u&lmente ou ma.tens.Imenti!, poi:; rocê se e.squeoeu ou se 
ondas nos rochedos quando o você poderá marcar uma eoore,l\ seu nome e enderêço esquece, cre que nem sempre 
vento que vem soprado pelo consulta para jôgo de bú- para a: CORRENTE ESPIRI- se é o baS nte ptll'O e sen-
hor:.zonte. c:rnta seu nome e zio- na zona sul. Chamar TOAL no CABOCLO SERRA to pa.r,a. criticar alguém que 
lhe entoa louvores. Dona Ma.ria e marcar dia VER.DE - José de Carvalho n05 parece anVpãtclo. 

Nar:ã que é encantada. em f e horárlo. - SORE - Rua Pernambuco Sabe. meu caro, até aeora 
sua figura c1e sereia bendita. n.º 1.161 - Encantado - GB não entendi nadn do que vocl-
oom olhos bond060S que eofei- - ZC 13. talou oom'go, por !•so mesmo. 
tiçam as noites e fazem br1- -------------------------------
l.har mais fortemente, as es- 1 
trêles que no céu sereno ful
gw.-am para que sua luz c.-Ja
reie o oceano na cant'ga o.ue 
diz: clareou o ooes,no é tão 
l'ndo o luar, porque quem e.s
tã naveg&Ildo no barco das 
sereias. é Nanã. e o povo do 
Mar. 

São ondas que trazem ao 
bat.er nas a;reia.s das praia:!, o 
nome de Nanã.. E' o Lu.a.r de 
preta que enfeite. o maz, 611.1-

. ·re e5-
trêla.s pmf.mdas, DO tegullsar 
drus ágoua.s, nas cantigas das 

ondas no louvor d06 Orixás a 
Nanã., a eterna dau.se do me.r, 

a enternecida sereia do n065o 
Divino Pai Oxa.1ã. 

Batem ondas dO mar, sereias 
cantam suas canções làngUl
das e solenes, pulam festiva
mente os pe'xes n,o oceano, 
florescem os bot.ões das f!ôres 

marinhas que enfeitam o fun• 
do do mar onde ex'ste o eaa
teio encantado onde mora Net.
nã. Fazem seus 1Povore, 011 
d«l!leS de mundo e dQ6 espa
QOII, porque Nnaã está girando 
Pai'& os ~ filhos de f~. 

o -- bendito das sereiaa. 
cobre-se de encantadas rosas 
bNoou e de puros lirlos pra
flea.do&, porque também a ter

• vos saúda, ó eterna mãe 
do m-undo e das criatums. 

i 
1 

VOS!!O encantado olhar mi
seri~ioso, sereno, justo, oo
brké. os lares e fluirão bên
Qia; sõbre os umbandistas, co-

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 

[)JrekJr Geral Mário Bar
eel!IS - Superintendente 
l'feNnba Filho - 8ecretã
Jlio José Beniste - Rela
oÕea Públlces Luiz carlos 
Feries.· Redat.ores: Fer 
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Rllft. Pernambuco 1161 

EnamtM!o - GB 

EXPLICA.ÇÃO 
A 1':Speito cte meu artigo da 

semana pas;ada, em que su
geri a(JS prezada; c,.nfrades 
Espirttea a sufragarem nas 
umas, nas ele-ções de novem
bro próximo, os nomes de 05-

0smaa- Noronha Filho e Màrto 
Baroelo6, 06!1óidatos ds Depu
tado Jllederal e DepKaClo -
t.aduaJ, respeotive,ment~. C-Oll• 

correndo pela ]ll!genda do 
.M::iB, detlejo deiDl' bem cla
ro e explicado a. ru.ão des • a 
minha s.ugestã.o. 

Em face de dis:positivo.s le
ga.is e de acôrdo com a Cons
tituição Bruileira.. todoe os 
eidadáos são obrigad~ a vo
te.rem a fim de serem escolhi
do6 06 repre;ententes do po-
1'0 II&!! Assembléias Legi.5J.atl
ftS, bem como DO Poder Ju• 
dici&ri<>, adém do Poder Exe
!Ulffl>. 

~im seDdo é de mê.ximo 
1nt.erêe6e das colet,tv:.dades ele
gerem, e.ada uma <iel.M, e 
maior número possível de re
presentantes a fim de defen
derem, 0001 mais firmeza. ~us 
interêsses perante 06 Poderes 
Públicos. 

'Cntima.mente, genera.llzou-8e 
a. idéia de que o povo espfrlta 
é avêsso a política e dela sô 
participa qu.arulo obrigado, 
sendo que não concordo corn 

êste ponto de vista o vou di· 
zer por quê: 

O que acontece é que o po
vo espirita, que é ordeiro, pa
clfico e traba.lha.dor. prores
&ando uma. doutr;na de paz 
amor e esperança, repu<lia de 
modo totw rodos aquêle6 mawi 
braSi1elros e ma.us cidadãos 
que procuram enriquecer as 
custas cio Erário Público, tor
nando-se corruptos e renais, 
tra.'ndo a bOe. fé e a confian
ça dos Que a êles o:iofl:aram 
seus -rotos. 

F'ol'a-m ~os estes ma,u,; 
exemplos que se gene-a.lizou 
ser ê&te, pa.ra o povo de modo 
geral, o cooee.to de polltlca 
e o pavor que l!ste vocábulo 
lll!toode aos coi ações bem for
mad06 e que asp'ram P0I' 1lllJ 
mundo meih'>r e uma llwna
n!dade ms:.11 próspem ~ feliz./ 

CARLOS AL_LEMAND 
aendo uma l)l'0Til dê;te tenõ
mooo que uma derenninec1,. 
sooiedade, quando entra em 
crise, o OOlllECtário geral é &
te: "A aocled:ade esta.va IDd<> 
bem, porém entrou a pollttca. 
e tudo eaté, .indo para trás"' -

outra.a, ~ eemelbNJ
te1r. 

Nada mais ,Just.o, portanto, 
que 06 m&pírKas votem em 
candidatos El5piritae e que 
reúnam 1115 qnalidRóeis àe lide
nioça e eoergia, bcmestidllde e 
capacidade de tn.balho e que 
pratiquem a l'el'dade:ra e llã 
poUtica, aPlicada em defesa 
ão Ideal àe. Harmonia. e Pra
t.Ernidede Unvloenlal. 

Dentre 011 08Ddida,t<Js ap-e
sentados llté o presem.e mo
mento, sem desdouro b !le
me.is, escolhi as de Nornnha 
FilEo e Mário B3rcelos pelal! 

raroes seguintes: 

Noronha Pilbo: Hom·-m In
tegro oulto, aem va·d des 
pessoais, a.migo da! humildes 
e dos inj\lStiça.dos, eD!I'cen.dO a. 
presidência da ANI - A6so• 
ciação Nacional doo Inquili
nos, Presidente do Conrelho do 
SORE (Supremo órgão das 

Religiões Espíritas), patroita e 
nacionalista. dos ma.is llÍlllCe• 
?'0$, Espírita autêntico e atu
anre, oonheoondo profunda
mente as obras de Allan Ka.r
dec_ além de ~udar Rama.tis. 
Piet,ro Ubaldi, Cairbac Schu:
teH, Guilhon R\beiro, Leon 
Denis, Ernesto Bozz.ano, Car
los Jmba.ssa.1 e outros iumlna• 
res ~ OOMOJ.adora Douú1Da 
&;pirita. 

Mãrio Ba.rcelos: B&dia-llsta, 
Jornalista val<>roso vibnwlte, 
dinãmloo, lutando '1nca.n6àwl• 
mente pela integração das di
versas modalida.de6 de Ou-lt.os 
Espíritas, sejas ltM'declstaa, 
Umbandistas ou Oan~ 
c!slas, reali.mdor de uma. obra 
de VUlt.o em apen~ t4'flB anoa 
e que 6 si'Mlltllllld& pel& a'l&
Qio do 50,Rl!l (8\lc>fflJIO õr-

gão du Reli!fiffl l!llpfri.tasl do 
qUBJ. é ~. fllJle ~-

oiona. aasistênoia mé-dioa, Ju
ndica e odontológ ca a todos 
os que o treq11entam indepec
dlentemente da qu&Íidade de 
"6clos, promove a.inda proc1s
SE6 ue peroon-em as ruas d 
eAdade e o.ra.s c1a Anl1za4e 
Qllle Incentivam a wifão doe 
Es,pfr!:tes. Divulga a rellglão 
através do Tablóide GN na 
Umbe.nda, do qu.a.l é editor. 
que olreuJa lli06 dom 'ngos 
Juntamente oom a. "GQzeta de 
Noticias", sendo que, a.os 54-
ba.das estA ne. Ré.dio Rio de 
J131leiro com o programa rtto-

roll!O "A Voz do Exército 
Bnlnoo" lia 9 bore., da me
nhã • às ierças-feiras na te
levisão Continental, Cella.l 9, 

à.s !r.l horas, oom op rograma 
"Del;et'i,o ao Iml)oe61vel", dan
d,o a maia ampla cobertura 
ans ta·rekos, tendas e oentroe 
lli;pú'ita,;, bem como a todoe 

aqu.êles que se dedicam ao e6· 

tu.do d<l6 fenôme.n.oo mediiml.
co.s. 

Por tudo QUe aqui f01 ex
põsto espero que os meus ~
:r.ados irmãos compreendam e 
entendam o meu ponto de vi.S
ta e a.catem-no, pois desta 
vez, oom a gr,aça de Deus, te
nho certeza que teremos com 
a eleição dê6tes nobres com
panheiros, repre.sentaiDJt,es a. 
altura. da gra.ndioo!.da,de e 
mll@nificênc-iíl, de nossa ~1i
glão, 

Q\ie a doce paz de Jieeus es
te.la. oom t.ocws os leiiOIN!IS d&,. 
1Je mag.nffloo órgão de impren
• e <IWl a, semao,, que ae W
c!ia seja. de ~ fe11ci.dade, 
~. bEm eel&r, e&lide e, 
l!Dbretudo, de nuita pa,z eflJi
rl.tual.. 

L.EIA ilOII DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDI ~ 

WILSON DE OXóSSI 

em melo a tõda essa confu• 
são, sou obtlgado mais uma 
\lleZ a de!X:ar bem claro , mi
rum posição aqui no SORiE • 
na ROÇA. 

Acomp,snhando meu Pai-de• 
Santo. Já a. muitos anoo. te
nho a mais nb..soluta certeza 
de que ê!e po..ssul, um vasto 
oouheclmf'nt-0 s0bre o Espiri
tismo e que é admirado por 
todo$ o.s E! piritas, por sun in• 
compari\vel formação mo!·a1. 

Então meu Jovem. haveria 
eu. deixar de lute.r ao !11.do de 
tã.o bravo "comandante"? Ha• 
veria eu, deixar d.e o 1-econhe
oer oomo meu Pai-de-Santo, 
mesmo quando sltu.a.çõe.s me 
fjzessem .-oltar contra ~J,e? 
Não. CL:\l-o que não. Nii.o se
ria justo e honesto se agisse 
dessa ronna, pois est.a.rla en
ganando à todos meno, à 
mim mesmo. Então, já que o 
rtestino 11.ssl.m q u1s, prefiro fl
ear ao Indo de mi'lt Pai que 
é também meu Irmão, invNJ 
de lançar-me à sujeita. à po• 
d.ridão ou A.tê mesmn 14.>iça.r
me no melo de muitos selva
gens, que aliás, são gente d8 
sua "tribo de canibais''. 

Sa.ioo, que estou nii:lto sa• 
tl.sfelfl9 ao lado do "meus", 
porQue aqui encontro R:mor, 
carinho e muita dedlC-llçi'vJ por 
pa.rte de todos. Som.:,s todos 
um só pen511.Inento wna l!6 
voz. procurando elevar cada 
vez mai.s a Religião &pirita. 

Sendo aaabn, DA.o pc,deri& 
eu. deixar-me 1-1- i,or pala
?rfls ou por oon.selho.s q•1e não 
vão de ern:ontro oom o modo 
de pensar de meu P61, meu 
comandate e meu trmão. se· 
não estaria não tão-só o tra• 
indo oomo tambffll a Oxalá. 

Acho que fui bem claro 
quanto a minha posição ao 
lado de meu Pai e espero que 
voeê tenha. compreendido bem, 
o que eu quis di!Jer, também 
espero que você nunoa ma.is 
oonv1de a sair dOiS Terreiroe, 
gente que você aintda. irá oo
nbeoer, pois ".;t.e.rl.a assim, 
&@indo oomo um :endedor de 
"fumaça. eng8/l'lnld'e.da". 
Oferece tudo sem ter nede.. 

Agora que 90U deixar pe.ra 
você, minba.s últimaS palavras, 
quero dizer, que ae &lgllm dia 
eu preei.sa.r de um diploma de 
"selvagem ou de gente 11ue 
não pcesta", não haverá a me
nor dúvida de que irei oo pro
curar, pois sei muito bem que 
voeê é um mestre nessas dl:as 
coISaS, porém tome cuidado, 
pois o inverno &i está., com 
.suas ohu'WIS, seus trovões e 
seus ralo.s. Estou te a.Iertando 
pare que não se deàe'.1lde, pois 
daqui de. Re,públioo. Indepen• 
dente da Bua PemambUco, 
.lendo eu IIIIl ''pára-ralos"', 
posso .delx&- de atratr algum 
• caus.ar com 1.sso a l!!IWI. de11• 
'1-uição total .•• 

N.B. - Me orgulho ele «Ir 
1l!Il "pára-t'aios", onde GUmi;ro 
minha mú,são, numa oase. CJ1D
de exist.e tento amor, beJlem 
• oe.trlnho, satba também (1118> 
en.u-e viver j,llntamente CCllD 
'V)()Ot, liKl\1 oaa,amu,r,u dA&fe,rç,&
do, e -.ie fndioe, pnfiro mLl 
1t.N esw aio lado ele &eu 
1"'l-de-8allto.. QUe todos vocêr 
ehamam com multa máf<I& ele 
"ca.ra""})á,lida" •• •' 

DOMINGO, 9/8/1970 GN fliA (Jl\18Afli0& 

e 
Noronha Filho 

Há um momento na vida. de cada homem bro de seu comentãrio s6bre a desatenção da 
em que êle treme nos alioerees, E' um mo• •ervente quanto • pte!lença desabonadora dos 
mento que só che~a depois de amadurecido caroços. 

e sedimentado em mil experiências. mil certe- sorvi, aos goles, a limonada ama1·ga, qw-
ms, mil momentos. me apertava a garganta com um estranho 

Ontem. vivi êsse momento. E tôda a mi- tra.vo, que não pude de3lindar se era do liq1ti
nha estrutura íntima foi sacudida. por um do que eu ingeria ou das pa.lavi·a.s que eu ten
verdadeiro aba.lo físico, uma espécie de "car- lava engolir. 
nemoto", que faz tremer men corpo, de alto As lembranças vlnba,m do fundo de ou
a baixo. l\las o epicentro do fenômeno estavi:. eros copos, em noites passadas; "Você é como 
bem no meio do peito, à altura do cora.çá.o. ,un frmáQ ... IIDl irmão em wdo ..• até nas 

O caso foi que vi desabar um ídolo den- Idéias ... temos de nos somar ••• você é au· 
tro de mim. Não há momento mais terrível. têntioe, como eu ... voce tem 1111bstância .•• " 
Ali, à. minha frente. o grande bomem se eles- E u palavras ele 11.(ora. M palavras a.margu, 
moronou: a\túu em gesto~. aba.t.eu•se em- a.ti· rom limão, com caroços: "As clrCUDJJtâncla& •• • 

mdetl dtt1pedaçou-se em desculpas. espatilon- temos de ser realiata.s. . . fui procura.c1o. , • li
se e~ pa.tafflls, esfran:alhou-se em frases, es- berel meu pessoal .•• desfiz Oli compromi.ssoS ... 
boroon-11e em explloa,çóes, desfez-se em argu- del Ubelldade a. t-odu ... Jláo indicarei aln
mentos, ruiu e,111 f;Ta81.-S, pulTelffOll-se em gém ... ,. 
reticências .. , Quanto mais punl:aa flnne&a n:a. 
-vos, maiores GIi estra!l'os: dir-se-ia que sua pa
'la.vra era a alma de um ciclone, que se varria 
a si mesmo e que, quanto ma.Is se tlnnava. 
mais se desmancbanm em destru~ pré
pria. E não se daw. conta dessa de~o 

E a "calúnia.'', qu.e e11 queria ounr des
mentida em sua. própria. bôca: "Fnlano deu 
apo.io a Beltrano", (Beltrano que me q'llff des· 
&.ruir é que é a negação de tudo o que nós 
somos) a aer confirmada em ea.da jnstifica
ttw. .. .' em cada rotlelo ... em ea.da. silêncio. 

nem percebia que eu a percebia.. 
Em pouoos minutos, quase nada ma.is reli• 

tava daquele monnmen1o lnteiriço: a firmeza, 
em frangalhos; a atttvez, de bruços; a gra.n
de111&, de cooora.s; a Inteireza-, a. esfarelar-se 

Nenhum desabamento exterior deisa in
ta.ck • que somos por clentro: os estilhaços 
n• ating-em, as colunas tombadas nos arra
nham, a poeira dos ~ nos sufoca. 

em tmponderivels pondera.ç6es. 
Percebi apenas quando a espôsa.. na mes

ma solicitude de sempre, colocou diante de 
mim o copo de refl'CSCO, trazido pela cria.da. 
JÍmto eom pequenas pedras de i;êlo. flutua
- alpns ~ ele timão. E mal me lem· 

Saí claH arrMado: a confi~ nos ho· 
mens, contrafeita; a fé na palavra. destruí
da• a certeza no a,eêrto, desacertada ... 

• i: triste assistir a 11111 desabamento butna• 
ne. A goles de timão. E com caroços boian· \ 
do ..• 

SOMOS 
JAIR TAVARES 

' Então os trmãos de um e 
de outro do rio deixam o 
ca.mp> em que plant.ram o 
trigo, a. granja- onde fabrica
il"am o queijo, pegam as wr
mas e correm para a matan
ça. Durante meGeS. anos. se 
entrema<tam como feras. OS 
cadá.vel'08 são amontoa.dos em 
p 'J.ha.s e inoeodiados. As ci
dades fiea.m oheias de rufne.s 
e orfãos. As ru-as em ruínas, 
os C8llll)Oe deva.stedos, os 1.e.
Nfl ~rtoo. J: quando a 
g,ue.nra. acaba, mela dúzia de 

homens discute a. paz en-
tre si, numa. base de ferro de 
s,etróleo. de C8l'Vão d.e pedra 
• de omrae riquems naturais. 
~ pola, a. ne

cessidade qu,e tÁllD &JiuD8 bo
meos óe enpe.lbair t. deaa.nno
Dia no eeio da innandade 
b!ID6D4 Nelte paJs, eas& de
~ seifloa. o estabele
ànento das osst.&s ou de 
e&asses. de IICÕl'do com sua 
el'Oklçáo eoooômica; nesae 
euCro pMI ~ o cPD!
n.Io dol fllhoB de um Deus 
eõbtie OI filllo8 de OUW que, 

. etiMl. tM acmaa. si.o o mes
mo - • nio a.ut.orizam alleo
lutamente, • exp101-ações que 

1e praticam. em Seu nome. 

Sem easa obr& antiga e te
naz de aürar Ull8 • n-mti,oo 
oonitn. outros, muitas das in
fe1icidachls coleth'as não exis
MriMn, Sem es-. p.t-opagaada 
ClOmiJ."6 Q homan que lllMCe\l 
cloout.11olad<>cl0.no-na 

TODOS IRMÃOS 

qual torruim parte até alto6 
representant€6 da inieleotue.
lidade de cada época - 06 
soldados se r-ecusa.riam a dis
pairar a arma oootra quem 
quer que fôsse. Não haveria 
guetnl6, As roma6 a;sa-ooõmi

ca que com elas se gastam em 
todoa os palses "leriam empre
gadas em beneficio dia pro
dUQiio e da cultura dos re.s
pecti1'06 povos, desapa.recend.o 
para Gempre os resíduo. de 
uma IIOCiedade infeliz orga.ni
zada sôbre aa bases da rapi
nagem. Não mais faltariam 
bospita.ls, escOlaS, biblioteotls, 
centros de arte e de ouitw,a-. 
Um alw nivel de Yida pode
ria ser a.ssinailado pa.Ta todoS 
os filhos de oada pala. 

Até aq,u1, os home!1s, uns 
por ganância. outros por ilJilO• 
rânc;a., :,e empenham «n d'IIS

truir a noese. irmandade. 
Agora, gue 115 g,uerras s-e tor-

CASA 4 

(CONTI.NUAÇAO) 

naram espant.osa.s, de efeitos 
eósmlcos, que o, e.i-ros àa eco
nomia geral crilli"a mo reg me 
do eru-iquecimento rá.pido pa
ra. aJguns A. ousta .da misê!'1a 
de t.odos, oa.be-noa a. t!ll'efa 

Imensa. de restab l'ecer a har
ncmla geral craram o regime 
Isto é, entre filho.s do mesmo 
Pai. Que essa obra sela rea
Uzada a todos oo moment.os, 
pela palavra falada ou pels. 
palavra escrita. Pel5s obras. 
por Insignificantes que sejam, 
ou mesmo pelo pensamento, 
que é o grande construtor, 
pola Ciudo o q~ criaan<l6 ·- o 
oateetro que "e cobre de ba-

Pt vermelhas, ou o arrawa
céu que aicanç.a. as Ill\lvens -
ludo, comeoou pelo pensa

mento. Ah! No dia em que 
os homen& COllllPreenderem 
qt'9 são irmãoa e CIUe devem 
-.1.ftl' oomo i!ml.oa, o m.fflldo 
8'11'1. melhO!', muito me,lhor. 

MÃES 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBL:lt, 

VELAS, Mll,AGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEGtTIMOS DA AFRICA 

A.V. BRAZ DE PINA. UH 

"rAI ..... 
Nosso companheiro Mário Barcelos risitou • tel'rei.ro do Ze

lador de Santo Kildo, situado na rua Honório, em Dei Castilho, 
quando Já ae i:eallza,va uma gira ele Compadres. Na ocasião, 
nosso editor palestrou longame1de com o Exú Tranca Ruas e 
oomo sempre fH pediu sua ajuda e proteçãe para o CIIDlpri
meuto da m1'são qae lhe f.t confiada pelo PoY• de Zambi, 

Tranca. .Bu&ll diSle que está elo nosso lade e contamos com 
tôd& a sua falauKe, para •- ente tine malell Yffl.ham a biter• 
romper nosso trabalha i.ones&• que é feüe 111!1 llODlC de Tedo 
Poderoso O.ulá. 

COLUNA ESPíRITA CRISTÃ 
PAULO GARRIDO 

Membro do Conse.no de Cultos do S.O.R.E. 

PONTO Dl'l VISTA - •Um 
dos pont-06 maia delicados a 
pe,quisar foi o ponto de vista 
da população sôbre fa.too do 
Movimento Espirita. Brasileiro 
:E:Ie é entendido e aceito até 
que ponto? 

Em têrmos de definlçâo ele 
Doutrlna. 32'7, a vêm como 
Religião, · 25% como Ciência e 
7% oomo Filosofia. 

A síntese kardequia.na de 
Ciênc a, FilO"Af:ia e Religião é 
a.ceita. por 25%. São 13% os 
Que a vêm como crendiee e 
incultura. enquanto 4% não 
têm juízo a respeito. 

Por aí vemos que a dlvul
gsção não foi além de 2li% da 
população na implantação do 
conceito básico. OOnsola sa
ber que a Imprense. ~írita 
fêz um século no Brasil e que 
é, por is..."<>, mais do que as 
outi,as. Contudo, é necessário 
recrudescer. 

Jâ. quanto ao tnterêsse t'm 
conhecer o trabalho espirita, 
o tnd.ice do.s fa:roráve!S a,oe 
a 65% com 14% de indeoi8os. 
Os 21 % rasta.nt.es desejam co
nhecer o traba.Jho espirtta. 
Confrontando com outros de.
dos encontrar-i;e-ão cêrce. de 
16% de POll'.Çóeis firme<s COllt.ra 
a convivência. médla dQE <li· 
verses manif~ contrá
rias. Dê6se6 a1 "· 2% têm me
do d.os fenômenos, 4% por 
fidelidade à. p1-oÍ~içã,o de sua 
ere11911, e 76% não sabem de
finir a causa ou, pelo men011, 
não a mencion.a.ra.m. 

De 66% que asslst!N.m • 
traoa.~ espirita-'!, to% o sa
zem para conhecê-lo melllor, 
27% não definirem a re.zii.O, 
- 18% apenas satisfariam 
a curiosidade. Por serem es
phita.s, 15% o fazem normal
mente . Recordemos que a&o 
17% .os decle,rantes espirita&,• 
donde 2% qu niio ase·stem ·a 
tnb&lhos prát~. 

A. Tist.a da. situação cie m,
norl& dos espíritas e ao seu.
timen.to general!Mdo de .Cl(le · 

hi. maia lll'Ofitentes 40 que 

=tam os reoen.seament.c.i, 
procurou-se saber a qp1nião 
geral sôbre l.sso. 

Ranca maioria (82%) aC11(1. 
que os espiritas declaram sení 
oonstrangurumto sua Rel.igilw 
Pensam o contrário i 1%. 

A Federação Espirita Bra.sl
leu·a, como 06 que têm algu
ma respon.sa,biJida,de no movi• 
mento esptri'lia, preocupa-se 
com o fe.f:iO. A,pemi- do ótimo 
ambiente de liberdade rel:1?10· 
sa tra.diciona.I no Brasil exis
t,e realmente receio em · decla
rar crença . .Ko último receu• 
seamento (1960} os e.'lipirita., 
ap,u-ecem oom 1,7%, o que -· 
e eVident.e - não represema o 
movimento dos oentros Espt
r!ta& o oonsumo de livras ou 
o interesse da divul~. cu
mo bem focalizam ne. TV ho
mens de publicidade como 
Saulo RamOB e tantos outro.s. 
O público quer saber de &.pi• 
rttismo ou de seu.s próoereB -
disse êst.e quando entrevtstou 
Francisco Cândido X&Tie•. 

Investigadas as ca.usas pe· 
las quais 17% de.s peasoas 
acham que 08 espirl.t.u não 
decla.ram sem constrangim~n
to sua crença, 85% não .illbem 
dizer. 6% para não l)&re=m 
superstic;osos, 4% para não 
de.sa.,,arada.rem pe&!IOa8 :\DligaS, 
outros 4% por acanhamemt.o ., 
Só 1 % por medo. (Nota do 
Serviço l!lspfritA de Infonna-
9<JeS). 

DIA DO PAPAI - Hoje, 
segundo dommgo ão mês de 
a,g&t.o, dedicado aos pai&, 
ofereço esta página a todos os 
pa,pals do D01110 querido Bra
sa,. e muitio em particular, ~ 
meu pa.izi.nho. 

PROCISSAO OE COSME B 
DAMIAO E XANGO - Dia 
20 de setembro oori\ 1-eali,zada 
grande e monumentai Procis
são. numa promoção do su
premo Orgão d8S Religiões Es
píritas, para qu&l, estio to;toa 
oonvid&dal. Compareçam em 
musal 
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NOTIC1ÃRIO KARDECIST A 
Eqtúpe FRATERNIDADE 

CENTRO l!BPllRITA JOA• 
QUlIM MO'RTJiNHO - ' Rua 
Caobi. 1'1 - »,taçã-0 de Ira.
Já. sessões de con.fõrtio espi
ritual, às têrças-feiras e me· 
diúnicas, às quint&:s, .Mocida
de Espirita - reuniões Ml6 
aát>ad06. à.s 1'1 hora.,. 

FIRA TERlNllDADIE :&sPl!RiI• 
TA R.AMATJS - ÂV, Presl• 
dente .Vargas, 1.146. aala 400 

. Reu.nJões de Estudos Doutrt· 
nlu-iOIS aos aál:J6.do6. das 1-l àB 
16.30 horas. 

COOPER.ADORAS DO BEM 
AMF-LiiE BOUDE - Rua Pe
trocochit.dlo, a, Vila Isa.001 
Se~ à&s ~~-feir86 às 
14 horas. e às qu.intas. às 20 
ho:-as. Depe.rtamento médlco 
e de ass1st.ência a.os neces• 
airod<>B. Direção & Contreira 
Idalina de Aguiar Matto.,. 

CENTRO ESP:tRITA LA• 
ZARO. AMOR E OARIDADE 
D • .\IlE l!RJ,IA LAZARO -
Se!,Sões de ~tudos. Precmi • 
tn adiações aos doentes, a.s 
qU1ut.as e sextas-!eiras. 18 20 
hr>ru. 

CENTRO l!lSPtRITA SEN· 
TIN!ElLA DO ALl!lM - Rua. 
Juliva da · Fonseca n.~ 16 -
Bento Ribetro. Presidente: 
Joã.c Ailberto Pir.to. Se6sões 
t.s segundas, quartas, aex.tas e 
sãb&dos 3, p&rt1r da, :!O bo· 
ras Colaborem na oonstru· 
çãc do Ho.,plta.l São João Ba• 
tista. a)Ja pedra funda.men
tal aeré. · lançada dentro em 
breve . A Mocidade Sentinela 
do Mêm t.esn- a dtreçll.o d<> 
di co Irmão t>e1Dal:>L18.o d 
S&ot,Qs Prfmefro. 

sextas..feir~. às • horas. 
BIBLIOTECA ESP:llHJITA 

A-B:MANIDO lJElMIOEl BATIS· 
TA FIILHO - Rua Alexan• 
dre &mos, IUI - Jacarepa• 
lt,uA 

C.&BANA J!lSPtA!I".DA DA 
VOVô BEN11!IDITA DA BA• 
BaIA DIA A.F'RICA E OA.OI:· 

.QUE PENA VERDE - Rua 
Aurélio Valp0rto n.0 lQ!I. fun
dM. Mareclul.1 Herme11. sol> a 
direção da Confreira JUlleta 
Moreira. Consultas e jogoS de 
Bllzlos às quartas-t'i'lras a 
i,artlr das 8 horM da manhã 
com Vovó &medita e sessões 
aor, Slibad06 dt' 16 em 16 cHs.s 

da~ 20 h0r&6 em diante. 
~ta equ1~ Mbêve nresente 

A linda sesslo dedicada a 
Nanf Buroq~. realizada no 
domingo ~o 'l)e.SSadO 
Vat daqui. nôSSOS oara.béns à 
dirf'torla daquela Cab9r.a. Na 
oca..<.i!l.o · D. JnJ!Pt.a nos asse
~ que seu TPrrl'!ro est.s. • 
rã nr~ente· l Procissão do 
dia ~ de SE't•mbro. 

CENTRO lr.S"'ffl:TTA AMi\· 
RAI. OR.1\l!mT ,AS - R.11a Dr. 
'te&1 n.\' 711 Jl'n1ren'ho de Den
tro Ses.•õe-t t..< ~cs.s e sex
tas-1'f'iras l~ llO ho•g,~. 

0~0 F-$'Pffl.'ITA NA• 
ZA.REN'O Ru11 Gust.avo 
R!fdel n.t 113 - E'rl"8llta® 
S,,~~ à tarde da~ 15 às Uf 
llffl'88. àei sext-a~·feh-as. A\ 
llCllte, à6 se~und<1 • onartas e 
tleltta.s-teims à.s 20 30 horas. 

Cacique Floresta 
Um ·caboclo De Muita luz 

Sábado da aenuma. passa.da, 
• nosso Presidente Mé.rio 
Barceloo, juntamente com o 
ooluni$ta Noronha Pi.lho, sa
muel Tavares, Ogã OrJy • 
reepectl.vu CfJ&IV&na6 · esseve 
mr ft8ita à Tenda Esplr1ta 
Cacique Ploreeta e X8.n@'õ 
A.laflm, que t,em l!WI. linda 
!ffe própria n& Avenida Pa
ris, 4'10 em Boll.suce&SO. 

A casa receoe a segura di
reção da Yalorlxá Sa.Ta Oou· 
tio, que é. desde o dia da 'fi· 
Elt.a, a mà.ls nova chefe de 
«!()uipe do D<l&SO Tablól<le, do 
o.~ programa de rAdlo e de 
teleV!sã(). Enttl6iasta do San
"° Sara Oouto promete eer 
uma c:1M grandes. Jtderes tio 
retor· femln.lno de. Umi>anda. 

Por oeul~ da nos.sa l'l.sita 
tivemos a oportunidade de pa
ffitrar 10:c,;ament.e com o 111.m· 
pattco oaboelo cae1que Pio
resta e lle at>enooou o D0680 
trabalho prometRndo M> nos
so Prestdente o a.polo de t6-
<1a a S'U8 tala.nge para que o 
!'IORE l)O.'IS8 ctiegar nas me
t'as que 'l)f'etende. eom êxito. 

Agradeeemoe a f1da.Iguta da 
rece?Ção e o formidável 
ageum que fot set"'ftdo aos 
l10SS06 repnsentant.es. Abrt• 
mos com eata \'!sita mais uma 
,noorta.ntf! trlnchetra p,&nl os 
'1°"508 Ideais. Bllravá Cacique 
Fionst.a Ou.lt. qee U!um1ne 

' IKlfI1Pl'e wa oasa e pernidta I t'a.rl<1adoe a quantas 06 pro, 
que o eewi« continue fazendo CU!lllm pa,:ra este nm. 

PAULO DIRIGENTE COMPETENTE 
DO C_E_ CARIDADE S_ CATARINA 
O Centro E.,p1l'ita de C&ri· 

dade Santa Cat.arina tem sua 
oodc l:AI. rua Matias de Albu
querque, 144 ean Bento Ribei
ro e oont& com 116 mé<Uuns 
que são bastante orientado.s e 
tmbuidos das suas finalidades 
de umbandi.sta.s. 

.A. direção eetA 1, ougo do 

.Baoalorixã Paulo, q\le cwtua 

o santo com amor e carinho 
Pawo trabalha oom o Cabo
clo Pena Verde Vovõ Catari
na t Exú Tlrirl. A Mãe Pe· 
queui da casa é Ondina Nas
ctn:ento, o Pai Pequeno Mu
rUo Galvã.o e o Ogã é Leonel 
Perelra dos Reis. 

Aa aeesõe.s de ca.rldade do 
t.s segundas e sábados e u 
c1msulw dià.riamente naquele 
tocaJ. A direto.ria da casa ee
tà asstm 0011.stituida: Prem
dente: Pauto .Morais; Vlce
Pres1dente: Murilo dos san
tos OaJ-vão; Secretá.ria: Neu• 
za MartiDs Ferreira • TerolP 
rl'lra: Beatriz Pires. 

A casa foi Visit.a.da pela noe
sa eQuipe Fôlh& Verde e aça• 
decemoo a maneira slmpát1c:a 
com que distingulram 06 oos
sos representantes. Bsperaan011 
cou'C'&l' oom êste ~rreiro na 
Prc,c1513Ao de Xangõ e D>e!,la• 
w que faremos realizar dl& 
20 cte setembro. 

BABÁ EUNICE DÁ FESTA 
E RECEBE NOSSA EQUIPE 

CURSO DE DPmlTISMo 
- Patrocinado pelo Instituto 
de OUlutra l!lspfrtta do Bra• 
811, com aulas aos séllados. das 
18 k 18 horas. na sede da 
Liga Espirtta (lo !'.gta.do da 
Guanabara. :ca Jtue d06 An
drade!! . N, 11." 1,ndar. 

EQUIPE FôLHA VERDE 
VI.SITOU SETE ESTRILAS 

Domingo passado, atendendo 1 
a um gentil convit~ da nossa . 
querida .B&bá Eunice, estive- 1 

mos na festa. realizada em seu 
terreiro a. Tenda Esplr ta C'oi,
me e Damião. que tem sua se · 
de própria na rua 87, Tubia
canga, Casa IIC3 Itaoo'omli. Ilha 
do O<>vernador. 

Peixe frito, ChUlTBSCO, bar· I 
raqulnhas, •ilslca e mult~ 
coisa gostosa foi servida ao.« 
vlsltantes que se conf•0terni
zara.m num (la de festa, cuja 
finalidade era an<?"&ri • r tu'lldo~ 
para Obras naauela casa santa. 

moe na casa de José de C'a!l
valho, que por col.ncldência. 
também é de Cosme e Dnuú~o 
Na OCilSlão re&llzava-se uma 
gira f<>.stlva e• comeimora.çao 
ao aniversário do CabOclo Ser• 
ra Verde. LA, ~oà tamb<!:m 
da palavra, mostrando -pre 
o nosso de.se~ de ttnlão. Eo
ta vam presentes entre outru 
personalidade.~. a Ba.bâ Lllla 
Ribeiro Diva Põrto Nell de 
Omulú e muitos filhos de fé 
que foram levar seu abraoo ao 
formoso ea.boelo. 

OENTRO JBPoml'l'A IiRMA 
OATAmN'A - Rua Con8e
lhetro otavtano, 81, Vlla IM• 
bel. l)l"óxlmo da Praça B&rão 
ele Drumond. ~ .. 
cruanas-feiraa, k 1• hons • 
18 sextas4eirM, às :ao horas . 

CENTRO l!BPmllTA OAMI· 
NHO DA LUZ - Rua. Jnru· 
eó n.• 14M - Ol'>Migk). Ses.sões 
18 ,o horu. 

ORtlZADA 1D8E'1:l'ffl.TA OUI• 
LHER'ME M!O!fIZ Rua 
Alell&ndre ·Ramoi;, 113. Jaca· 
rei:,e«uà. 8e8Bl!es de caridade 
às quintM-fe.llN, - !O às 2:1 
bora11. 

OENTRO l!8Pl!RJITA DE 
MC"AREPAOUA - AlT. Gere-

. mário Dantas 81'.5 - Jacare 
paguà. 8es.s6es k quartas
fell'M. A6 l6 horas; às têr· 
ças. qutntM e sM>ados, às zo 
borai,, 

CENTRO ESP:IIFl4TA TRES 

Nossa. equipe Fôlha. V~de, 
representada pelo r.osso estl• 
madc Ogã Livaniltom, Babá 
Msriazinha e Op:á Go~. 
.,,. ... .,ltou sábado, a União .Espi
rita Caboclo Set-e Estrê!&s, que 
t.em sua. sede na nta A 1da. 39 
fundos. Bento Ribeiro que se
ifU(' o rttual da Umbanda nas 
A.1mu. 

A casa é dirigida J)Pla Yll· 
.lorÍxá Antônia e conta a.tua.1-
menw com 32 médluns. E-te 
terre!l'o está. em formação " 
sua díretona. está. assim cons
titllida: Pres!de:r-te :racv do 
Skt1<1mento Santos; Vlre-Pre
&df'nt.e: Jo.sé Fau•Uno Mes
qu1ta.; Tesoureiro: Carlos AI· 
t-t>.rto Barros e Procurador: 
Antõnal Marta, Dona Antônia 
tra.baJha com o Caiboelo Set-c 

· Estrêlas, Vovó Catarina Na• 
gô. ~ Maria Pad1Jha. Mãe .t'e
quei:a é a Ana Maria, os ogãs 
Pnrncisco das Ohagas e Joli· 
f<ln Os toques llào a.oo sàoa· 

R'E'IS MAGOS - Rua Teófilo,-----------'--~ 
Otoni. 102; .&Obr&do. Sessões 
às qutntas-!e!ras, das ur.30 u 
2, .30 horaa. Guia-éile!e: Gui
lht'l'lll.e Moniz. 

CfElNTRO ESPJ!R,IT A HU
MJLDADE E AMOR ~ Rua 

- Ois-platina, · UB. ~ às 
segun'das, quarw •· ~
feir&s, Ls M hCll'IÍS. 

(",IRilJ!;'O 
0

ElM'mrIIA BEZER· 
RADE~ "Rma 
.Ma.)« Med.dN>e Jl.• :W - Jn.• 
'Já,.--.- ......... .. 

~eia Sempre Aos 
·oomingos 
""GN" Na Umbanda 

doe d.e 16 em 16 ÜMI, e u cor.
surta.~ u qUlnw-feiras. Dia 
15 a caa. estarà louvando Ie
ma.njá • dia S'7 de setembro 
Iou"fU"à as cr2&Ilf88. l!lspera
:nos que ~ ~e1ro ~a 
':JIU'tfc!par d& ~rOCÍSlão de 
,Cangõ e DleiJadu no tfla 20 
de eetemt>ro. ~ecemos a 
fc,rma lll!npátlca eom que re· 
r.P.~ram noss0s ·repr{!$8ntanies 
e a.guardamos Ull8. T!stta da· 
quE>ls gente boa pe.ra ~
cer a sede do SORlE, 11& :rua 
Pf'rns;mbuco, :111.et, M En<iM-..
ta.ôO. 

Na ocasião, palestramos lon
gamente com a Bahã Eunice e 
ela se recordou que fo: Má.rfo 
Barcelos quem primeiro v1st
tou sua ca-sa Isso tlá m!l.ls de 
dois anos e semore dtvule-ou 
seus trabalhos. DOlna Eunice 
ratificou seu desejo de ajudar 
nOSSQ campanha e prometeu 
que est?rá pl"esente na Procts
são d€ Xan~ô e lbeiiada.s que 
OCCII'rerá no dia 20 de setem· 
bro. 

Depois desta mita., esttve-

·J A I R E N O R O .N H A 
CORRERAM 
Tenda Deus é o C&mlr.ho da 

Verdade - Rua Souza Frei
~. 311, Pilares; Yalonxa: 
Margarida Rocha Monteiro; 
Consultas: têrcas . e seJCtas: 
SeéW"..s: Sábados 15 em 15 
d'as; Guias: Oaboclo Alvora
da - Ogum Beira-Mar e Exu 
Jnzo ~veira. Ogã: .Aauinel

· do. 

.-Jt X % 

Tenda Xangô Ab~ 
Rua 1. lote 7, São João de Me-
rttl; .Yà,lorixA: Allaide Peiça.
nlia. · OUl&-dlefe: Caboclo·~
na AmI· ~: tll!t°ÇM• 

Íehu ~ N& ~uiM ÍlieO, 

GIRA! 
64, c/5 - com o velho Pai 
,Joaquim de Am:ola. 

:Z: X X 
Tenda Espirita Caboclo Pe• 

na Verde e Oxõssl Caçartor -
.Rua São Francisco Xavter. 
700-F; Yalorixa: Ivan1ra ae 
1'3ouza Silva; Preslder:te: Rutn 
.Rocha; Gu!a·crhefe: Caboclo 
Pena· Verde, Exu Tranca-Rua.; 
SCff~: segUl)ct.as, qu<\rtas e 
rextas.. {?onsultas: qU1ntas.• 
feJras. 

,:·x x 
_Tenda .VÓvô Baiano e V<nó 

Lufam <em organização) 
Bwalorlxã: João Batista de 
Olh<eira; Rua Joeé .de& 
111· - Bioco $, e/ffl. 

Renatinho De 
Jacarepaguá 
Recebido Na 
TE. s. Expedito 
A T.& Se.nt.o E,apediro <Rua 

Torotoma, 1'1. Vüa. Va]quefre) 
foi visitada pelo nosso repór
ter Rena.tinho, de Jacerepa.
guá. 06 trabailhos decoorexam 
rom beleza e eflciência, 80b a 
cilreção d& Ialorlxá. · Meladde 
Pereira LourenQO. · Renatilnho 
nos contou que fol recebido 
com um bonito aliujá por «• 
d.em do Caboolo Imberê, Gula. 
Ohefe do Tl!'l'reiro. ~e ~ 
deceu e eantou alguns pon
tos,. A 'l'end,a tem mais de 80 

· médiuns. Membros da direto• 
ria. presentes: presidente Mi
guel Costa Filho, 2.0 eeeretá,
rto José Balomão e ea-. Moaei1' 
M!lnalt, membro do Conselho 
Fl8Cal. 06 og,ãe -dle . ter.reiro 
6AO: Veiga., .Pema.ndo e Wil
son. A.gradeeemos o tN.t&
mento dispensado ao nouo 
tepÕr~ Renatlniho pela dire
roi1.a, ,bem como a 8'ffll;illeM 
ao ar. Joel Vieira Lima. Um 

. ~r~vá _pa1·a ~uMes ~ c,1)1!---·•·· 

•• ?· 
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Notí.cias Da Equipe Simplicidade EQUIPE DEFENSOR DA 
FÉ GORREU SUA GIRA A Equipe sunplicidade acusa 

o rec.eounento do. exemplar 
de "MACA.lA" do corrente 
i.ru!6, enViado pela renda de 
Umbanda Luz, Esperança e 
:,,,,,arern1aa,ae, com sede na 
Rua Mariz e Barros, 665. 
Bob. Obtliadu e se1·avá. 

-::-

A União da oa1idade São 
Oosme e São Damião, com 
8e0e na Avenioa A,utomõvel 
O..ube 907/9,U em Inhaúma, 
que tem a direção de Jose de 
Carvalho e da irmã Gera.Ida 
AI vare:uga, reall:rou no dia 26 
de jul,ho. a sua. t1:a.dlc!onal 
Sessão Festiva em louvor a 
Naná. As festlVidades mar
caram a volta do Caboclo 
Costa do Mar, com sua mé-
dium GdLsea, que ret..ornov 

após um rápido período <le 
evn vruescença. 

o JOflé de Oarvallho agTa
dece a presença de todos e a 
União realtza suas ~ aos 
lálbadOs A6 15 hol'&S. 

-::-

A F.q,uipe Simplictaaae ee• 
Clêve presente às &olentdaCles 
"ºmemorativas do Orixá. Na
uA, reanzadas na Casa de ca
i•dade Mamã.e ~um. na Rua 
~car LOpes. 69'1 - I.&rgo tio 
Anl' em Ja.ca.repagUà, sot> a 
d! reção cio Ba.beilorixâ. Tola 
M81~mt>e 

Ao rola Malem'be, a Marta 
4u ucta à Oenlra e ao Ed
iroo o saravà da nOIIIS8. .Kq,111• 
pe Slmpllcldade. 

-::-

o nosso colunista. José de 
Carvatno representar..do o 
Supremo õrgã.o da.s Rellglôeis 
Esplrtt&! e o I10S80 Tabló!de 
ttN na Umba.nda, estêve pre-
1Pnte u solenldades comemo
:rattva.s do 330 aniversã.rio de 
funda.çao da Ca;bana Espírita 
Pai Joaqulm de Loanda, com 
litlde na Riua Conselheiro Fer• 

1 :raz no 19-A, no Llns de vas
concell<>s e eficlentemer..te di· 
ll'ig1da pela querida Miãe . ele 
Banto Sra. Ma-rtlha. .Justino, 

São Cabana 

Miguel Louvou i 
Naná • Orixá 

A C&ba.na São Miguel das 
Almas reaJ.lzou no sábado. dia 
!ó, uma g:randf> gira em 1ou• 
vor a ·Naná Buruquê, na. sua 
8E'de, na Rua dos Rubis, 1438, 
em Hor,orio Gurgel, perto da 
Viia Santa Tereza. . · 1-

0 dirigente da ca.sa. é o Ba
bR1 aô Joaquim que tem como 
_guia chefe o Vibrante caboclo 
Pena· Branca. A Mãe Peque• 
na da. casa é a nossa 'irmã 
Dàlva. 

o ?re&ldent,e do ec>RE, nos
liO irlltii,o Mário Baa1Celoo · re
cebeu um convite pa.ra a ~;" 
- e CO!OQOU em l!JUa pauta de' 
Tisitae . A carta nos !ol .en'fia• 
- pela lrmt. µ.Mi• Jllll16. 

c.om a sua Vovó Maria Rosa 
Ili!, !6 hora., foi realizada 

11m.a sessão SOiene quando se 
fizeram ouvir diversos ora.do· 
res. tncmsive o nooso repre-
11enta.nte que a.p1·esentou a Ca• 
oana Espirita Pa.1 Joaqullll de 
Loa.nda e ao.s seus dir!g-ente.s 
Ol> votos de prosperidade do 
SORE e do nO&SO Editor MA
rio Barcelos. 

:Ouva.n<10 aos ~: 
01\0' . """"'tSTA. 

soo 
O nOSllO representante JOSé 

IAliz Sobrinho, que e oonhe
c1õo Zela.dor de Santo esi:êve 
em vi.s1,t,a, à Tenda Es!>!l'ita 
Ji1é pela Verdade que tem sua 
sede na roe Carol na. M'<'h.1-
c!IO, 1434, d'rlg'da com efi-

-::-

AB ele191)es . ee a,proxbru!,m. 
Meu ll'IIlão umband!.sta.: e seu 
deVer viot.&r em um umba,n
Cl&t.e.. 

-::- . ciência e amor pela Babà 
Olá,udJ.a Damasceno. o gu1a 
chefe da casa, segundo !ol ln• 
forma.do o nosso oompgnbe1ro 
é o X&ngô .Agodõ Té.t.e. d.as 

Logo apoo fot reallmdá uma 
linda gira de conn·a.terntzação 
oom a. presença de diversas 
t"&'la-s de Umbanda da· Oua
llB.Dara. 

Vlsl.te a casa diOS Espfr1tas 
ou.e e o SORE e -veja a obra 
que êslie órgão realiza em :f9.• 
VOI das religiões eepiritas. Almae. . 

A Sra. Mar1iha JuBtino, os 
mravtts d.os Dil•igentes do 
S'ORE GMETA NA UMBANDA 

-::-

O Recenseamento vem af. 
Não se· esqueça, escreva oom 

CU'g\llno a sua religião. Dtge, 
LEI A 

A Coluna 

DIARIAMENTE 

RESPEITEM A MINHA RELIGIAO 
Luiz Carlos Fortes 

(Babalorixá TOLA MAJ.~MBfJ) 
A Religião Espírita tornou-se agora • 

prato p1·edlleto de comediantes frustrados, 
cantores decaídos, programadores .ultrapassa• 
dos e policiais· arbitrários. 

Continua o de3respeito a todos OI! am• 
b!lnd!stas e candomblecistas, por parte de um 
:medíocre apresentador de programa de TV, 
que na neces .. kla.de de aparecer, pois a -.e
lhice eusta. porém chega. a ea.da dia menos
pre-~a com achfnca.lhe, oba.cota e deturpaçõea 
nossa religião, apresentando em seu mofado 
programlJ, quadros que desrespeitam não só 
aos umbandistas e candombledstas em re• 
ral, mas também a milhões de telespectado• 
res que perdem &eu precioso tempo uslstln• 
do as palhaçadas do velho gaga. 

Um dia apresenta a maior quantidade de 
gaUnba.s pre~s. no outro traz ao seu enla• 
donho programa indivíduos_ seml·analfabeto1 
vestidos oom roupaa próprias do ritual e de• 

monstrando acentuado desequlh'brio mentaL 
apresenta-se como chefe de terreiro e seus 
ftlhos-de-santo. 

Não ohega a depredação sofrida pelo 
centro do nosso bom irmão Orozlmbo em 
Niterói, os joma.ls publicaram 1ue um po· 
llclal arbitrário iria Iniciar 111Da campanha 
para fechar terreiros, no rádio, na TV e em. 
discos, BOmos Yllipendlados e atacados. Per· 
a,mto então, aonde está o Serviço de Cen• 
ara. e a.a antorldacles? 

Jlaponubillzo pelos deça.dantes espetà
ealoe apresentados pelo velho gagá, ªº" pro
&T&madores. Serriç0 de Censura e patrollina· 
dores que no afã de faturar cada vez mal~. 
de&'radam nossa religião. 

O velho ga.gá del'e tomar jeito, procurar 
dehar de ull&l' IIIWIB em seu programa tt• 
travasando seu reea.lque intimo, sallnillndo a.s i ' 
plumaa e re"Yira.ndo OIS olhos, · em cadência 
rebol&U-ra e oferecer os ·prêmios em dinheiro, 
Jl&l'& hospitais. escolas e erianças desa.mpa
radu, 1ue será lle maior utilidade. Faça 
aJ,o ele 6tll e respeite mln1!a relleião. 

Josê Luiz e seu.e ~ 
nnantes levaram nossa ~ 
vra õe fé e uniã.o, falando 
em nome do presidente 4'I, 
SORE, Mário Ba.rceJ.os, ID'VO
ca.ndo a todos para a Luta eia 
a Umbanda vem tnvatrilt 
para sua total in<lependêoc2a, 
O Ogã da . Casa é o Nlltac. 
que foi de uma gentileza • 
tõda prova, cumulando Jun1&
mente com os demais filboll 
<10 rerre:ro o llOS8I' irm!,o 111-
slta.nte de gentilezas. 

De:xAill()6 nosso órgão 1 
dispos:çã,o daqueles 1rmã<>s de 
fê e esperamos oontm: com 
êlei; na procisão de Xaingõ • 
Ibelja.<la.s no d1n. 2C d.e se
tembro. 

Em seguida, a can.va.na 411, 
SORE compoota d.o Jooé Lula 
Sobrinho, qu. se fazia a.com• 
panhar oos seus ogãs, da ,_ 
Mâ€ Pequena. Arlete Antuna 
<1a Silva e do seu V1ce-Pre,o 
s·dente An,ônio Cezário a 
8 Iva, visitou a Cabana Espl,, 
rlta do Velho Pedro que tia· 
situa.da na rua Barão de Jla,o 
cu,y, 220 em oswaldo Cn& 
A direçâo da. ca,;,a está à cu
go da senhora Ab'gail que • 
dedica ao santo oom mula 
a.m<n- e car.nho. Lá recet,e. 
mos grandes demonstra~ 
dê confiança e aprêço. .M 
c:--nsullas · neste terreiro • 
às segundas e sextas-felrea a 
partir das 14 horas. 

Jorge óe lsmanjá 
O nosso estimado Baba• 

lorixá Jorge de Iemanjá, 
comunica. que ~ jogan• 
do búzios às têrças e qUin• 
tas-re ras, das 8 à.s 18 ho
ras, na rua Zoroastro 
Pl!,mplona 119, Pregueai.a, 

J-:carepagua.. 

\ 

palavras fora-in ba.stante aplaudidas por todo5 os preaent,ee .. 
lota.vam a bonita casa. 

. ~xta-felra. na gira conida pele. equipe. dlrlglda pelo nosso 
Editor Má.rio Barcelos, d<!I qual pa,rt cip,ava a Babá Ma.1iazi-
11ha, seu Ogã Livanllton, G-On2'.aga, Th:>na Arle~. Neli de oi:xiu1u, 
Femandes e outros, vi.si!Bmos II Casa do Oa-boolo Lua, q,ue tem 
sua sede· na rua biome_'.les ·Trot.a, ~no. em Ramos e que recebe 
11, conipete~te direção do no·.so ei;tlma-dfssimo Ew-fpecies, que 6 
conhecido ·pe1os 1nt!mo.s de Dáu. ·. · · · . 

· Eurf,P€des ·em dias tia ~m9ne. pa~ada ~ fUleDdo 111M · 
obrlgaç~ finais de san'to e nt 001s llo da nosSlll. 'Ylsl~ esta~ 
presente siJa Mãe de Santo que estava Incorporada oom o foli-
oúdé.,-ef O&boclo Tup ára. · · · 

Pr~do uma singela homenagem a Màno JIUollOa. _... 
dl, JJMA'11M o Presi<lffl_te ~ caàa, no.,-ec, 1l'lllíli9· R 1 OI ..... 

Em seguida. f&lou no:.\10 compa.nbeiro q11e disse da8 DletM 
que já oum.priu e deB que amàa pretende cumprir, dent.ro a 
missã.o que_ lhe foi oonfiaoa. Má.rio Barcelo., tnsuf!Oll os NIII- · 
f11:.ru! a se declararem Umba.ndistas no censo dê setembro e • 
1larem em esplritas ne.s prõ.lWIUIB --&leições de novembro. pall 
96 assim teremos iegtt·mos represent.e.ntes nas· C&SaB ~ 
ft.S de BI'6Sllia e da Guanabara. 

Eurlped.es, falando lg,eiramente a.firmou que como aem,JJN 
aoonteoe sua ca.se estará. · formando no d.ia 20 de set.embro D89 
enormes oolWMlS do Ex"" ''o Branco de o.Já, por ocasião dr.l 
proeisão em louvor a • ' e l'beijadas. 
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Caboclo Urubatão 
Recepcionou MB! 

Ssà.19.-feira última D.0660 Presidente Mário Bal'oelos. se :fa
aendo acompanbe.r de grande comitiVQ. compo.;ta de8 equipes 
lõWba Verde. Líder, Piooeira e outras. cont.a.ndo ainde com a 
,remença de Neli de Omulú e outro6, visitou a. Tenda. Espirita 
ie Olboe:o Urubatão, que nem sua sede própri& na rua Tan
...., •• Boosuoesso e que reoebe a competente direção da 
T~r.lá. Di!Olleiéta. O Pre.sl.dente de. Cs&a é o nosso campa
. heiro Darcy, e,spô...Q() da. Babá. 

A ~ foi calorooa. e Wl!mlm tk PB'avra o dlrig'ellte 
materiAI da casa e o vtsitante, f621elldo os dois, um a.pêlo e.oo 
tnédiuns e ass!st.entes do terreiro no eentic\o de que se unam 
em tórno do ideal do .glorioso Exército Branco de Oxalâ, pan. 
que a Umbant'.6 continui ca.minhando a passos largos para a 
BU& tot&l independência. 

Depois das solenidades foi oferecido um ageum aos pre
sent.e.s. Na ocasião nooso Presidente palestrou longa.mente com 
o C.aboclo Urubatão pedindo a sua proteção para. que possamos 
continuar na nossa luta em defesa das religiões esplrita.s. 

N11. mesma o:iasião, recebemos a palavra dos dirigentes da
~la cass. que o terreiro esta.rã. present;e n Procissão de Xangô 
que sera realizada no dia 20 de setembro, com said às 16 
ho.-as da sede do SORE, na rua Pernam.brn,o, 1161, Estação 
cio Elncantado. 

indu Soíd,u ,e 
Tabu ,De Fôlhu 

• - No di:a 1.0 de agôet,o, foi 
a,ealizada uma. bOnita salda ire 
'Y'aô. na Tenda do Caboclo 
Pôlhe. v~. dirigida com 
mwt& eficiên.ci.a pela oompe
llente BQbã. ELZA ROS.ALES 
l"ARJNA. uma dedica.da zela
dora um dos eJQ)OEmtes da. 
-- Rellgiã.o. 

A sa.id:a teve como Pad Pe-
t'lll!lnO d.O Barco, o Babalorlxá 
Luiz Os.rios Fortes (TOLA 
~). i,md,o l)TI!ll'tlgi&
• • MO ·por mvet"505 oonvt
...... liluati-es, entre os quais 
d6,tacamos o Ba.ba.1ora.á. DE
l.UANJE, d:irlgent.e da Tenda 
0111Da1o Oobl'a. .ConJ; Ya:te
_. CGNmA (OROMDO, & 

Yabã DINA 03ANDA LEUi), 
e o Yaô CALECY. todos do 
Ylê do Caboclo Arranca Tôco. 

NADJA&A, a feliz Yaõ da 
Iansã é filha dileta do Dr. 
.A.NlSI0 e de D EUNICE, 
Ya.bé. da Tenda do caboclo 
Fôlha Verde. 

A Tenda tão bem dlrtgida 
pela dedicada Babá ELZA, 
Tea.liza sessões às sextas-feiras 
~ ron.sultas à.s segundas-feiras. 
a 1)11,rtil' daa 9 horas, o Pre
sidente é o Dr. AN1SIO, Má.e 
Pequena é a estimada e sim
pá,tioa VITóRIA, que profes
sa nOSSa Religião com devo
-elo e mutte. ài.g'Dldade. Ye.oo 
é a noeea premda D . EONICE 

ILKA 

Malhas • Confecções Ltda . 
(!HIIS&S DE FIO DA ES06CIA - YE8TIDOS 

B BLUSAS DE IIAI,Ha 
VENDAS &TACADC 11. VABEIO 

PBli:ÇOS ESPEClAIB PARA: BEVENDEDORF.s 
lleMiaae àte anãnclo e ,::aüe lltJ, tle bolllfiea~io 
Fábrica e loJa: Rua Dr_ LeaJ W-B {Esq. d11 Rua 
P bucoJ. Em frentie ao pont.o flnal do ànibes 

Bll&- Dentro-Praoa-15 ~ · D!L.: --~1!2 
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O ·POLICH NE,L· 
HUMBERTO l\'IARQUES 

Da..s religiões praticadne no 
Brasil, a Umbanda é a que 
ma.is cresce em número de 
Templos e de seguido1·es. E 
a Religião que mais aproxima 
os brasileiros - está r.a sim
bi,,se do seu sangue - com a 
bravura pos cabodos e a hu· 
mildade dos Pretos Velhos. 
:t a Umbanda para ser r!'.S· 

peitada.. igualando-se aos de
mais ·cultos, porém um indl
viduo (vulgo •· se-i la de que") 
sem instmção, á.vido por di· 
nheiro e que, naturalmente. 
não recebeu a necessá1ia edu
cação, resolveu adlincalhar 
00lll a Il06Sa Umbanda, &tr&· 
vés M um programa de te,. 
levl8ão, programa 8Slle que, 
por outl'as iniciativas do :;eu 
"crlador·•. de há multo, de
,ena 8er retirado do 'ftde<>. 
para .saneamento da fam.l.lia 
bra.<dleira. Trata-se de um 
proerama <>hulo. sem ne.c.hum 
entido, onde criaturas. ilu-

di~ na. sua boa fé. ali oom
pai-u atraida pelos pr~
mioE olertado.s. Lá estariam 
na esperança de um juJ.ga
mento musical. o que não 
e.u,ntece porque, além de 
anal:filbet-0, o homem não en
t.ende de Dlúsi.CS. E o calou
ro levado às ce-nas mais rld1-
cwas, Julgaudo o "animadorº 
que o prêmio ofertado co~
fere o direito de meunsprez.ar 
o p,-óxlm,o. Vez par outra 90-

. ad ·r. 
Jue.,, que visit.amos. a es.sa 
pantominA e- fie.amos penall-

zados dessM pe.ssoas que têm 
a capacidade de ''dirigi-la .. 
Ridiculariza-se o c:mcildato, 
de tail !onna, que, em um pais 
onde houve.sse, de fato, cen
sur:s, levaria o homem à c11.
deia. Outras emissôras pro
curaram l~var ao ar, no me~
mo hori\rlo dês.se pretenso 
programa, montagens i11tc
ligent-es e homens capazes 
oom o propósito de purificar 
o ínelo, pois o homem não 
joga lama sõmente sõbre Si. 
mM- infecta todos os oolegas 
na Televisão com o seu con
tágio. Reparem como lliio 
usados 06 nomes d.e per.sonau
dadea ilustres, ao seu bel pra
zer. ~ nestas últimas se
tn&nas, ~. sem a devida 11-
<:ença {oomo sempre a.conte
oeJ o nome de um Mcnleo de 
futebol em eVidêr.cia. Rece• 
beu. com isso, a mal~ amarga 
e violenta resposta ao seu 
atrevimento. 

Descobr1n<io que a Umbanda 
é assunto sério, de respeito. 
rei:-0lveu fazer chacota. da 
Rellgill.o, pois !st.o lhe pare
ce, na sua mediocridade, mul
to engraça®. 

As&!m procedendo deve ter 
marcado maior fndice de a u
dlêncta.... e ma~ dinheiro. 

Não possufmos. atualmente, 
nas Casas Legl.sla.tl.vas repre
sentantee esplrltas . para defe
sa dos r.05505 de5tlnos. Fellz
tnE'nte. em novembN> prOo<imo. 
tenmos MI desejadas eleiçfü•q_ 
quando s6 VOTAREMOS l.'M 
ESP:tRITA.6, contando, as• 

&ln, com legisladores esphl
t11.s trabalhando em prol da 
no..<,,sa Religião, proibindo, 
entre outras, as atenções 
df:-se polichinelo. 

Com Religião n!l.o s.e brin
ca, Religião é coisa s~ria co
mo é a Pátria. Outroi-a, quan
do eram permitidas libe1·<1a
dt'i. e obccnldades com os 
oc>i-.sos nome1:a pllbltcos. o 
Pais caminhava a passos lar• 
gos para a derl'oc.ada total. 
'f'o1am, entretauto, sànclona• 
das leis severas e outros "en• 
graçados". como esse. tiveram 
as suas ações cerceadas. De.5• 
se modo a nossa Terrr entrou 
em ritmo de seriedade, com 
Ordem e Progresso, com oa 
sem, homens püN!cos rei,pe1-
tad~ e l!VTes - êles e a fa• 
m'"a brasileira - das boça
lidades dê&Ses pobres de espt• 
rltio 

De-vemos insistir, com todos 

os õr~ãos de cúpula. todos oe 
Centros, todo.s os Esplrlta.s, 

es reveodo cartas à dtreçl!o d& 

em.lssora que abriga essa a.ber• 
rllção assim como a.os patro
cinadores das casas e d011 

produtos (não se servindo 

imunc!a.dos> prot.estando . . enér

gicamente, oor.tra as atuações 
dêf.se individuo que de3ejla. 

levar a nossa Umbanda á 
der.1 ocad.a como desejavam, 

há tempos, arrasar oom 0111 

ctestlnos do nosso Bra..sil, 

aô N 
Verde! 

CONFRATERNIZAÇÃO ESPíRITA 
NO YL~ DE TOLA MALEMBÊ ! 

e Secretária. a eficiente e 
charmosa Yaõ NADJARA. 

O bonito rerreiro fica si
tuado na Rua Alfredo Pujol 
n." 85, no Gf-a.ja.ú. 

A t.odo8 vocês D01!11SO sincero 
811Z3vá e que essa casa con
tinue a ser um bom exemplo 
da t>ráUca 1ia caridade a to
à que a. Pl"OOU%'8m como 1e
nitivo pan os llelJI males. 

No próximo dia 16 de agõs
to. às 12 horas, o Babalorixá 
Tola .Malembê rea.liza.ré. uma 
oo;tnldade de Con.fraternlza
çãc Espirita em seu nõvo Ylê, 
'>lu'.ado na Rua Oscar Lopes 
n.0 697, no Largo do Anil. em 
Jacarepa.guã, quaD<io será ser
vi-d< um suculento angu. Na 
oportuni<lade serão homena
ir,eadOll com a entrega· de D1-
PMn&s de Distinção e Mérito, 
dlveraos oonVidadai, ilustres. 
~eçam e prestigiem a, 

1.o Encontro Dos Dirigentes 

De Umbanda! 
Clom~ d!i& li de ~. lllit,ado. u 19 borea ao I 1!lN

OôNTRO DOS DIRIOliNIE3 DE OM&UIDA. na Tenda Mirlm, 
A."I. M&recbal Rondon, W1 - Silo .Fnncia0o .x.vier. Di• do 
Poiclort Nacl<lllal. A fim ele deb&tezmo.: 

I - O Oemo e .aua ~ para & Umbaa.cl&, OODlt • 
Dr; No.ronh& Pi'l.ho; · 

n - Um.a Esool.& em O&d& Tenda. i,elo ~r Pedrf> 
Eziel Cylleno; 

m - Unida.de Doutrinári& da Umb&nd&. P'&lal-ão OII .r•
presentanllee de Instituições i,eàera«~ pDeBell-te&. 

Oomparéça. seja qual f3r tua ''Naçie" ou JlituaL para a 
,randesa a Uabanà. estcJamo@ IIJlicles, .- "tJ'nJr a Família 
U-.-arJWa, ~ ._ f-.. • IIMll'ifíe61s, 6 valNlJ:U Dl
ylno, Mm ele IR telte•. 

esse fraterna reuma.o espirita, 
quE: é ma.is um passo para 
n~~a união, que contará com 
a presenç.a de tôda Cúpula 
que realmente tra,oo.lha em 
ber.ef1clo da no:;sa querida re
!.lgião, com dedicação, nones• 
tidade e t-é. A Comissão da 
RPCePÇão estara. oomp0sta. 11a 
Babà Ma.ria August4 Braga 
Gua.ran4, Yak.ekerê Cen.ira. de 
Ml'lleze& (Oromlm) , do Pai 
Fooueno Edsor.. Guaranà e da 
Yabá Dina. Mal'helros (Banda. 
Leun. 

A rua 08cM- topes, começa 
na Estra-da de Jacare,pa.gu~ 
(E-S'trada da Barra), em fren• 
te ao n.9 6.4,10, tendo eomo re• 
re~cia a sede do Anil I'. o .. 
e um põsto de gasolina. 

Ontem fo1 reAl1Jlado um bo
nito Toque em bomenagem a 
Iemanjà, tendo com~<lo 
ao ato de H, dlftlr80I zela.• 
Gores, d1gr.os repreaentanteit 
Cio Ezlército Branco 4e OUllA, 
SpOentea po&lUvos de nossa 
RellglAo. 

O. C;oqu~ llliO rea;Uzad<JII aoo 
sá.bados de 15 em 16 dias na. 
rua Oscar Lopes e aa co11Sul• 
tae com jôgo de Búzio& e "Seu 
'l't·airic& RUA das Almas" oon
tmuam .na rua Cana,néia n.9 
JS, em ~aldo Oruz, t.ôdtl.6 as 
"-••feiz'll8 e .sábados, a partir 
dU 18 horu, 

DOMINGO, 9/8/1970 

'Ifflho amlgoe que se surpreendem de me 
ver na Umbanda. Já houve mesmo quem me 
dissesse que lsto não condizia com o meu ni
vel Intelectual. 

A resposta exata seria a de que, se alguns 
dons tenho, devo-os aos meus Anjos de Guar
da - e que nada mais justo que com êles 
louvar aquêles de quem os recebi. 

No entanto. parece--me, a questão assim 
proposta requer mais profunda contestação. 

Quem tem, entre nós. certo n!v~l intelec
tua,l volta, na.tumlmente, os olhos encanta.dos 
para a Grécia, de onde, atra.véa de Roma, a 

cultum se derramou pelo mundo latino. Gil
berto Freire. resumindo rapidamente . o pa
pel da Hé!ada· na. cultura ocidental. di.s.se: 
"oada Na de Paa-ll! é um rto que vell; tl6 
Grécia". 

GN NA 01\1BANDA PAGJN I 

le 
UMBANDA COMEMORA O 
JUBILEU DE TANCREDO 

L:tDA. NORONHA 

Mais ainda: os deuses gregos estavam es
treitamente llgad0s às · fôrça da natureza. 
Poseidon, deu.s do mar, era honrado com tem· 
plos à beire-mar, o prlnclpa.l dêle.s loce.li.zado 

Realizar-se-á, hoje, na sede 
da União Espiritista de Um
banda do Braail, uma gran· 
de festa em homenagem ao 
Jublleu de Ouro na Umbanda 
Tata. Ti lnkice Tancredo da 
Silva Pinto, que obedecerá a 
seguinte programação: 

no cabo SOunlon, por ser a ponta de t.erra que. l.ª PARTE 
na Grécia, mais profundamente penetrava Chegada. do GovernadOO' 
ma.r a. dentro. 1!l enquanto se construfa a do Estado e sua comitiva. 
Acrópole, nenhum grego araria o menor dos _ Chega.da de Represet:.· 

campos sem fazer a Oeres. a deu.sa das co- ta.ntes da Embaixada de 
lheitas, a.s o!erenda.s que lhe eram devidtl.s. Gana.' 

Invadir uma propriedade era um sacrl- _ Chega.da de Represer.-
1.égio, antes de ser um delito civil, porque nos tantas d& Embailtada do 
limit.es da mesma estava postado um deus que Senegal. 
a gua.rd&va, represent.a.do em geral por um _ Queima ~ !Ollos de ar-
ma.roo de pedra. Difere multo esta pré.tica tl!lcio. 
dos assentamentos feitos nas tronquei:ras? _ Desfile das autoridadci.s 

Dlr-se-ã que em dois mil anoo a Ruma- presentes à festa pela rua. aU 
nidade mudou muito, que o progresso cienti- a porta do ginásio. 
tlco foi imenso e que, o que era aceitável _ Recepção das autoridn
no séoulo de Périoles, já não o é no das con · des. na porta da. rua. t>Ol' 
qulst.e.s espaciais. pute dos O&beças Ma.!ores. 

Será k--to verdade? Estão aendo feitas _ Apresentação e contra-

- Brindes d.e champanha. 
- Oferecimer..to do titulo 

de GRANDE BENm.mRITO 
da O.E.U.B. e U.E.U.B. ao 
Governador. 

- Oferecimento de diploma 
de En'ERNA AMIZADE con
feccionado em pele de car
neiro aos Embaixadores de 
Gana e Sene..-a.1. 

2.ª PARTE 
DiStTibuição d.e ea-rtões 

alusivos ao Jul:>l[eu a 11odos 
os presentes. 

Oferecimento de um 
b.rinde ao Pai mais ftlll-0 
presente à festa. 

- Quebra do Obl e Orobõ 
que serão camidos pelos ca
béças Maiores simbolizando a 
união e conçaçam-ento ex!.s· 
ter-te na Umbancl&. 

OBS: An\es da qu.ebra do 
Obi serã feita & apresent.a
ção da Coagada e Moçambi• 
queiros que se mostrará-O com 
sua.s evoluções por todo o 

Os próprios a.Ieroãe.s. que durante & Se
gunda Grande Guerra ensanguentaram o 
mundo em nome da suprema.ela de sua cultu
ra e raça, pllh&ram na Gréela lnconté.vels 
obr-a.s de arte, num reconhecimento tácito de 
que os povos teutõnloos não ha.vlam a.tingido 
igual perfeição. 

Seria o caso de relembrarmo., a.a cren
ças rellgiosas dês.se povo. seriam mistioos 
os gregos clássicos. Hon.rartrun êles seus deu
Seõ a.penas com a prece e a mP.dito.ção? Na
da d!Bso. 

con.'!tantement.e ~ que provam que ternwaçã.o entre &utoridade.s 
o,s homeru, Já toram po&Suidores de verdades e dirigentes. 
oientftlicas depois sot.errada.s, • aó recente- _______________________ _ 
mente redesoobertM. 

trf!l'..ho da ruA. 

TERREIROS DA UEUB! 

Ofereclam a seus deu.ses ltt>ações. derra
mMldo s6bre os alt.&rel! e monumentos as be
bidflS de 11Ua pretel'êncla. Ofereciam-lhes 
iguarias e dedica-vem-lhes animais sacrlfice.
do,s de acôrdo com oompUcado ritual. 

OI! conhecilnentos a,stronômlcos que ori
enta.ram a construção das pirâmides do Egito 
aó recentemente se reincorporaram ao patri
mônio da RUDllllli.dBde. CUltuando ILI! fõrça.s 
da nature?.a. oam oe a.ntig08 oultoB não estará 
o Homem. sà.b1-mente, J.mitando o giganwi AD
teu que. sendo filho da terra. dela •láo -!e 
a.rasta.va. JIOrqu,e se 8&bla lnvenc!vel enquanto 
seU& PM a toca:va:m? 

Atendendo à soocitnção do 
nosso irmão C&rl,a; A.ntõnlo 
da Silva. -Subsecretário Geral 
da UniM) ElspiritiSta de Um
banda do Bnl.sil, plllblicamos 
e.'IJQixo uma relação de a.Iguns 
lletteir06 IDlad<>s naQUele õr
gAo: 

Collse!beiro Fenaz.. l~A, Uns 
de Vasconcelos. Tenda .&!plri• 
ta São Tiago - Ellderêço: Av. 
Cam&,s, 145, Cm:ula.r da Pe
nb:a. Tenda ~irit.a Caboclo 
Pena Doumda - End~o: 

VISITAS DA EQMPE .OXALÁ Tenda ~úit.a São Jorge -
ELderêço: Rua Don Gerardo. 
45. sob. - Oentro. Tenda Es
ptrita São Jerônimo - Ende
re«>· Rua Visconde de Ita.bo
'l'lli. a - Oentro. Tenda Afri
cana de São Seba.st:iã,r - En
df!ri!ço: Rua Dr . .Ferrari., 364. 
Todos <l6 Bant.os. Cas de N. 
8. dO Monte do C&rmo - En· 
dereç,o: Rua Dom Gerardo, 43. 
80b. - centro. Caibana Esp1-
rit-a Senhor do Boi:.fun - En
O.erl!9Q: Rua .Sales Guimarães, 
~. Engenho de Dentro. Caba
na :&çpfrit.a Pai Joaquim de 
I,c,&nda - Enderêqo: Rua 

Rua Volga. 306. Rio da Pra.UI. 
- Ba.l:@'u. Tenda D;pfrita &w 
Cosme e Damião - Enderêço: 
Rua Guaiba, 326, Brás de Pi• 
?1a.. Tenda Espirita. Ogum 
BE-ira-Mar - Enderb;o: Rua. 
Cua.ne. ~414. J:AFC, Del cas
tilo. T.enda &pfiita. São .f(l6() 

Batista. Rua B&rros Ba.rreto, 
43, fllnd<lS. B-Onsucesso. Cabana eae1que P'l~sta ., 

Xangõ Ala.fim - Av. Paris. liC> 
- Bonsucesso: IaroriJ:à: Sara 
Oouto; Gira ll-06 sábadol. 

S X :S 

"l'enda Espirita cal>oclo dt1 
l,ru1 - R.ua Diomedea Trota 
mu - Ramos; Bat>a,Jaõ: En
npedes Oaidu; Beesões: se
gundas t seall6-lúras u 2Cl 
bol'al! 

X X :S 

ca.bana Espirita Oeboclo 
Arruda - Rua. Piau1, 16 -
Todos o.s Santos; Ba.,bá: lilda; 
Oonsultas às sextas-feiras. 

lt X lt 

Teu•eiro do Caboclo sara
piâ<i - Rua Bucareste. 365 -
Pa.rada de Lucas; Ba-bá: Fi
delina Roberto; Toque sos 119.
ba,do,i de 15 em 15 dias; 

li: X X 

Tenda Esp!rtta Pai Ql·ego
lk> . - Rua. AYwJo Leitão, 9'J9 

Búzios No SORE 
O Jõgo de Bllzlos no 

ll!IORE, Rua. PernambUOo, 
1161, no Enca.ntQdo, rea
Jill',8.66e as segundas t.êrças 
e quartas-<telras, a. partir 
das J.5 horas. Os interes• 
,ados deverão proeurar ll• 
oba na secretaria, pai! • 
2?Júmero é limit.ado. 

FERNANDO COSTA 

- Engetlbo Nõvo; Babalaõ: 
füúino Cruz; Con.sultaa: l.•. 
4.• e 6.ª-!eiras. 

X X X 

Ten4a F.sp1r1ta Ogum Rom• 
pe Mato e Vovó Maria Oonp 
- Rua Assu, 300 - Ohatuba 
- Mesquita; Babá: Isaura da 
Si1V6. Rod.rlgues; Gllla-dhete: 
Caboclo Outiara. 

1t 1: lt 
Df d.e Egum - ftua .Magno 

de Carvalho, 141 - Mesqu1ta; 
Bahalortxá.: Reis CSUml>oe• 
dei). 

X X X 

Ternfa Umband!sta Caboclo 
FôJiha Verde - Rua Alfredo 
pUj<Jil. 86 - Grajaú. Babá El
za. Rozalea Farina; Mãe..Pe
quena: Vitória: Ses.sões: 2.• e 
6."-felras. à6 20 horas: Joã.o 
de búzios de 2.0 a 6.ª, de 16 
hor&E em diade. HoJe sakla 
de laõ de iansii. (Nadja.ra) às 
!1 horas. 

,i: l[ li: 

untro Espirita. Caboclo Pe· 
na Verde - Rua São Ft·an
oJaoo Xavier, 700 - Fundos; 
Babá: Ivanlra. Silva; Se&we.s: 
àg 2.•, 4_i. e 6.ª-felras. 

S X lt 
Terrelr-0 Nosso l!!le11«1or õos 

.l!favega11t.es - Estrada Madu
l'l'tra, lote 30; Beibalorl:m: 
D!J'ceu de Oxalá. Hoje toque 
~'l'o em lom,or a o.,mi eom 

Guerrelro - :Rua Angra d06 
Rei.li, 348 - Grotão da Penha; 
c.llefe: J<Oeê Felipe; Gira aog 
sé.badOI!. 

X X X 
Centro lrspUjta Santa Bér

b&ra - Rua AmA.lia, 123 -
Osacadu.r&; Bab&laõ: Ataíde 
Barbosa; OonsuJt.as àS 2.•, 4.• 
e s.•-tetras. 

sa 

LEIA AOS 001\IINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA •/ 

AVENIDA SUBURBANA, 7370 2.º LOJA 

' 

Largo da Abolição 
ARTIGOS DE UMBANDA E RELIGIOSOS EM GERAL 

DISTRIBUIDOR 

f D01 PRODUTOS DO LABORATôRIO lNDtGENA LTDA. 

EmaY9Ga sem dieta com u famoso Chá 7 Fôlhas 
mtdo k 311 h<ll'U. 

C&bana 
• ][ s 
Espirita Ogum 1 'J~_.......,..___,..,_.,==1=:11------===-~~ 

,,. 



Ter·reiro 
Presença a P'rocissão ! · 

Apesar de estarmos ainda há ma.is de 40 dias da data 
d& procissão de xangô e Ibeijada.s, que faremos realizar no 
dia 20 d:e setembro, às 16 horas, com saída da sede do SORE. 

# recebemos a confirmação de diversos terreiros que es
~rão presentes à grande marcha do glorioso Exército Branco 
(:de OXalá. Voltamos a lembrar aos nossos irmãos que o ano 
r4e 1970 é decisivo para as religiões espír1t~ e por isso con-
1 elamamos a todos que comp&L·eçam naquele ato público, 
N2ando assim mostras da nossa fôrça, d'a. nossa crença e da 
~fé. 

Como sempre, solicitamos a todos que tragam suas 
bandeiras e estandartes. Tragam velas e flôres para que 
possamos mostrar tôda a beleza e grandiosidade da nossa 
religião .. Depois da procissão faremos realizar a terceira Gira 

l.o 

de. Amizade do ano, nas dependências do Supremo órgão 
das Religiões Espíritas. Solicitamos aos nossos irmãos que 
cheguem às 15 horas, para evitarmos atropêlo na mudança 
de roupa. Venham, tragam seus terreiros, convidem seus 
amigos. Vamos mos:.rar o quanto somos e quanto valemos., 
Saravã Xangô, Saravâ !beijadas, Saravâ nossa querida Um
banda, Sara vá tôdas às religiões espíritas. 

Na foto, que nos foi trazida pelo nosso companheiro 

Maurício de Xangô, vemos o corpo mediúnico da Tenda Es

pirita São Sebastião, que tem sua sede na Rua Dr. Marcb,,. 
2299, Niterói, e que estará presente na grandiosa prot'is11&.0, 

vendo-se ao centro o l:Sabalorixá Miguel, o competente zela
dor da bonita casa. 



Espiritcu_ · Tim Representantes: 

,o oga Non'es· 
. B · rcel s Noronh 

'-----------------------------------.· ~vel cõnvençao · • 
f".:: • •.., /~1&-.:;~lativa ela Guanabara, o MOVIMENTO 

DEMOCRATICO BRASILEmo, MDB, homolo1ou os nomes 
t1e Noronha Fllho, para Deputade Federal e Mário Bar. 
oeloe, para Deputado Estadual. como representantes doa 
mpírltu. 

.. 
r 

G ~ 

. 
!. 

li:!' 

O&OAO OftCJAL DO 80IIIB 

Ano 11G • Rio • Dom.. 1e e l"-felra 11 de 1113• 4e 1970 N.0 55. 

Noronha 
Filho 
~ doa esp1r1t.a,ff p.a. 

'GAman l"edera.1 de Brasllla, 

~ homologaoo na CODVençlo 

~ ~ representar 
~ reügiã,o no àmblro !e

. ~. Homem de Ia.rgos re

t 

v.t dar ao nooso Povo 

de Za.mbl, a pers(llll6.11dade 

Qlle Jae fa&l'!a e va.1 ser a 
,ic. atuaote da nossa geme 
DO~.<Lel&sõbrea 
~ na pági!llla centrail). 

A Grande 
Definil.{ Nosso 

Que 
Destino! 
Mário 
Barcelos 
~do BIio ~- par 

1Cr9a da ~ lhe...fol 

~ plb ~1-,-.DA-_ 

iia ~ tot al)OD1ado Pilf' 

• ~ D0IS:la rel_!glli,:> 

~la. ~'VA. elo 
BNdo da Cluaoabai-a. Pr&.sl
~saãi:-aautiênt.te:, 

llder MPirita -. oomo w.1 
~,o de Cbepl, dedt• 
oa.r sua attação em õetes 4o 

Pov-Ode~ ... -~ 
Rffiel'~. 

Agora, sim, ganhamos e clirefJeb de tornar oflcla.is to
a os nossos planejament.os, atos e promoções que n
sam à total liberdade do nosso culto. Temos recebido o 
Irrestrito apoio ele centenas ele terreiros e nossa luta • 
prende a um Ideal comum, que 6 o livre direito de téklu 
aa religiões espíritas, que vez por outra sofrem achinca
lhos •' Injustiças. Vamos para mais uma grande missão. ' 

eom o lnte~ lo do Povo de ZambL 

A Minha Vida {V) 
MARIO BARCELOS 

eu i ço uma. pausa na m.inba TI4a. e relembto 
tudo. A vasso~ o .balde com água e sabão, o bon<ie pa&• 

sa.ndo oom minha namorada dentro, · os oolegas da rua 
pllheriando .com o menino pobre porque J.ava.va ca1ça,aa e 
hoje, recebo com humildade. mas com um orgulbo sem 
precedentes, a honra de ter sido escolhido pa.ra disputar 
uma vaga na Câmara dos Deputados de. Guanabara, como 
rep1·esentante dos eSID!ilias. E' a lllstórla de como --am 
mênino pôt)re ohegou a atingir uma met.a que para mllltos 
poderia pa.reoer impo.'!Sivel. mas Q!!e para· Oxalá er~ maia 
do que possivel. 

Eu ~ repito. Não reside no meu coração nenhuma 
vatdade. Eu sou agora o que era antes e jamaiS me des
vincularei do meu balde e da IJlinba vassoura, pois con
tinuo sendo humilde e talvez seja por isso que tenha Sido 
esoolbido para a grande miSSão. Receb1 centenas de at>ra-, 
ços nesta sema.na tão logo foi conhecido o resultado da 
Convenção do MDB • homologado o meu nome e o nome 
dil Noroll!la Filho para .Jl~~ ta,mbém reiire-semi.iiao os esp1rit.as. . 

Nãõ lhes diio que não tenha f1oado emocionado. P1• · 
quei, sim pois tenho certe-aa. agora, de que vou: a.tingir a 
meta que· me fo1 oonfia.da. Meu mêdo era ser barrado pelos 
homeDS da convenção, que não sanem du nossas necessi
dades. mas êles agiram com correção. 

Agora. entendo eu Que a sorte estâ nu próprias máo8 
do Povo de Zambl. 
- ~distas est1Tera.m lá, na manhã àe sábado. 

para me levar seu apoio e seu ineentavo. Tu<lo era ainda 
uma dúvida. Depois. Vieram o., sorrisos. Quaindo cheguei 
à sede do SORE, fui até o meu roncó e ~a.ra meu 
Ba.1 Xaingõ e Lhe a..~~ por mãts esta . Vitória qÜeDão 
é m~.!i 's1ln,_ .A.. vi'tória de um ideal. 

Até agora eu não $8! porque os Or,xã.s me escolheram 
paz,a est.a miSSão dentro da nossa re!lgião, mas sei que 
saberei honrar os motivos que o.s leva.ram a tomar esta 
delibei,a,ção. Não vamos fazer grandes campanhas porque 
elaa tmpllcam em dinheiro e eu não o tenho. A1gunS a.mi• 
goa me orerecers.in ajuaa e, é óbvio, vou aceitar; porém 
a.oho mesmo que a campanha seria desn~a. pois eu 
• o meu povo esta.moe perfeitamente identificados. 

Aoe meus irmãos, faço um a.pilo: Luiem lado a lado 
pela causa do Exército Bra-nco de Oxalà. Pensem na ne
cessidade QUe temos de levar a.va.nl:Ai a nossa m1s.são. Estou 
diàriamente - e o dia inteiro - na sede do SORE na 
Rua Pemambnco, 1 lôl, à disposiçlo de todo o Povo de 
Zambl. 

Venham ~ nós, a, que desejam, de a.lguma foima, 
noe ajudar. Venham no dia e hora que desejarem, pois 
esta.moo à disposição de todos. A luta é imensa e só mi 
acabar no dia 15 de novembro, quando então faremos uma 
pausa para, no próximo ano. contilmannol. de forma ofi• 
~ o nooso trabalho. 

Acho que êste 6 o desejo de omlA e êl eserA oumprido. 

•• 4 • • 
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Os Dons De Meu Pai 
Lli:DA NORONHA 

Domingo foi o Dia dos Pais, e, como sempre f,aço noo 
oito anoo depois que êle pa.rti·u., levei .flôres para o túmulo 
de meu pai. 

Amigos estranharam, perguntando como, sendo espi
rita, vou levar-lhe flôres num lugar onde sei que êle 
não est:.é.. 

A explicação é simples: sempre o vi fa:ller a mesma 
eoisa no túmulo de meus avós - e creio que êle, onde 
qua- que esteja, gostará de receber de sua filha as mes
mas homenagens que prestou a seus pais. 

Sei muit.o bem que não é a.li que êle está . E sei t.am
bém, muitas vêzes, onde está. 

8e.l que está comigo quando tenho de firmar a.lgum 
comprom.ls8o, porque assinando o meu nome. eBt.ou t.am
llém. assl:na.nóo o seu, que, recebido honra.do, terá de ser 
levado honrado a.tê o fim do caminho. 

:&Jtã comigo quando a vida me fere e eu consigo rir 
tle mim e da vida, com ironia e sem amargura - porque 
tbi com êle que aprendi a nunca me Ieva.r a sério de mais. 

Está comigo quando me entrego, inteira.mente & um ,._lBto repouso depois ele um árduo trabe.lho - porque fui 
8e qUE!ID me ensinou que o trabalhe é a lei da Tida. 

llBt.á. comigo quando me quedo vendo brin<:ar uma 
eri:ança. - porque junto dêle descobri que & vida é sim
~ e com simplicidade deve ser amadil. 

Quando a injustiça me iru'lama. como a pedra ris
cada pela fa.l&:a elétrica, é bem o seu sangue que corre 
em minhas vetas. 

Quando me sinto igual ao ma.is humilde, sem entTe
~bo me sentir esmaga.da. pelo mw ilu.st.re, a minha 
mmqüilide.àe vem da. .gedimenta.ção Ient,a e segura de 
ll8ua ensinamentos. 

Porque não era santo, longe dis.9o, em seu fa.tali&no 
de jogador de todos 06 jogos aprendi tudo o que sei da 
dificii arte de saber perder.' 

Porque tinha coragem, ensinou-me que não ter mêdo 
da verd8de é p1~ de vida antles de i,er programa 
de televisão. 

Porque preferia a.oonselha.r a ettigir, aprendi que 
ema.r não é dominar. 

'Porque desde a l!nffmcia me ~tou naquilo em que 
dêl,e profundamente diferia. ~ aceitar 
bém °" outro.. ai como aio. 

Porque sou aua. fllha, fui leva.e-lhe tl&:ee. Maa por
que rou eeplrlta, não direi, como não disse na fria ma
nhã de julho em que ali fui peà. primeira ~: "Adeu.s, 
pai". 

Diffl apenas: "Até loto". 

AS MÃOS DE YEMANJÁ 
Olllo tuas dlvlnat, mãOIS, 

Yemanja., e vejo nelas o po
derio fluidlco ~ ondas do 
ma.r. a forta.1eza dos :roohe<ios 
nmrinhos, a beleza das águas 
do mar e a. eterll6 canção 
da.s ondas do oceano. execu-t-a
daB pelas ruídas ao bater dais 
perfumaóU • espumantes oo
d88 do m&1· eterno, centra os 
ba.ncos de areia que se for
mam à bei.N. da praia. 

MMs de Y-emanjá, mãos di
vlaa.s 1U3àro infinito e pode-
1'090, ·onde o rebi'ilhante salpi
OM" das est.r'êlas forma uma 
etema crUII, lllllnda pela bOn
dtlde; pelo amor, pela f~ e 
1)ll!lia or.ridlde. MãQ, dwio&.'I 
qae ~ ao filho ~. 
(1\11 fleaciooa. 8elllS joelhO& e 
EDD0llta o roato na Rl'eia bnw
ca e pet'fUlllad dG pra.ia, b&l-
bucianóo Ol'açáo e 
S8.l'&'Yá à ~m& DeU.."a do 
Mill' - Yema.njâ. 

Mãe Yema.njã, S\&38 mlos 
ampvarll • oabe9!I <iaquele 
que cbore. mágoa., e su 
de,vent 110 acender uma 
vela aaul n& beira da praia 
ou ao ~t&r em suas á.gua8 
dninament,e e&VerdeA<ias al
~ pedwnadas rosas liran
~ em '9'0MO klu-,,ar. 

Yeman.ji. 1UM m&os slo 
má.os ào ~. d& !ratem -
<!ade, do __., d& paz e ta. 
feUcidade, q11e ampll'em oa 

Umbanda ui CMmilho& per
corridos por aquêles que cm 
vós proc\ll"llm o arnpe.iro e a 
verdadell'a fonte de amor e 
de paz, qlJe ca.em de VOS M 
mãos ma.temais. 

Yema.njâ... caução perru
ma.da pei deuses do mar. 
Name bendito. Luz e paz, na 

ânsia do.s seus filhos d.e fé, 
em procU1"&'em em ti. o pôrtt.> 
seguro oode enoon- - o 
socorro, onde virá a.livio pai-a 
OIS ~perad pa1·a 015 at].1-
006, 

A ,-ela. acesa t\S flores ae
l)06it.edas DO mar, o eacanto 
miraculOISO fratern8ll 
~. tiv.em 11()6 umbandi8-
tu .. tn1D1rüilidldP do cam!
nào peroarrióo, na estrada do 
bem e da a,uridllde ao próxl
n\O. 
~ v&es J ao lei-

to do ~nno, no., ho.sp'.tr.ill. 
nag ca.,as simples ou nos pa
lác.los, VOIS chamamos e vo11 
temos oomo a divina proteto
r& par& cunin!es os que DO!! 
ledem caridade. Quantas ve
aes. horas em que só ena
te o desespêro e a dor, nós 
~ .ill.~ como t. divlna 
~ do tempo e do 
elll>&90 e como por encant.o. 
tudo - 1n.Dsforma. SUrge 
~ o con.s6lo <nde 
edita at,mmte o ~
~ .. e!!l)enDÇ& onde ret-

JOSÉ D ECARV ALHO 

aa.v& a tristeza e a infeli«• 
dede. 

Oramoo a voo. Nossos pen
samentos f!J.1111~ sobem a.té • 
VQSSO ooMÇão de mãe e sen. 
timOIS em nosso ombro, a roe-
sa má.o a.miga ... macia, per. 
fumada a nn'S dar fôrças ee
plrit pare. transmitlnn08 
para os filhos llOfermos e ne
cessltadoo, os fluidos e.•ph· -
tuai-5 qu acal:mam. que curam 
e que fortalecem. Sa avá s·uaa 
benditas mãos ... Mãos de paz 
e de amor. . . Mlí.06 d.e Mãe 
Yem:anji . . • San vá mãe Ye
manjá... Sa.ra.vá, · Povo do 
Mar ... 

Se V'ooê e&tl. .so!rendo ma• 
teria.1lnente ou es.piritua.tmen
te, envie aeu nome e ende
rêço para Jffié d.e C8rval:bo -
SORE - corre1t.e Esplritua.t 
do Ca,boolo SeJ,ra Verde -
Rua. Pernambuco. 1.161 
Encantad•. Nós il'el'Il-OS lhe 
BJudar. 

Ouçam na Ré.dio RI.o de Ja
netro, Ml6 8'bedos, fMs 'l !xJ. 
11116 da manhã, o programe, 
''Lou,,or aos Onxás", e à6 9 
hOi.ias, "A Voz do Exército 
Br6.noo". 

Ol)rimidos. 08 traoos, mAoa ---=----.....,=---------------(l'IR ~ espritualmen- J _ __._ .... __ 
cbaa.. ao m1m ~ ~ IIIJl
t. per 'ftl' 05 ~ filhos de 
fé, 1, soira'em n& Terra. aa 
desv8lt.ura& terrenas. 8lo 
mãos, Uyina Mãe que slo 
estrêllaá que iluminam IH, 

TIRA SANTO NO KETO 
Jilaa -- .. ele &aD$o 

fd ....,11,-, DO lif do OODhe-

Uma Ciência Da Felicidade 
cidio OdeClf .. Nação ele Kêtio, 
Wàlo de Logun-Edé. l!llta 
fGrm<a CM& de 9aDt.e fica 
dlMd& à Bua. Ac,la .n..• m, 
e. VJ.oeote de oanalho. e 
eomo de ootrae opammida
da, as aua.s ~ eas
tavam ~ tOIJ]8dal!. 
Dmta feita, a súd8 fol ele um 
Chóasl, entidade dM ma.l8 
festeJa.da6 e respeitadas &m· 
tro do culto de Nação. Or&n
des pêt"801'lalidades Ugada,s ao 
Ca.nd<lmblé eECCmtra'V8m-se 
p~ e denitre e1e.s ®'!
tacamos: o nos,;o oooheeido 
~ - motaey - o preto; o 
BXOgUll Roque, da e.a de 
otáv1o na Ilha Ama.ru: o 
Pal-Peql.Jeno MeBaia& Xillobé. 
d& O.. de V&w. Oolce-ãe
Buno; o ogã Sebastião Aber
ruode; fl'&DÕe amlgO do 
SORE; Roque da Casa de Jo
sué: o ~ CabQl(filnho da 
~me Re«ilD& de Yema.nJâ 
(1f.1m-Té; o od arico BLten
coun da casa de Dunda, mAe 
de Va.vá Coice-de-Burro. To
ckib. pee90aS extremamu}te 

~ e prc,f1m,damen· 
t,e COJJbecedorM 1111 riWal de 
uma da.s mats beN !fa.ç()N 
do Oandomb'lf, a Na~ Keto. 

o Prognma d& Rádio No de \ 
Ja.nen-o (A Vas do Exérclt.0 
Branco) • o Tablóide GN DII, 

OIDbanda e o pr<>f!'I'll,Dla de 
~.evflráo do c.nat 1 (Desafio 
M) Impcalvel) • 

M o.5ad, o aeu m:ucuiú • 

Desde õe que o booMm :ri 
Oll abora a6bze a temi, é pe
Mt.rad,o do mff!III() desejo. 
Diame dêle, como fin&lidade, 
ftcla. Sl!flpeD60 O sentimento da 
Pellcidade ooroa. suprema de 
i.:Jdos OS e&fOlVOE de 8U& 'ri
lla. 8ob!lme em seu de&inte
rfa!e ou repugna.me em seu 
~. o homem não cesa 
J.!ie eoc&l'III' o prob]ana d& ~ 
llcldade com ob.ietivo essen-
~ dle ... eonhos e de !lelJS 
.,.,,, ........ A& di~as 

8111 Umbanda 
EXPEDIENTE 
~ Ge-al llárlo Bar
eeloa - SUperintencrente 
Noroaha Filho - Secretá.
no Joeé BenWe - Rela.-
96ea Públicas Luiz canos 
nando Costa. Jair T&-res. 
C\redenciado Wilaon Simão 
Fortes. Rede.tores: ll'er 
Pag'Ülação e Diarramação: 

Rolemberg G . Ribeiro 

GN NA UMBANDA 
(órgão Oficial do SOR.l!J) 

Correspondência: 
Rua Pernambuco 1-1&1 

Encantado - GB 

nio IIIJllftCml ... 11D 8W& 
~ 

Poia asBW como o que gos
ta doll pr&:llere6 prooun.rá en
riqu,ooer-ee pe.ra satlsfazer .,._ 
seu,g apetites de seu corpo e 
de - 8llm,e., M&im o aaceta 
teri que se alastar do mundo 
J>M!& a.cbll- em seu isolamen
to a feJJcidede de que 6le tem 
igua,]mt'nt,e 86àe. :lle a CQn
preende de um modo diferen
te. mas deR,ja-e. não menos 
¾.v!dammt.e. CloMdeDtes ou 
~ieot.es, C111 g&los dO -
oet& ir6o por CllllWlihcw dher-
806 pua o mesmo oimo da 
montanb&. A l~ ~ 
qu,e DOI! &epeA do fim 6 d!ff
e.ll de a.t.raveesar. 

Muitos d()6 YlaJores peaarn 
por grandes so!riment.os an
tes õe af <negar. A maior 
parte morre em caminho. 011 
l'flZ-06 que chegam até o flm 
de &etJS esfor901B, af acham 
hdmodJos, óoellÇM ou fflida.R 
mortais. Uma vez reali218da a 
conquista, 1be6 parece eet& 
ilusória. Te.rdia.meote perce
bem que ~ a sua 1'ida 
Da perseguição de um& qui
mera F.m 1~ da. felicidade 
800illada., sómm a mewioolia 
ck alma.. Diante do ll'npa,m
m suoornbem deMnimados 
mu!,t,aa ~ ~ m
te112es .•• 

M&1g 1'UOS • &inda -
que se beüet4da1Mn eom 9lla 

JAIR TAVARES 

u ~lia, ea:Jsrecendo aeu 
awnillbo. &as ~ 
DII, pen mudar de cüreçáo. 
Quem sa,be, não f.iae:ram ta.1-
vee senão mudac de oa.lvárto 
AE. litanias do Infortúnio, que 
se OUftllll, são muito triStel, 
porém m&is tristes ainda são 
as que não se ouvem. 

Um .fenômeno chama-DOS 1, 

at.en.çáo, qt&ldo olbBmos para 
nossoo semelhantes. Av1Y1Ç&D
do na Tida, êlea se esquecem, 
die ordinário do presente e 
não viwm senão do futuro. 
Quando êete l,heis ilude • ea
pera.nç,a, peroebem que Df.o 
vtver-am. Em tôrno dt nós, 
dlainJte de nds, a.trás de nós, 
não há senão pessoas oafda6 
no caminho, muJ.tas v&ies eo
gein:adae e qus:se sempre tris
tes e abatidas. 

O problema eetl6llClal da vi
da, em DOSlS08 dielS, consiste 
em NlCCllDCiliar a nova com a 
ant!g-.i. fé. A nosa fé, isto é. 
a de nol!l!JOIS dias, acha qm & 
v1<ia t.em um .fim em si mes
ma. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

' A cer1mõiola.1iault>&ll !ol 
U'llelliiva t. 00DftnDa,ção de 
vma ekéde da Ol6a do Odeel 
wuson. Tr&ta-ee tta ell!tde 
r«,Hn&, esp(l6a do ogã Aber
runtle. A t.ooos, o 80R.ll eum
pr1menta pel& paade de
l.!IDIJBlração de oonk edmeMOB ~.-~--à 
~ D08 ..... Vú1c,g er-
-- de d!lffl1PtiO tae IIO: 

t. n<JESa -~. Okê A"ri>I 

G_E_ Humildes 
De Jesus 
Uma Glória 
Da Umbanda 

O Grupo BspirltAI Humildl!II 
de Jesus t uma das mais an
Ugas caaa cll Umbanda d& , 
Gua.nab&n, pois ooa. funóa,ção 
data die 12 de De-/Jembro ele 
1928. Sua bollite. sedE 11ca sl
tuad~ na Rua Alice de Pi• 

• gueiredo, 68, ~ do Rkl
chuelo e ae sesi&.o; p6bl1cas 
8'o6 16 qll&l'tM e sesta6-fe!• 
-, dBB 20,30 at6 às 22 borU. 1 
A casa. mantém &inda um& 
bem organi2Ja.d.n as&Jstll!ncta. 
médica. e t d,lpigid:à por btJ. 
DleD8 .de a!f6 emergadur& 
moral, entre os QUaLS destec&
IIIOf! o nane do 'rlbr&nte um- 1 
bandist& Pa.ulo Lopes. 

0 0nipo Dlp{rlt.a, Hwnildee 1 

de .kelJ.s ê um grande exen- ; 
plo que dleVe _. l!t!gU'ido e 
urm. dias ma.18 antJga5 glóri116 
d& llOlilS& qoeT1da rellgião. Pa- , 
~ mtlQg imlã<II. Ollalt\ 
qu,e H:lmlme ,. flOdO' oa que 
aJ,ullam _.. pan4icl-. ol,I&. 

DOMINGO, 16/8/1978 GN MA UMBANO& 

o VIELH,o N10·RO·NHA 
Noronha Filho __ _ 

•'P~o • .....,.. ao leMor por llMV ,._ 
ta.ao dois dia& • e-'& eol1ma. Tive de eam• 
prir • Inde8ejinl deffr de sepwltar meu. 
pai. O velho Noronha. 1ae in'""111el aiacJa 
vl.yo em duas paMac-s U&'elr1111 neáe -
to de páflna, será multo DP.Íll ilnoeado aco• 
ra, depois que atrave1111ou o granéle rio. :1'111. 
um lavrador; passou tôda a rida. .emeando 
e :plautando, E, no .rrande reino da boti.· 
llliea wtropológica. foi 1IDl exemplar ra.ría-

- • CIIDl(H'fr êst.e item ela condição de 
Homem. P4Nll •a. vida t6c1a foi um perene 
fl&NofAr e. - verdacle. - elMla _. dos nua. ~ 11e pode iclenwt.r o :iea estilo, 
de tal medo aos JDN'COII • tocloa com o aeu 
c&rMfl'. 

ro1 - Cid._ 11o Procr-. ma amante 
._ LUienlacle e um cria.dar de Bele&a. GOB• 
taT& doa pá.sN&'os, mu livres; dM ffõres. mas 
YlYaa. - plolae aem janall: Ili perfame e 
eaa ... As ãn- tndifens 1J11e culth'va ea
ta-vam _.,..., fiorlilaa e weus ramos ..erp
,.._ mais de t.'Tell 411e de tru1os. fl1le llei:J:a.va 
JIUt. N paaarin]loe. 

mo. Era como 11111a roseira enxertada •• 
tronco de um ;Jacarandá. De 11ma delieMlna 
sentimentos que ralava pela emotl'ri.dado fá· 
ell da láfrima mpontãnea. tinha a daresa 
do açe na hlta eonwa u actversldadea. 

Foi no a.manho ela terra. em aua eom
panhia, diária, que delJlle :menblo m 11& 

Ailtda no vtcor da. idade, há. irlm& an.111, 

ae de vida. Apreadl com êic a ...... e a 
tlJpida.de. 

)llaa... - - mãos um iluJJI- I'elMJUO 
.. ~ - tôcla .. edelulo •• e.a.-
... ........ - OCllllliUrle loeâl: "Qaen pu-
,llllr ..... - última eamfnbada. .. -lln 

.No ~ 1le CamllllQun ae sítio -
ei!rea de ti. qldlêmetro. - que , ...... a 
pé, recitava -"so a ladainha c1& aaltipli
ca9áo. Foi nM)Uela dlárJa proolssio t. sóis, 
1111e mea mpírl&o • ~~u incomciente
ment.e na ialp9rtinda .111prema de aio • 
m'Bltlplicar. 

deittae ãnores", (itle sabia oomo - dun et.r
N«U' am caixão naqoe1a ladelra sob as .ne
cllu do Sol.} Não teve êtlse :tm,: hCllllellB 
q e .IÕ sabem se aprouma.r &Is ll.nWell mu-

. os de maehado, deitaram a.ba.txo • pi• 
alaeiros qBe êle planLou. Os que s6 apren
deram a tabuada dll 1nibtra.1r. • • Agradeço ao 
vdho Noronha o ter feito do mentno que fui 
o homem que sou.• 

Plantou milhares ae ãrvore1, teYe Is 
fl!Jtoa . E se nào Dlllndou para. as Upegra
fias • originais ele nenhum Uvro, nio dei- (C'rõnica. transct11ta de. GN de a7-8-68) 

AOS IRMÃOS UMBANDIST AS 
Numa época~ ODd 

4IWIBe todos os cooce:C;os .a6bre 
moral e religiã.o vão se ex
tlneulado, nm •PNMPCtistas 
...... aa.- _... -

unido, em tõmo de noe-
ai. caueo.. .Precl:so.JnOs de UDJ. 

entendimento maior. devemos 
organizar-nos pa.ra. que não 
se repitam cenas como as que 
11e pnissara.m no "Centro Dom 
M,iguel", 0011I10 bem 43sEe em 
lillla orõnica a Sra. Lêcla No
ronha.: "A união é uma cor
rente e é prooiso que todos ae 
dêem as mãos". F6saemos mais 
unidos e organiaados e Ol5 
culpa.elos pagariam caro u ato 
de va.ndal.ismo pratioado con
tt·a uma casa de caridade. 

É n.eoessá.rio que 1111\ba.ndl!
tas como Tanaredo óa Sll ,a 

P nto, De cela>. Mário Ba.r
cello.s, Jorge de Oliveira, Lt
liam R,i.belro e tantos outros 
que po&SUem um Yefowo po
~ a aeu akanoe que c§ a 
bprcMa, f119MD 1180 dê1e pr,
- CODdl'llar 1'" e IWIDP.me 
ali lnfs, OOIDO O Cll.le !oi ·pra
tlcado oontra o •·cena-o Dom 
Miguel". Se não tomarmos 
vma. atitude Béri&, ouúos Cen
tros e Ten-eiroe poderão sc>
lrer o mesmo ';iQ>C> de ~t&
do. Estou ~ que da nossa 
união surgirá uma. Umbanda 
fo1-talecida, e o dia que os ver
dndeu·oo 1.llI'bandistAS se de
zem conta. da fôrça que têm, 
IIAda. os deterá. Temo& tudo 

ao mesmo tempo não temos 
IMldtl.. '.Illso me fu lembra,r 
uma crooica escrita em 
OJ-1Hl8 por Not'Ollha Filho. 
u,. GN NA mll3ANDA, lob o 

titulo de "CARTA RASGA
DA". onde êle termina oam 

frase que considero lapl.
dar: OS ESIP:fRlTAS T&M 
MI: MAOS t7MA CA:s.TA 
RASGADA", i5to qu.er diaer. 
• di& em que todoll se un1-
nm, se den:im a. mãos num~ 
1111iio, os t>eneticl.ir1oe aerl.o 
lodo5 nós e, t/na,Jment,e. ,,, pré
.._ 'O'mblmde., ... ~ 
tio ttMit>a.jQ por,.... ... , 

sem cochecer l8US runda
mentos e .seu,s priDdplol aa
-.cun-Jbe 08 maill 'IWl&dlll!I ~Aiada.....-...
- ._.. da lm,pcw tm!ilar n · aUmDanc~atra.
..- - UD>& reparC,agem .fdC& 
por oerta pe5&0a a qual ccn-
fe&!l& nada entender ~ a 
Umbanda; e oom um artigo 
de um ''rep6rter" qu.e, 110 In
vés de mostrlll' o lado bom, 
poeiti,o da. Umba.nda, mosua 
o sea ledo negatil'O, oom evi
dente propósito ele desmor11-

liza.: 11m11, religião em que a 
maioria de seus segu1dorea 
Vivem pei& C&"ida4e e i-ra a 
oa.rid&de. Infelimlente, somos 
obriga.dos a ver de ftS t!ID 
quando, seja pela imprellsa, 
pelo rádio ou pelQ televislo, 
pessoas que fazem ele tudo 
pa.ra desmon,J.izar DOliSa Um
blwda, AJ, pergunto: Onde 
estio aa Umb&ndisbas que 
t.6mbém possuem a,s meSII16.'5 
arma.s, isto 6, a jmprewa e 
o rtdio? será que não vêem 
que lle omitindo COIISelltem 
em tudo o que diaem e .. 
crerem? La.nço e9t,aa pergun• 
ta.s ao a.r esperando uma res
posta. de . todos os Umbaodil
flu bem mrenciona.rlM 

Por iSSo, através dêEe ta
blóide tão bem dirigido por 
Mádo Barcelos, homem qu& 
mui'<> tem feito por noissa 

CASA 4 

Umbanda: .llejg. orge.tllZa.ndo e 
realisando as já famosas ~o
cll&Õel dos D09IIClS OrDás. sela 
atr-1.ft& da te&erisi,o, seja -
ftaa. par m.~ P< Ji ~ ;he 
v18ando a divulgs.r melhor 
aes,unf;os ,de llOt.188. religilio com 
911& eQUÍPe de ediUires qne 
são pessoas de alt.o gabari.bo. 
venho em primeiro lugar con-

ctentir oom a mais Yiw. re
pulsa O &tentado 110 "Centro 

Dom Miguel" •• em segun4o 
1uga.r, pedir que des p,.la.vraa 

pa.ssem à ação: que teçam 

todas_ indistinta.roente. Ullll!. 

ca,mpanha de escla.recimento e 
de oitient&çáo .. flodos aquê

lls que t8m na Umbaodll a 

aua verdedelra ~-

<&) Joaquim Lopes 

Jorge de 18maniá 
o n05S0 estima.do Ba.ba

lorisá Jc,rge ele Ienum.!ã. 
comunica que está Jogan

do búzios à.s têrças e quin
tas-feiras. des 8 às l.S ho
ras, ne. rua Zoroa5t:o 
Pamplona 119, Freguesia., 

Jacarepaguà. 

MÃES 

ARTIGOS DJ; UMBANDA, CANDOMBI,'Q, 

VEL.A.e, MILAGRES, ERVAS, 

- PRODUT06 LEGtTIMOS DA AFRICA 

A.Y. BRU DE PINA. H.H 

P.\GIN& a 

Prezado Con.frade: 

VHnos, pela preo>ente, convidá-lo para o I Encon
f4'o dos Dlrigentea de Umbanda a rea.llza.r-se n0 dia 
22 do corrente, sábado. às 19 hor~. no templo da 
Tenda M1l1m (Avenida Mareeha.I Rondon. 597. em São 
Francisco .Kavler). 

Acompanhados de hinos e curimbas, serão trata
dos os seguintes assuntos: 

&J O Censo e sua importâncja para a Umbanda. 
pejo Sr. Dr. Noronha Filho; 

b) Uma Escola em Cada Tenda, pelo Sr. Pro.f. 
Pedro Eziel Cylleno, digno Inspetor Regional 
(\! Ensino; 

-> tlnldade Doutrinária 11a Umbanda pelos re
presentantes das InBtituições Federativas pre
aentea oom escolha doo membros da Coorde
nação do l Encontro Nacional dos Dirlgentes 
de Umba.nda. 

B' urgente e tndJspensãvel aua presença e de todos 
os a.m1gos, nesta hora em q\le vem a Umbanda ao
frendo o desrespeito de um e os ataques gratuitos 
de Olltros. 

Temal de estar unidoa- pa.ra fazer frente às difi
culdades que se apresentam à estratificação da Um
banda em tênnoo brasileiros. como fôrça viva do eapt
rltuallsmo pãtrto. 

Respelt.osament.e. com slné'ero Sarava. 
(a) 1.ftrio Barcelos, Preaident.e do SORB. 

CABANA DE OLORUM 
ESTARÁ EM FESTA! 

u\ifüii§iiihWJ§@íi@ifoL 
A nossa querida Yalorixá Ritinha da Oxum é mãe 

d,e sete fflha.s, tôdas perfeitamente 1dentifteadas com a 
nosM religião, seguindo o bonito ex~mplo de sua mãe. 
que é uma dedicada ao sa.nto. 

Entre as merúnas. está. a simpática Milaneide Maria. 
que dia 17 val completar majs um aniversário. Pela pas
sagem, a cabana de Olorum., que funciona na Rua Ad& 
n.º 260, casa 2, estará em festa. e Mila.neide va.1 receber 
muitos e muit.os abraços. No dia 18 vai a.niversarlar tam• 
bém o filho de Sant.o M.a.urlcio, que é por sinal o maia 
aa,ttp da caaa. Ao.a aniv«'S&ria,ntea da Oabana de_ Olo
Nlll mM1demo8 o 1lOIIO m&il llnt,et0 abf'aOO, OXala que 
eenp os c1o1a. 
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Tenda .Espírita .Joao 

Equipe 

C~ E. 
A eQU1pe 0pm Megê, lide

lida pelo Bt.bt.1<lrld, Adilson 
de Olmlre,, U!IJreaentado pe
lr. ~ L6ew. Helena, áe 
• presente ao centro l!!l!pl• 
ltta Dl"1no Milllllnl, oam .-de 
a R• Oom&nd&me HaunU 
a.º m, Sa.Mo OdallO, dl11gidO 
1lfia etl.ci~ T&Jiorill.i Lul• 
- 811Cll1e.na. de PauA. 

E!lta'N. . ·aendo reaJtado, 
Dellte dia, wn toque festivo 
pen lt'MIA Dlaruqu6, e&lando 
• ~ do mm.do 
~ totllllmeOte ~ 
pea ~ de '111n mlmero 
lncslculé.m c1e ~ mnoe 
de H, que ae ftzenm presen
tes para l.Ouftr a. 8ftllld.e Orl• 
:d. Naoã. . 

A11 eoUdaiderl eapfriwals que 
fuan parte da O()ffl!Dt.e da 
casa si.o: Sete Estrêla.s (lula
Clbete); Oaboelo .Anuda, Sete 
P1echu, Sete l"1«hlis das 
Almas, Ma.te. Vl:pm, Tupi• 
l1ambá. Boi11deiro, Vovó Jolle· 
fa. Çatarln&, M&ria Conga,· Pai 
Benedito Fei1ll.oeiro, Pai JIOa
flU:im, Pomba. Oira, João oa
~. Tranca Rua, u PlltJ>• 

t>ra • outros. 
li.a sess6es de earilbde ntW

.. f<lrlllUla Cll!M1. tle c.,6ridaõe 
l!i() 'PN!iadt3 - ti ......... 
ttl1Jll'tlll , •· ..... f 1 • - · 

I.A ODEVt 

BrMS:ia. cidade céu, eldade ?um. c1d6de oode 1ml}
bém nossa reUglão cam.inha para em um tutUll'O bem 
pró<llgo · ae carurt.1tu1r na capital &sp1rtta do Pais. 

Muitos tel'I.'elros abertx>s fazem soar, noite à den
..,, seus eAntlcoe e tambores em louvação a Oxalá.. 

Abro esta página com a visita à Tenda Espirita 
lolo Baumo, à Quadra 913, Lobe 56. W /5. 

O. babalorlxá Antônlo Ass1.s La.u.s. fllho de Ogunt 
Sebe Onda.s, umba.ndlsta. há 35 a.nos, é um e~plo 
de carinho e dedicação ao santo. 

Trabalhalil.do oom as entidades João Baiano e Pal 
Congo, muita carldade tem presta.do ao povo brasl· 
Jiense. 

Sua ~ abe1lba desde 1960, é umã. das mais pro
eurad88 em Bras1lla. Multo organ.!mda, conta •a1-
mente com ~nto e trinta :fllho.s-de-santo e sete mães
pequenas para assisti-los. entre elas sua espôsa Dona 
l"mncisca e sua :filha., Dona. Cléia. 

O Senhor Le.us foi o fundador da. Federação &,pl• 
:rtta. porém, P0l' motivos lJU.pervenlentes. não exercer 
no momen1Jo, nenhuma tunção dentro dela.. · 

Homem que não mede eflforços em prol d.é n.oosa. 
zel1glão, se propõe a marcllar· conoeco ao la.do do Exér

tn Branco de oxalá.. 
Seja ben:nn.do, Sr. Laius. pois esta.moo certos de 

que cem a sua vallosa. cooperação atingirem.os ma! 
rápido oa objetivos de nossa causa.. 

ABAÇÃ DE ODÉQUERÃ "" 
TIROU BARCO DE YAO 

O Aba,çf. de Od,équerl. N&
Umu DO sábado. 41a 26, um 
toque fest11'0 com &atda de 
Y&6. O t.erre.!n, .do competen. 
le Zelador fita llituado na 
rua ~ de ao.-. W. 
l.-rao dO Tulque_ Jac,a,rep&
guà, no alto m .-. ltupo
nmsa. 

AgradeoemOl!I o OCIW11e que 
nos foi ennado, ponm DOMO 

· Prealdente MA.rio BarcelolB li 
bavl.a. aasumido eompromillSOll 
anteriores • fieot• 1...,...,.iblll• 
e.do de ----- .. .,..ui --bran~. Dpera.ndo que tudo 
tenha ocorrido multo bem • 

Ogum 
Divino 

No Megê 

Mestre! 

fill ordem • 110llcitamai ac 
Odéqueri que V~ até a 
-«ledo80112,0llllheoel-nos-

-~ • trocar ldéiaa 
OOIB O DONO Plwidentle que 
atá o dia lllteiro e dlUia
~te à cll.llpooição de todol 
• nouoa 1.l'mão6 de reUctie,. 

boráirtO ele :ao .. • bOrM, 
001l8W'ta pa~ ·4leln V<nO 
JOlefa, àa llll'UDl!M-fàoas. lllt6 
u 11 llc:Jra. 

A repreeentante da ~ 
()g'IIIJl Me@ê flolmmw 11ma 
rec.ebida pelos manbr<lll d& 
caa, aeDdo recepdCID8da pe
los mmnas confOl'Dlle o ntual 
do aanté. A lha que elta'ft 
sendo realizad& fct m.uttio bem 
.dirigida pelo Cebodo Sete 
Estréias, que . fll'a m. Ya.Ion-

xá deeta CU& tAo o.dál'a, -
do o retendo C9bodo feito 
uma preleção de qiae oomo • 
médilHlS U~ deftm 
prooeder, pera~ delw!m· 
PEllho de su. ~ de 
tr&balhadores da Seara do 
Bem. 
Al)Ó806~fo1--

Ykk> pua. 06 pNllemAlS 1D 
tuculeoto Efun-()gued& e S.
ra,paté, terminando a seeão M 
2 horae, o que dleizou tdl!,t,s 
a todos 011 pr,eeentes, por w
~ que se p.fastar de tio bOa 
Yibnção que emana a tn· 
balhos eipintualll . reau.dol 
DO Oentlro Bllp1IPJ,t& DMn0 
M~.. . 

Cooliamoe Cml .. ~ 
6!tõda cornnte·~ 
'8na __ de -- - .... 
M no.a JPJ'IW Jia, 11 .... 

façam PI......., _, BOBE, 
.... que pcl8!M)Qlooobeca' 
Ptff(lal'"lfl)t,e (18 dt,nml J'Elft
aent.Botel! 6eltá --. 

.A.aeto. •• . 

Yisitàs Da 
Equipe São lázaro 
CENTB.O AFRO-&\A811,S

BO SA.NTABMIBAN.,llla 

Deput.ado Andnde Pituein. 
1.328 - ~ Dlrllldo 
JIOI" ?8Aewime. - Db d& "l'an-

11.. Próximo &. •• ~ em 
bamfNcem • Vor6 llolla, de 
Uma. . 

TERREmO DO O.ABOC!.O 
COBRA CORAL B VOVO 
ltOBA. Rua ~ Cardoso 
Leal "373-~.Dl11gldo 
pel&.

0 

Yalorlá RGII. M'.M1&. 
8ecs6e6 ~ an qwme d!H. 

. Conswtaa: NCIIDW, .-TtH 
etllt'ldlM-teil'M. 

· · 'T!lNOA 8IO JdZ.tao 11a 
J'llbaft. '13" .:.. . ~ 1lo 
.. ...., - » _; ,_. tlll 

. •lallálr 1t T~ taa aia.a 

Noronha E 
Barcelos Na 
J_E_ São Jorge 

' i 

Jlo dia .• tio OOffl!Dte, .... 

- fmll,oe NCll'Obb& 1IUbo • 
K6r1o Buceloa -...O Nllll
andc, mw, .,-.. ~ 1 
'l'endall,pfaita81o..Ja1We,qu,e 

...... 89tle-.Rmn.m.
NDdb., m, fundais.. Jlenfioa, 

-Que é uma dae mâl RCeDta 
ftl1adaa do Supremo Orrão .. 
Be]jg!.lje8 Eapir!ltall. Rt. ooullo 

a.qu!les nOMOS companbe!rCla 

eatario fuemdo " entNg& dlO-
dlplome. do noao flll.ado. em 
.aolenl.dade simples ponm llu-

. tmrt.e aincen.. A:W IA, ~ 
hmãa;. e ODlã. que abml}6e 
a OOdm 08 c,ompllllffllee cli. 
~ caa. Dlpen,mQg Clll8 
.... li& qua,l.idade .. fWll6& 
do noseo <irdo. Dlo dllml · 61 
~ • PN Ido • x..n.ra • DaaJãdu . .-. we
:mae r-.11.ar n'o dia ., ..... 
tllmbro, OOlll sa1l1a la :li JIO
iw-- da· - _. aeéliil 9 Jla 
~ lolf!f ~ -a r e _ .. - ._ · 

DOMINGO, 18/1/1.,.j 

Alguns Terreiros ( 
Filiados Da UEUB-'. 

1 

Peoo-libe - fC&" ~ .,,. 
publblr em - lmd& oohq_. 
cio tablólde. eaas tlellllle •· 
Hlld118 a U'.:S.U.B. 

Tenda Dlpirlta PilbQa 
Xa:ngõ - Eoderêço: Rua lcla,o: 
mé, 8()6 - BTá8 de PID& 
zc-22 • 

Tenda l!lspfrlta São 
.AroanJo - Enderêço: :Rua: 
Miguel Fernarules, lilO -
M:éter - ZC-16. 

•· Tenda M&noei! Cun:MDLII 
- EDderêço: Rua Joio N.i 
1\114'dO, 3'1 - São ~. 

0en1ro l!l9pt,rl,ta N. a. • 
Oonceiçll.o - Enderêço: ~
d& Prata. 10. fUIDdos CNono 
dotl Te1égna.fM) - Pieds 111• 
Jbo - ZC-lD. 

Tenda &lpll1ta Ogum~ 
pe Mato - Ende!'eço: JIAa 
Jl:ngenhe1ro Pranoelmo ._ 
ffl - Brú de Pina - _,..._ 

· 4'.qul me ~ ~ 
~ um etemo sara,,.., 

Morialá Abriu 
Ontem A Casa 
De Oxaguiao" 
~w:~~--=1 
Cllftll e 11111 CDll-niJe pan a 
~doAJ»eàde ... 
dalA, que OCl01'ffil ontem. -
li. ecm mfelo M :ao bane. 

A cua de Morlalá, uma J9,l 
pamarutiacle<>nH,,mlA 
fi-mocando agora em .. 
eede na Rua OilldaB ~ 
1•. Piedade e ~ chaml. ''Qa,r, 

- de ·Oxquiann. 

~aliellllJIIIDgl.• 
fJlcamos ~ .... 
felt.oil CCIID a abert1Jra da no, 
ft eua espfrlta, que • .... 
1Ulla brllbaDte ~ .. 
luta pela .... do~ 
Edmto ~ de_ Olllll6;i 

Baroldo Oonçalives • o Plil"I 
eldente 41& eua de C>alUlllll 

• 8lll)el'lm08 cru.e --nmpre ao ·1ec1o da .-. "l'lllr 
rlllâ, mUlber ·de sni,alil1II ...., 

. ,.. • ~la dlentlO .. 
Santo. Mortaa é filha do ..., 
nblllddo Zeta.dor ele ....., y.,. 

·· •-~~de\llD.·dlll-
, l!P- ~ck)~-
1 ... _.... _,t 
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A GRANDE CONVENÇÃO QUE 
DEFINIU NOSSO DESTINO! 

Deoorrt1L 1mo D& ~ -
pect81tiva da.da a euriosida.de 
de saber que.Is Os ál,ll,dl.daitee 
qu.e restariam daquele •pen
te fino" que ameaçava lnter
romper a já planejada pia• 
1111.torma pol1tica de muiltoa 
ca.ndida.toS e. j~ oom 
eJ&. o sonho de alguns que 
lldE.ram uma determina<I& 
maioria. Mas, nAt> dese,nlms
moo COJ11PQnheia-<lS, po4s as 
l)l"Óx!ma.s virão e haverá. nova 
oportmlida.de pe.r.a os que tl-
caa-am de fon. · 

Ne seleção, o cntiérto adO
tenc, fOl o seguinte: . pa.ra, a 
l!l!>!'OVação dos candklSJtoe que 
~ no prõxlmo ma 
15 de novembro: 1.~ ou Jà 
lel' deputado; t.") CN t.er qua
lidades morais SU:flelentel!I pa.,
ra póder concorrer; 3,-9) ou 
tei prestigio polilieo ea,pa.z ae 
levai 1llll1 gTSmde nmnero Ge 
e'.e-.litores a sufragar l!ell no
me nas umas. 

o resulitado geral tat o me 
Jb(vr poemve1 para nde, paJII 
àel111re t.6dss estM ex1~nclM: 

1mpOr sua vontade, de ier ·um 
representa.ot,e que, de ta.to, 
90568 representá-Ia oo cena
no Polftk:o Na.ciona.J, eDt40 
ll8dB nos resta. sena.o oontlr· 
mro tudó Isto, pots sera. eeta 
a maior. prove. de peso que 
Jllideremos dar. 

Festa Do Caboclo Serra Verde 

DOl!i\'!OS c&ndldatos nTam-1111 
a,provados, tendo i,eus ncmM 
~ flg,Ua'ado M pr1metr& 
mta a.presentada. e, &l)l!l(ar 
4u três moc:l'fioaç6ea b&vldM 
'OI) decorrer c11, seedO, ocm
ttnuarun fllea ftnnee e 111111-
DeJà'ftts ate o gNDGe JDl!IDl!ft• 
IO da proc,l&DW9'1c,. 

Qu811lClo a.la nomes Clll 
fflf>lll11 de um pal'Udo que em. 
IIU8 malorl& na.o nos CUllleee 
Df'ID credita D06601S CSDIUC&• 
b t. oonoorrer n,ag pr6mnU 
eiEtções. COll6iden. lmpl1cita
llleD11e o grande deselWCll'll• 
IDll'Dto do EllplrlUBmo em '6-
11af 118 SUIII! runlificaç«)eg JW 
Brasll. Sle .IIOIJ1Q9 fôrça re- . 
cOll.hecfdfi, de'vemos pron•Jo e· 
nlo DCIII Gmit!r, Y~ 

O mao JldMQ.- • Pleeldea
tle do SOBEmtift .._,,. 
nodia~deacGBlo--'
da União da OU1dade Mo 
Cosme • São Dllmllo, ~ 1/1. 

AU'IXJmóvel Qube IO'l/tK aD 

Znba-am&. lario BKoeJ,oe 

~ . -~ 
.Ana ~lia- • clfJIMIIII ---. . 
l\'&D,UII do.~ fu 118.-

o 8l!U M>r&9() IIO Jllliiala6 clt 
OX(al Joeé de OarwahO .. 

eomi)letava o· NU l'tt Mà"ftl'-

81:lva, da 0.-. do Olt>Oelo 
abra Coral -em kajà - A 
Y4 Llllia R.lbe:lro, da TOLl:P,
acumpanhada. dQI D1retaw 
e m6dhms desta qu,ertda -
• - A Un1ão __.ta C1t 
U'mm.oda do BI.a eam ... 
Cllretores - A Tenda ~ 
Mo Jarge, com e DC1MO l>Om 
amigo Pedro K11'M!lda - A 
\'&JOrixá . .Mdll ele Sousa, -
T. JI:. O&boolo .Aymcn e Te
-.njá. Numa!lnda.fellt.e 
-oilde o JIOIIIIO SORlE. -.eve 
preeente . lnando a ,1111& pa
awa ele união -.lltre os ee
Jllrffu. 

!lDtão, YamcJ8 ap:n -
Dl.r em Ollll.lUnt,o: Mérlo Bar· 
llfHlfi e Noronha Pllbo 10nm 
•dCllanomea~ 
p,kls d1!1'14rentee do MDB, por 
an 1lmco motJ.'fO: udMl8 Mm 
~ amo1Ulle de ae .,_ 
piem. ~ao~ fiae 
dW lmputa o Peno Vmllan
d:iu. Ora, le ,_ dtJqaltJeB ele 
e6pula do J'lu'tldo acham por 
«clvtcçl,o piem. !f.1e a n1aa 
N'.14gião tem nJMundade, per-
..,.U.dade • ~ -

Consultas · 
Pelo telefone t-2'1'--... 

'IIOCê podert marca.r uma 
COIISUlt. para ~o de bd• 
zloe na IIDlla sul. Obam&T 
Dona Maria. • ma.rcar <»
e ho?árto. 

aárlo ele C(Jll'OlllOAo • ~ --------------------------------• C'aboelo _aern. Tel'de ~ 
amven;ari&va.. 

1'& Gka em LollM' • oa
llodo Bern._ Verde ellliflnlll 

pneen-tles: Depláado _lfcrO

ahll l"llho, Dr&, !Ada Jfont

llfta, Sra. Maria SüOIM OW

'N!lo, CII ~ do 
c,Entn, Espirita Ollbodo ~ 

a Vennelha, a 8eu'A Jmai
Clllada e~ cam o Ba• 
lla,}M Pranctaco ele Aaú 
llaft'os e 8eUII tl&hoa de l&D• 
IO - A Tenda ~ P..15• 
lré.ia do Oriente, ecm a ft 
l>tYa ·Põtito e m6d1ue - A 
l..'nmad& G1llD1enne Mullbl. 
eam o 8l!lll 1'l'elldel:lt,e PaGlo 
Ckrrldo - A 'l'emA Jillplr1ta 
•. 8. da Pu, CCllll a Y' _LUl· 
• de Soum, a DCNtorla • 
111.Miuns elo t.erre!ro - O DOl
eo amigo~• 9olaa 

Noticiário Da Equipe Ogum Megê 
Tenda Espirita lfanl. BurUQuie 
Quadra 106 - Oldt.de de Deus, JacarepeguA 
Yalorixá: MariD& Bantoe d& SilYa 
Sessões: quartss-fel.J'as, k lS bor&11; Sába
dos às ,o horas 
1"uta a Nuiã., dia 26 de julho 

_,,_ 
Ten&i. F.spirit.a ouaraolan. e Pat Anaeleto 
Rua do senado, 239 - Sobrado 
Segundas. QU9J'tas e sextes, à& 20· horaa 
Y&lori.D Dulce Pel1x Ca?dolo 

--::-

Tenda Verdade Calrklade Og.us,i Rampe 'Maio 
A.Vénlda do Tlndiba, G'l - Jaca.repaguà 
Yalomá ?Jonete Moura 
8Nsõsel 86tJados- de 11 CU\ li Clias, le 20 

boni.t -:: .._ 
I - o Babala6 Jorre lM1a oe 
~.tl&cat.maOIIICllml 
<;açe.Gor e toclol • ,... -
.,.. - O . no.o aml80 a.- Oefttl'o ~ àl,ena 41 ~ 

• .. · ••· TMM:e •. _ ,_.~ . lle&lle~ 11.ua. AMOlúo ·• ~ -l• - Meri& , ~·- ... , .. ,,., ..... ♦ llll!llall,f Jllllo ,.... ., .. Gfttta . . 

-::-

-::-

Tenda llBpfrita San~ :Bárb&M 
8ede: Bu& Estrada do ea.roba, • - aun

Po or&nde <Vila carneiro> 
_Yalorlá: Zllda Oliveira dO Ame:r&1 

-::-
t1nilo • Prat,emtdade 
8edr. Sa,cadun.. cabral, ., 
Yalomê.: Oeily · Peçanha 
ee&,6ee: l!t6ba4os, de 16 em 1&, M li Ml'M 

-::.-
Centro Dplrii& Ogum :aell'a Mw . 
J)eàe: Rua Jmini&ri, si~ - Ban«l1 
.... :Rosa 
$e8116M: de 16 em -~6 d~ •. às · 11 barU 

: ~=-~ ., ,li )IO?M. 

FRANCISCO BRITO ' 

Jllleme, a ponto de ehega,rm .. 
ao extremo de DQS wrnarm_. 
fllb06 sem paJS e 8EIDl paart
Dhos, I)01S que.noo se trata, de 
Clfflejaz a.14l'UMa coisa em ra
Yor da R,eUgiâo, tem.OS lll!m" 
pre de. a.pelair a um tft'Ul!9 
p111ra a ela.b<>ra,ção de um pro
iet.o, além de não llc,6 f&mr
MCIII representar oflclaltJ:leme. 
HA provas provadas de que, 
se muito na.o ~ MI 
bc,Je. tot per CUl!pa noim, ..-i 
aermos i;empre Olfir.iO!lOII .. 
mvf6 de ofictals. 

... ~ .l6cta Dlt" (A -
te està lançada). Bõ DOII rM
ta .recoDihecer a ~ 
• a oom1ança que nos fd. .., : 
pJl!tta(1&. ' 

Abro aqut . 1IIJl ~ 
isra re&lt&T, que a ....,... 
Cio d<Je D06SOII ~tos. NI 
~.da ll'l'aode"JIGll-~--o d& rellfdloe 
que 9- liderança ...... 
apeias pela ld.eDlffl~ pe,, ·. 
lr:'lla com O DOl!OO peno !mm 
lmMe, que·. - caridade -
- llô' chão. Af1nldade .. 
Jl86lleU apenu dé mn 1Jr'lldt-
Clk4la.llsmo. teligk)6o, J)OI!' -
Ilerem as· SWl6 l!lirimba,e, Pd!) 

~ eantando -
mfsm& .lfngua. Por saOl!ftllll 
clial19air eom 011 mesmos ·l!ar . 
- e, par umm serem, Mbll8 
pe1ért.amemie dll8 neeesslda-' 
e de nosro povo, como o .., · 
Sleal bem ele 91111. slmpl!Cfm,as . 
de. Se nunea i,e engraft• .\ 
mm. é porq11e mmca rcn. 
~&"l'at.adOB, sempre forml, 
rente a!mpl• como IOIIIIICll9 · 

•• 
onatx, dlsle: - •CUidllldli) 

eolll os i&l8as profetas~. • 
o repito. embora tendo a .-, 
tea da sensata e disca.,. · 
mento do nosso povo paft\ 
ae'ber que · uma luz pro~ 
da através de uma mte, lá 
clã 111m1, luz fa.158, Dl8II -

_· --. ___ .. __ verda __ ~ __ m_. _( 

LEIA AOS DOMINGOS ., 

GAZET4 NA· 
. ' 

·UMBA.NDl· 
·r'- ,- .. ,·_.;);.;.,,,.-:--: 
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re nsa D Uma Yaô 
o Fi.lh de t , inlclado 

Mi nio. tem strias obrigaçõe.s 
OCJm os seus OriXAS, poeuem 
&irei~ de ·erei. para oam. o 

B&blJort:á e t.odo aqu&! 
que eolabarou inioia-
~ e aprendiado. Deftri 

:ir 08 p,MCe 1ios delli2'0 
com o · de rea-

peit.o. seriedade e deciicaçio. 
js.m:i.is peo.~ que tenm
nado o período de 1JO'riellldo,, 
estal'á lin-e de ddlennJnados 

devtlffS para oom quem per-
d.eu noüies e noites sono. 
PBl'&Cllle&SU&hitmaf6sae 
~ dentro do RiWal dlt 
Tlá. 

A Yab _.. Qblidíj!IIJol& • 
respeito ema ._ Bebalorh:A 
••--Y~&(]K 
dC!flle iudo o que api-eodi!Q. 
d6les ~ o 00llheclmeo
to necessk'o para pôI' em 
prátic,a ~ taroe, qua.ndo 
C!ibegaz' lM!Z' "llAE•. a aea 
deverá S8lllpI't! amizade, dedi
cação e o devido :rellpelto. 
~ cumprir oell1os PreceruJ6 

e deYera. ind' peo.sáRis pBl'll 
iKl!n aqu · es que o inicia~ 
• oom o Tlê aaode · 
~ 

~ ao teITe!rc> 
de "Oseê•, det.el:mmaGO 

pelo Zelador e 11o015 tol(ue6 ~ 
aio ali ~iiadoL 

Ten. ~ com <:e 
8ellS il'Dlf,ca '1'e1bori, esv--
ei&lmente oca a Ya.melr:ed. 
dev-eodo ~prir ~-

116 oi-d.ells . 

• - .trJuda - ludo 9ae -,a- necessãr·o 4anlaKe M 

eca.siõe.s esoecia:• e • vi<l&
M. 

1 Deftri a Y a6 
igna dentro e fOt"& 

leln!iro, pe.n. lllie o name 
.JlA - Tá 

a Praça.. porl!IIJ&únlca 
No penedo dO preceito 

Jmeiaciio jamais poderá 
mir na "8rimbt. e s1m DA ae,... 

· oamo rot en.lilil&do DD 
.reroihimenta. 

.1amm podera c:aaalbonllil 
1llll Alliá ~ CQl1 Lo-

LUIZ CARLOS FOR,TES 
(Babalorixá TOL MALE!.CBs:) 

bani,, ootan&> a Ya6 lle Kelt, 
uem usará de gestos e pata• 
ffill! cteerespeitosSB pa.n oom 
OIS ~ hmios e ~ 
rir bebidas, DO pel1oclG 

preceito, pola - jama.1a -na a orienta9lo ~ aen Ba-
lle.lotixt. 

l>enÚ'Q do p.r6prio de 
ri. cumprir OIS devees e 1111 

sábitlili orientações ~ peioa 
ael1& inleiadores sem mcon-e: 
an falta ou f · reoel>eDdO 
,. . dosmeams,bame-
~ e pNIStlgiaDao.. 
oa, dando-lhes o lupa- ele 111-
JêlllO que merecem como ae11& 

superiares, ~
~, amllblli61q • 
prgi1ea 

o :tilho de ~ 
• cumpridor àm 

~ embora ji lnlciedn, 
~everá manter p&l'a oom o seu 
~'i:d li Mãe 
bem pa:: aom o 

ro, obrigações severas e deve
res que de?ert oumprir •
erupuJosameme_ 

Deveri harmaniaar as obr1-
~ e os dfferes, bando 
que quem pn,tãca ualquer re
l!glão, de'\'9 eet.ar J;ll'el)Q.l'&do 

pam Tida de lutas e •
crifidos. fa.2ll!Odo parte de um 
todo, sendo elo de ume. 
gnmde corrente que a oa.da 

· se tom ri maior e ma.is 
!-Orie. Quem é má fliba de 

.nofu seri 
''1l!AB1". 

Quem não p.'.)de com a 
dlngw.nlocureg,a 

Poe8uímos direi* • ~-
QIBR nio C1JIIICIIT or-
dens, J aabert . Pm-

SllÍmOO 

Lei. 

TRABALHADORES DA U BA O 
UMA BONJTA CASA FÉ 

Trabalhadorea da Umba.nd.s fun
ciona. em sua sede Ri-. Graça Melo, 251, can.1ean . 
~ x-eoebe . OOlllll)etente direção do Babalorlxi Alberto tia 
Siln.. q,re é mu.lito bem secundado pela Pequena 
Bierminda.. 

o ~ ..,_.._ ~ de ca:rJcfade .. ci-r1BII • 
aenas-feiras. e conta na parle material com 1DI1a exce
lente Diretoria, entre a qual destacamos a figura do 
jovem Paulo Tonhoque Rey, que é tálio e P.roeo.ra
dor da casa. 

Soubemos que o estimado Alberto da Silva está tem
pol'àriamente afastado da direção da eaaa por- motivo de 

doenº8,. mas sabemos também que_ na fé de OUlá. em 
bI'eft ê1e esta.ri. novamente no seu pôsto de comando 
par lenr a tlOdos que 1>rocm:am a TE Traba.lhadores 
da Umbanda p&ra :receber a mais pun earlda.de, a sua. 
paJavra de cari:nho e compreensão. 

Noticias Da Equipe Simplicidade 
A ui;l8 8i..,.w:Made 4o 

Tllb1óide lidS'lld& pe..'o 096 
de c.nà.lbo, llUIDd& o -

. pan. os d.irigaltes da 
· Tenóa Espirita São Miiruel fl 
O&iboclo Tu,Pinambá, com .se-

na Rua José BO!nifâ.c·o n• 
1118, Todos oo Santos, e que 6 
ll(id.ent.emen úe dirigida por 
aoa,a irmã & Yi. lalll'a da 
t!lln ~ 

' O D01180 san,vl P'&tY a Ta-
. Yirginia Gald'no tto 

N&90imeo.to e !IO bom vo 
Daroy O. do Na.sclmento. ~. 
8eJaaos ~ e muit<, 
progresso pan. a. ~ua casa IP 
OM1dade o Omltnt Espirita 
Je3US Mairi.a. e .1D6é. Avenida 
Automálel Clube, 917. 

Recebamo o.ssoarevâ. 

Um alJNi!,tCJ &nUIJO ao osso 
llotn71'U1Cieco de Aasls lkv• 
l'Ga, !hbaiklió d& Um.tiro 1!};p(. 
rtó& e.eu. rm.cuiadA Ooooel• 

JOSÉ DE CARVALHO 

ção, com sede na :RNa. Ur&nos, 
Lll78, Olaria: A~ querklo c_a-1 

boclo Aimore o nosso sarava. 

A Caba.na Pai Joaqõn de 
Loanda, com sede na Rua Con
selheiro Fen-az n.0 19-A, Lins 
de Vasconcelos, tem a exce• 
lente d'reçã-0 e&pirltual da 
Querida Mãe de Santo - Mal'• 
lila. Justina.. o '3-!rla-obefe do 
Terrre!ro é a Vovó Mula Ro
sa. Muito obrigado pela aco
lhida. que tivemoe. 

A equipe Simplicidade estê
v,e na. Tenda, Espírita 1'Qu& 
Senhora. da Paz RU& .Uanso 

de .Albuquerque, i09. em Inha
úma.. O nosso abraço ao 
Oa.boclG Ma.ta. V ir r em de 
Aruand& e o nosso · .lllll'&Yf. a 
efielent,e Ya1ori:ú Luiaa Oo
mes. Ao Walter, ao Ar! e ao 
Moadl', o n-0880 f11lt,emo •· 
"""-

En"11mwe o noe:;o rra.ter:no· 
&braço a todoo Clll Illéd1uil.! t 
<11l'igentes da Teru:la Espltits 

Caboclo 7 Flechas. dirigida. pe
la Yalorixá. A.strogilda Soares, 
oom sede na. Rua. Gonzaga, de 
Campos, · 71. 

0 DOll&O 98.t'a.Vã pare, OIS di
rigentes da Tenda. Senbor do 
Bor.itmt, R111t Ju.ssar&, 47, em 
Tom'- ODelho. 

Estamo3 aqut no SORJ!l a 
vosea disposição. 

l!lnTIUIIOC um tone ll&l'fWá 
pa.ra. ~ nos.'!08 8ilnlgos da 
Tenda Espírita. Caboclo Ai
moré e Iemanjá, com sede na. 
Rua .Menems Vieira 1'8, em 
Todos os Santos. - A Yalo
maf .ülll de lba& o nosm 
_.... • y,ot,os de multaa fe• 
·'!Hdri11111 PNfa & ,_ CMa. . 

Coluna Espirita Cristã 
Paulo Garrido 

Membro do CONSELHO O CULTOS do -S.O.IU:. .. 
00NFIK11WS MO lOS'l'iU: 

- Decldidamente lllo liOl1IIOI 
pedeit.o& e. como BUJei
tas • quedu, oomo as criau
ç:as qQe prlno,ipiam & IIDdac. 
Vlemo& dos milênios fl cami• 
nbamos para a. eternidade. 
SomDS . das sombras 
do egoísmo e dtl. ignorância., 
onde a.ioda nos chafurdam . 
Por · , não [l(l6 àevemoo 
abMer, fiaerm.06 auto
ani,Use de nOtBO conduta 11 
emoções e deparamo-nos com 
• uperea: com a impaciên
cia; cocn a ironia; oom a ma-
lici&; oom a indirloip!in ; oom 
• nclo; oom o pessimismo; 
oam a frr't1oaà....la; com o 

: com o oomodismo; ll0m 
a de900Dfialloa; oam a fti
dade; OOUl a pretensão. 
E~ realmente. bem 

pró:dmo& · fronteuas dM 
felizmente,. reco

nh os · d . cl&lela.a, 
o que já represec um gran
de passo na da do pro
~- Re6&:a-nos, agora, tra
ibl.lb&nnos em silên o e m-

temeote .no aentido de 
Sllprim.i-las oom slnoelid~de. 
boa 'l'on&ade e efic;lmcia. Ro
lUmnlll\l ao 8ellhor Jesus que 
~ para lennnos & 

bom tênno no.aL árdua ta.re
fii.. Ocnftemos no Mestire, • 
es.torcemo-noo, deede já, J)ll,l'1l 

lllll'DlOS, boje, melhores que 
onten e, ananhá, meibon,s 

e . -.-Z-,n&t-.n.. e JellOl!I ellCUi. oonoa:,o, 
- Dewl abençoa na 'l"en'a u 
ahnas que se · Unam para 
o bem. 

JUIZ NAO QUIS EFETUAR 
OA8AMENTO - Segundo che
gou ao nosso oonhecim.ento, 
em Reâfe o Juiz negou-se a 
ftmr o caaemenro. sl.mple!!
ment.e pe1o seguinte: - can
s:!11enmdo que o ease,meot,o ~ 
at.o &0leDe, o Juia Mamo Jor
dão de Vaacoooelos reoo80ll
se a. ofici,a,r um ma.tctmllrno 
em que a. notva, ao invés do 
tradicionaJ 1'estJdo hranoo, 
tra.ja,,a calça comprida. O ca
sa.! insistiu; mas ante & ne
ga,tiva do Jutz, teve de ae re
tirv l'Oltc.ndo mais tante, 
QUllldo a noi'fa te apmsm
t&w. de vestido, sendo reali
ada a oerimônw.. Muito bem. 
Sr. Juisl 

liNIMIGOS :BENmi'ICOB -
lli muitas pessoas que llOll 
honram tanto com o ódio gri,,
tlrlto de sua feroz ln1mlz&de 
despeitada, que é preferivel 
deixá-los falar se~re muito 
mal de nós... simplesment.e 
J>Oique. se fe.lassem bem, es
taria.mos seriamente oompro
mebidol!! 

Ril!lCADO A ZAlR CANSA.
DO - Recebi no SORE o 
m91t1Jltino "Tribuna da Im
pt'ell&a" do dia 3-7-70. Li com 
ba&tanle aten9k> ,. 9U& ma

téria intitulada: - Centená-
rio de Leopoldo Cima. GO!lte1 
imensament,e,J Parabéns, meu 
querido! Sôbre O MSWlto 
"LBV" tomo a repetir: SOIDOI! 
todos irmãos perante o ena.
dor dOfl 5êres e das coisas. 
Nlo telJho .nada oontn. n.ln
auéal. 86bt'e - oa.rtas ao&».
IIMll6 que reeebi, • Ji t1Mll1' 
.- pll'$l.a • 'l'OCI, meu 

IrmiO, embora vOdl não te
nha t.ocade neme a.aaunm. 

Quet,o, •proveltando o ellSe
jo, ootl'fldá-lo paR a IlOliN 
Sessão ~tiva que rea.lbare
mos no dia 27 do corrente em 
Louvor à BEZERRA DE ME
NEZES. 

ANIVERSARIA O APOSTO
LO DO ESPIRITI&'d:0 - Há 
precisamente 138 llD06, no dia 
as de ag&to, nasola o gran
de Apóst;olo do Easplrittsmo 
K:ardequiano, cognominado de 
"O .KARDIEC .BRASILEIROº', 
(Bexen-a de ezes). 

011 Dp(r:itas de l)8n4 
certamente, lhe est&ri.o pres. 
bmdo tMu homen&gens tam• 
bém, no deoorrtt de todo mês 
de ag&to. 

Nossos pa.rab.!ne e ~ 
Yot.os dll felicidades espirituaia 
nos planos de Luz, onde &e 
enoontra festejado no mo-
mento pelos Fa.la.ngiários 
Fõrças do Bem. 

N0550 voto calado de sagra.
das h<lnil;M a.o a.niversarie.n• 
t,e F.spirlt:a do m&i, 

Aniversário 
Da U _ E_U_B_ 

Da União ~irttisia ~ 
tJ nda do Brasil. qu,e --~- -~beiro A.,,"fflt\Dffl> 52 nxtoa 
m Santos recebem.os a pro
gramação de a.ol\'ersá.riO da• 
quêle órgão que é o 9egudnte: 

Programa de aniversé.rio da 
11. E. U. B. 

Dia 30 de Ag&t.o de 1970. 
~ H h<Yra,s - Hasteamen
do pavilhão n&el.ooal e da 

IJlúk sob acordes tte 
be.nda de mtlstca. . 

h 14,30 - Instalaçtlõ ela 
com a pre.s!l!DÇa. ~ ai• 

tM autolidaóes conVidadas • 
d!rlgentes umbandist&s. Di.
c-m-sos de vê.rios oradores IIG
~ a da festiva e SOlbr-e a 
umbanda. Homenageru; &oll 
1')6J&. 

Aa UI h<ll'MI - Abertura d& 
ere,nde Ih-& de todoe Cl6 ter
l'Eú'OB ruiad<ls e ºnão filladcla 
, U. E. U. 19. 

'Todo o progn1ma l!l8'à leva• 
do • eielto no amplo ginégS.@ 
da união JA. totalmente part• 
Mf>'lltado. 

eMe mesmo dJa iaerã 1Ml• 
~,do o oon.curso da raklb.a 
d& mocidade ~-

Oados Antonio ela BBva 
Sub-Seeret&rot Geral. 

Búzios No SORE 
o Jõgo de Blllios 

SORE, Rua Pernambuco, 
1181, no Encantado, rea
Hzaase as segundas t.êrçu 
e qua,nas-feiru, a partir 
das 15 horu. 01!1 intereis
&adoa denrio proourar A• 
cma na aeoretar1a. pau • 
l!IÍllllll!ll'O • lmiadll. 

' 
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UMA CASA EXEMPLAR ''Meu P .,, 
a .1 ••• 

~tive presente em uma 
Tenda Espirita qu,e é um 
exemplo pa.ra aS demais, onde 
ee p1·atie& uma Umbanda lim
pa. e bolnita,, onde somente 
:lmpem a preocupação de f&
zer o bem e t. oo.ridil.de, ali
viando as dores e as a!liçóes 
dos qµe se dirigem a. êste tem
plo de bondade com 'l !inali
<lade oo pedir proteção a.os 
caboclas e pretos velha5. 

E!!itou me referlnoo t. Tendil 
Espirita São Jorge - Defea
ltO!" da Fé, si:tua.da. na Estm
d& do Sa,pê, 816 - Rocha Mi-
1'!lllda. dirigida com mui~ 
a.cêrto e humildade pelo Ba
belal> de Orin José Luiz So
br'lnb<>, sendo • sua Primeira 
Mie PeqlleDa. Joaqu·na de 
Queiroz e Segunda MiMl Pe
quau, Ariet.e Anwnes da Sil.._ 

Os toques são ._ segundaa
fei.las e .sá.bado6, DO horáriQ 
de 20 à.s 2lh 30m horas, senõo 
quie i5 quart.M-!e!nls tem jõgo 
de búizios, a pa.rtir dias 16 ho
ra.s, com o Preto Velho Za.mbi 
du Alma&. 

As prmcil)aia entidades Que 
l)l-estam caridade na.ta Ca.a. 
de amor e desprendimento 
sã.o ag seguimee: 

Ogum Ranpe Ma.to, cabo
clo 5et.e Plechas, Xatlgô Oi'O-
.t6, Santa. Bán>ar&, Doom 

(Ioejada) e Exu Tr&nca Rua 
das Almas. 

Um f11.to digno de nota na 
~ que preeenciel to! o 
batismo de uma das m.édiun.s 
da tenda., senho1ita Ana. Ma
ria Keilennan, aendo a ceri
mônia ofidada. pelo e6Clii,reci
do Ogum Rompe Mato. 

Não deixem de mttar esta 
Tenda Espirita todos aquêlea 
que prooura;m U1IB OUa de 
Cari<w:ie honeet.a humilde e 
~ples, como de-vêm~ t.odo8 
OIS ambientes que profesõ&m O 
verdadeiro Crt.stianlsmo, aque
le que nos !oi legado por NOSBP 
Senhor Jesus Crillt.o e que tem 
na Pé, Esperança e Caridade 
& 81M, baBe fundamentAll. 

~: Deaejc, 
agradecer aos aegumtes mia
si vistas as pals,vras ek>gi<Jllas 
que sempre t.ive.ram com meta 
modesta; tmba.lho6 e QGe sõ-
mente têm & fioardade de 
inoentiV'9.l", DO mundo,• O Ideal 
Sub¼ime da Pr&te:midade Uni
versa.l: 

LUIZ A.LBER'ro MARTINS: 
- Mui.to obrigado par ter Bl· 
eluiào uma. das minhs.l JJ611-
nas no pn,grama •o EiA'K
GELHO A LUZ DO l!BPIBI• 
TISMO", Rádio Rio de .19Del-

DE RARA BELEZA A 
Fl:STA DE PENA ROXA 

Sé.baóo, dia. S. o n~ Pre
sliàen4e MArio :&arce:kl6, C<D1 

toà() o ClOl"PO medilliúco da 
:R.Qç& d,o ~ de OUro, 'fl
elt6u o Centro E&pirü Sio 
Sebaaião. s'itUado D& Rua 
M<111te Lindo 569, em São Ma
teus, ~ • do Rio. 

A cam ! dil1i«ida, oom iiran
de ~ pelo siq)é.ti
eo caa1 Ru:, e Neuzemir Las
P.T, ae'lldo ela apar,e1bo do for
nwoo ca,boclo Pena R6xa., cuja. 
data n.a.t&lfct.a se comemorava 
na ooa.sião. o Caboclo Pena 
Rhxa, segundo na; esclareceu 
o Ruy Lasry, Jâ cumpriu sua 
missão e só desce no dia a 
êle cmsagrado. Em seu lugar 
está trabalbando O SiDll)&tiCO 
C&boclo PedT& Lisa., &mo de 
marcante penionalldade_ de 
pa.nde ~ e muii& l'UIL 

A - ealei lliteniJlneDte 
~ e ». ae senti.a rra.nde 
~ e ~ vimos mé
cliums 1ão animado6 como na. 

casa em pe.nta. Aos dirl«entes 
do SORE qae se Ctaeram pire

s-ente, ent.z-e 06 4ual8 o bri-
1:h.8.Jat.e ~ Fllbo e SM 
es.t)(lsa L6da Normha, e lllll 
médíua:J6 da R,()911, do XMlg6 
dte Ouro foi servido 11111 g(IS-

0080 &Jeam. Já pela madruffa
d,a, na; ret.irmn<ls eauda!os e 
lmfftSSionacloi cem ti6da. a 
beleza que aA>WJlnos naqoel,a 
ext~ casa d.e ean
d-aàe. Buy, 3U8 esp&a Nemie
mir e o próprio C&boclo Pedra 
Lisa garaDtir&m que aquela 
oasa formosa estará !onnaDdo 
com. todas os llelllS médillms 
nas ~ ffleinls àO glO
rioso Ed:roito Branco de O:la
lá que est-ará em marcha mais 
uma vs. Iou1!11ndo X8llgô e 
lbeljadas no próximo dia ao 
de setembro, com sal& da 
sede do SORiE à6 16 horaS. 

Aos n,oss,os 1nnáa; daquel& 
casa o nosso SSl'avá e que 
ODlá a.bm9(le a todlos. 

RESPEITEM TODOS 

OS CANDIDATOS! 
Solicita.mos ,. todos 06 terreiros ci.ue por ven~ sejam 

proouradoo por oandida,t.os políticos, '!-ue r~pe1tem suas 
:le.iD6 ~ poUti.oa., pois. a.ssim agindo, o _ Povo 
de um:::a,nda do ro demon•traça.o de 

fida.lguia. . - ..,..,,.,..;..tem a figura de 
Apelamos J)Ql'l8. que OII lffllQ06. • =>"-· • • 

~--'- !Cl.i.datos e ,...., não reta-e:m :ra.= ou cartaz:es 
IAJUlUI) 06 caD -e-- • •-·' - de mater:al oolocedo6 em S<l.tM C8586, pars a desw. ~ça.o . , 
dl8 p~da implica, inclusive em crime previs o pel_a. 
i isla.ção elelitoral. Permdltam tRmbém qu~ tod~. °': vi: 
-~_._ r· ~,.WlOI! dirijQdl1 a paJ;avra aos 'm.ed1tl!DIS .,,.,........,...,.,, com. ms V'-"'" • La.ta.formes po-
e nssi.stentes, DW61brando suas int.ençõefi e P ma 15 de 
lWC36. o qrue vad v&ler Da voerd.!ide é º. voto no te. em 
novembro e O Il06&l •~" é: Espirita deve vo r 

e!IP:6· Mállio BllreelG5 e :Noron!la. Filho. ,. 

; -·-______: ::. ·, __ --~ .. . 
' Li 
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CARLOS ALLEl\'IAND 

l"", dominglO, das 7.45 às 8 llo
fBA! da manhã. 

LUIZ CARLOS FORTES 
(TOLA MALEJMru:) - Se 
Deus peimitir, oompaa-ecerei 
ao almôço de coofraterniza.
ção do Abaçâ de 0mm e Tola. 
Ma.lembê, dia 16-8,-70. 

JOSS DE CARVALRO 
Parabéns par seu programa 
"LOUVOR AOS ORIXASu 
aos sábados, a partir das sete 
hollllS <la ma.nhã, na Rádio 
Rlo de Janeiro e. obrigado 
pelo ewvite pe.ra a sessão 
festiva da União de Cariàade 
S Cosme e lJemliío SD lou.· 1 Y« a IeJIUlnjá. Se fõr da "?11· 
t4ide de Deas, com;>anoerei.. 

YA LODEVí 

Brasllia, DF, 9 àe agõst.o de 1970. 

Meu pai, 

Esta earta não se destina a aitender simples forma -
lldade. Pretendo traduzir com ela e através dela um 
sentimento de gratidão e afetividade. 

~ao posso omltir meus agradecimentos pela prepa
ração que me proporcionou, permitindo-me alcançar. a 
feliz situação de sua filha-de-santo, o que tem ~1al 
e valiwo significado para m1m. E por Isso. me dirijo _a,, 
Pai para elegê-lo também meu pai. suootitulndo assim 
aquéle que partiu já há muitos anos, e assegurar-lhe a 
dedicação permanente e carinhosa de filha. que muito 
lhe deve e que é grata. 

As.sim. com o coração transbordante de alegria JM:Ia 
felicidade que êi9te momentc e ê,,"'te fato me proporc1?
nam en:rlo-Ihe i!Sta mensagem de fé, de amor, de can
nho e de dicação. 

A filha amiga e grata 
YA LODEVI 

BONITA CONFRA TERNIZA(ÃO 
NO Ylt DE TOt.A ALEMBt 

Blirbo6a; BaJ:l&la6 Cé!io Del• 
dlJQue; Babalaõ Ju.é Horts• 
llert<, de Menaies; Loura San
- ~ Tenda. Radiema,; 
Ba.tJa.lo?1ú Fnlncisco Kian
~; Babal.orixâ Al'i P'a-· 
raDie (Ajaguessu); :&lbal~ 
&:maldo 1'.al!leI de Alm.el<l& 
e sua Simpã,w:a e6{1Õ5&, <Pre
sidente ela União Eapintfat,a 
de Umbanda do Brasil) ; De
do V~ <PresideDtie ~ 
Orae.tn &pirituall.sta, Um~ 
bmdiSta e de Cnltos Afio,, 
Bra.sileircs). Pedro Mmwàa. 
& o Fra.nclsoo Scralva e SU6 
5'--npjitie& esp&& Lndovica.i 

0 B&balorwí. Lua C&I'!06 
F-Ol'tes (To1a Malembê) • dia 
8 de agõsto, reali2Jou mais 
ama bonita ConO'atemizaçiio 
Espirita, em seu nõvo e apra
mà Y1ê. litusd<J Da RQB. 
Olllaa,r: Lopes n9 697, I&.,go do 
Aml em Jaaicepacuã, ireodo 
p?ftltlgiado por di'Vere0s ze
ladores, ~ o 11'&11-
tle conceito que desfrula à.en
llO da nmm Beliciáo. 

(J<mllpal'eceram o Bahala(') 
l!!b'gjo .I-1 <Ten4& C&boclo 
dM f El:JcrUsilhadas>, acom
;>aàlado de Dilretari& • 

-- dediasdos :fiihos de San· 
to; a BMJá Ma'te. Augusta 
Braga Gtaranã. eficiente di
rigente da. Casa de Caridade 
Mamfle <kam; Ba.bã E'n 
Bola.la !'viDi. (Taba de Fô
.1:b& Verde), accirnpanb:ada. àO 
~ Dr. Anisio, Kãl! 
Peqaena Vitóda, lll>bé. :Dml
c:e, Yaõ NadjKa e dema.16 
fta.vs de &.mo: o Antro,pa-. 
tego, Sociól,ogo e Professcr 
Edlmmdo Scbem.lt Da.rdesu 
"1lein; a Babá :mti:nha ela 
OXUm ccam.na de Olorum• 
aeompanb&da. de seus :filha! 
e1e sanro: BalBliJri.xà nem. 
iin,le (Tenda Cabool0 Cobra 
COra.l) ; BabalorlxA. MigUe! 
T"..ngertna <Oya.eu ; BaM..'U!
n .Mthl.nir do Xalig(\; Ha
m0t1 <da caa de RllfiDo de 
~; y~~ Oramlm; 
Yabl. Banda Lew; Gal.ecy; 
Mundlnho D'Ogum; F~ 
do Costa; Babà Damascena, 
Sinavoruque; a Indu6trial 
AMce Brandão; Y'badê; Odea• 
D;iJIDl e o '11,abl' Aq,c,c~--.,, 

(Ylê de Oyá Icê>; o J)r -
Humbeno Marques qm, re
iJI'e981ltou o Sopremo ~M> 
~ R.eUgiões Esptrfta~; 1ffl!fl 

comt,ttva da Dasa de Tum• 
nno (~i' ; Booa1nõ J O/Ili 
de Oarvallio <União c!e OI.
rida.de São Cosme e Sl!.o Da
n,111.o) · Babala.õ F!-anrellno 
('l'enlh Estr&i do Orien , : 
JO<l'ge eorr& Te!Xeln, e • 
nosso estimado !irmão Jos<' 
Cassiano RodrlgUeg. 

Roje, a. partb 11,00 ho-
ras. Tola Malembê estaa-a i·e• 
cepctonando Em seu Ylê, a 
Mário ~. ~àeme do 
SORE; Dr. :N't)N)llha ~lho e 
filJt1, d!gruSSfml8 ~ Dra. 

Uida Noronha; J!!abaJ.-O!'!ú e 
PlOleseõr Jcsé Ribeiro; lia• 
diali.st& ~ IAffll. 
.J.amalist:a. Jorge ~; 
~ MiIUl Fllho; Dr. 
Hllmbert.o Marqu,es e _. &m· 
'l'el esp&;a Henete; D. Ana 
Amfi1a. Barcelos CYema:njà 
0gt1m 'N); Babã Atlete Mm
t.& An~ e ~ 
~ Eàmtmdo Schenlt 
Dardesa. Vieira: Babá Ela 
Roflal - • Ba mtlnb& 
da Oxum; l!lfflor Ernesto 
MaDdarino· ~tor e .1or
na!fBta ~; ll0Slo firm&o 
Ma.tinbo Mendes Fe?1'eb • 
aim Seanürio ~ M;
~ (&IJ'lbos da eongre-· 
gação :&;pirita do Brasil; D
erltor e JornaJL-.ta. ~ 
Lmz nd; Bab4 AJda 
tarta.no e irezado es\lÕS6 
Antmlo; Ta.ta Gert!o1l Gel). 

tu: Balll Btlth CUrry; Baile 
Is.ô Jait Ta"8ft& e sua g.,el)U\ 
8ellbora, D. Cttcllda: Babll 
Laurinda. Borsârlo; Ya.loriú 
Joeert!na Pereira Lessa (Oya 
~ : Ba.balorixá Marcelino 
Sa;nta; <Delnanje); Escrita 
e Babslori:s:á Traeira Neto 
(Banda Nlkà) ; Ba.b& Nllza 
França; BaM Georgina Tazll· 
m1zatopt; B&bA Diva Põrto 
~; :Ba.balaô JQflé de 
Ca.1"ftlho: Paulo ~ 
Babalaõ Aurélio Rodrlgue 

8e!6 oferecido um a~to• 
.so angu. cuja renda revert.e
m em benefido da feitura 
dP santo dr- dois f"tlhas do 
n. (um :xang6 e uma 
õxmn). 

Paça .soa caridade e pies• 

~ a iDidativa de Tola 
Malembe. 

A 0omJssão de ~o 
eir.an cons · ãa ~ 
M:uf& Augusiia B~ GUa• 
ran&, Yakekerê Cemra (Oro-> 
nmn> , Pai Pequeno Eàsoa 
Guan.ná, Ya.bá. Dina (Banda 
Leat) ~ Fernando Ol6ta. 

Compareçam ao ando re• 
canto da Rml. Clsesr Lopes 
119 697, e pe.rticípe óa bonl• 
ta rellillllo Espi:rita-Social.1 

M consulta.& CODtinuam DA 
Rua Cananéia. 16, em O&wal• 
do ONs, eom Tranca RtUl8 
das Almas e Jôgo de s,,,.;os, 
túdas as t-s-feiras e sábados, 
a partir das 13,00 noras. 

LEI A DIÃRlAMENTE 

A 
GAZETA 

Co una 
A UMBA 

1 L KA 

DA 

Malhos e Confecções Ltda · 
CAMLSAf DE FIO DA ESCôClA - VESI'IDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS iTACADC E VAREJO 

ECJAIS PARA REVENDEDORES 
PREÇOS ESP . _ oo,,. de oonificação 

lUencione este anunmo e ganhe :.t:S..B (~ da Rua 
F'ábrica e Loja : Rua Dr. Lea> . fl al do ônllnt.! 
Pemamt>ucot Em lrente

15
ao . ~ -·• :,!1-2122 

Eng. Oentro-PTaça.- - •• 



Xangô erá .. 

ESP:ÍRl"t 

MD 
'Rokl9e lal ·--•111 ... \ 
~ da 00DNDGiO dD . 

llanmenllO DemocrMloo Sra- ! 
lilelro, MDB, que ~ogCMI 
- memon~ d1a e1e 8'ba• • 
do OI ~ ele Noronha n- l 
lllo • l\ürio Ba.roe!os, respeo- ( 
Unmeote candid&tos a Del)Q" ·1 
"9àc> Pederaa • Deputado El
tadual, oOmo repi-esentantea 
dclll e111>iritM, reoeoemoa na 
aededoSupffllM)Orglo•l 
Belltrtõee 1!1,pirltae oemienaa , 
de demOll8tl'tl.Ções de a.paio • \ 
eolidarledade de dirieentES de 
'lie.rretros, tendas, centro6, llêll 
• abe,çãs, eomo também de 
acimiradorell da 0096& relldão I 
• m.édtune de dlversaa c&SM. 

Noesos c<mPllllhelrOI eeco
Jbida, eetiAo perfeltAUnen1le 
1mbuiàos da respon,saoWda.de 
que pesa em seus ombros • i 
como antêntlcoe ~ 1 
tef; de t.odos dl esp,lrit.as 3A 
e3'l)ão em ação, vfsl.tamdo ter
l'el!l'OS, levando aoa mesnl<l9 
.-. pcwawa de fé e oonflan- 1 

ga ni:> povo da IliOl9S& rellg1lo. \ 
t,gu-a butaalte poUtimdo • 
dispo.9to a empreender a 
grande bMao1lba para ª tota1 l 
~ de OUilto espirita 
ciue é ainda a.cblncaJhado em l 
pi,ogr~ de rédio, tele-vtsao 

. o. 
apootiado pen. a Cãma.ra Fe-

1 

derad, ê um homem perfeita• 
mente ideDt1f1cado com n<lll
• pavo, exercendo com tn• 
.TUlgaa' brllha.nt1 .. mo 88 fun
~ de Presidente do conse
Ulo do SOBIE. Mário Ba.ree
b, Il<llS$O l!lditor e Jornall5ta.. 
é dirigente de terreiro, autor 
ele obras espf:rit.es e o Presi
"t'!'rte Executivo do SORE. A 
êlt ooube a l.ncUcaçll.o para a 
CA.mara dos Deputados do Es
t.ado da Guanabara A'Visa• 
m<lf> 8'08 nOIISOs 1rmAo6 QUEI 
cHêdamente um ou outro se 
er oontmm à d.lsposl.c;ll.o de 
WÕ08 06 nossos lnnAAs eca 
Zambi, q1.1e delleJàrem pe.rU• 
~ da nOISa luta., na noe
• sede na Rua Pernambuco. 
'.M~l. Estação do Encant.iciO-t t 
OIS D<l860S Irmã.o$ que por 
wntun ainda não conhe-.--em 
peef'Oailmeobe Noroirrha Fll'le 
«- Mário Baroelos devem 
«:Gmp&reoer na nossa sedP. pa• 
• oon'Vel"S&r oom am~os e 
SPnt;lir ele perto a per;;onal1• 1 
dade dos homens esoolhldOS 1 
f-<l! Ou.lã l)8lm a grandiosa. j 
m..'19Sâo de t.oma.r a Umbanda. 
e os espfrttaa em geral defl
nlttvamente independentes • 
~- 8a-1'81Vâ • ... 

Di 20 
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' e,iros Se Prep.araia 
aJIMardlaDo,Dü,20 

Nuilas .,,_. t6II confirmado sua presença na grandiorl 
IIIKM do &ildlo Branco de Oxalá que estará reunido lllil 
- VII, desta ftla para louvar o grande Oriú Xangô , as 
lei)ldlL Sollcitalllos aos nossos irmãos que lrL•Jara velas. fl6r~ 
bandeiras 1 ~ , q111 tragam tamb6m as suas criallÇIS 
com roupa branca, para carregarem o andor de Cosme, Damião 
t Daum. Todos os preparativos estão sendo realizados e espera
mos que esta procissão, a 61tima do ano de 1970, seja de • 
esplendor laesquecível. Os terreiros estão convidados e como 
sempre, Dio estamos fazendo convites especiais. Compareçam 
todos. pois IIOSIO desejo 6 de união. Sarav6 e não se esqueçam, 
dia 20, às 16 horas, 111 séde do SORE, na Rua Pernambuco, 
116L estaç1o do EncaRfado. 

A MINHA VIDA (VI) 
MARIO BARCELOS 

A8slm. til Clomecei minha carreira de jornalista. 
MAIG'41 Negro ficou entusiasmado e daí até a reall• 
sação foi um pulo. Em 1952, consegui meu processo 
no Ministério do Trabalho e fui registrado jomalista 
profissional. 

A verdade é que estou contando a vocês retalhos 
da minha vida. Não existe nisso uma ordem absolu• 
tamente oeria de acontecimentos. íUes surgem na 
minha lem.brança e eu me limito a passá- los para o 
papel, na tentativa de levar a vocês, com autenti-

:tul f oi. e uesn sou . M- 1: 
ln~ é qu.e vocês :me conheçam por dentro e po.r 
fora. pois BSlllbn acfndo, dou alguns exem,pJos •
menoa avllladGs. 

Sem ao Exército no 2.0 BIB (Batalhão de lnfa.n• 
aula Blindacla). ocuião em que conheci minha santa 
mulher. Foi algo assim de curioso e que estava escrito. 
Eu era aócio da Associação Atlética do Grajaú. Num 
sábado, chovia torrencialmente e eram mais de U 
horaa • ea já estava, inclusive, deitado. Alguma coisa, 
porém, me Impelia para sair e ir ao clube para um 
baile que lá se rea.llzava. Levantei, e quando já esta• 
va TeStkto, ~ mãe ponderou: ''i tarde. meu filho. 
~ chovendo, deba para outro sábado". 

Não 6 preciso dker que não aceitei as suas pon• 
~ões e fui. Emttam uns poucos casais no baile. 
e. CGmO qualidade de festa, foi uma das piores; porém 
pua minha vida. tGl a melhor de todos os tempos. 

Oorrl os olhos pelo salão, examinando uma 1H)r 
ama clu pea.,ou que 1' estavam. Já começava a me 
arrepender de Nlr Aído quando meus olhos bateram 
numa mlça magrinha, porém elegante. de gestos finos 
e delicados. Achei engraçado, não sei porquê, mas 
fiquei aU. fitando a tal môça. Ela se fazia aeompa• 
nhlll' de uma oat.ra môça e dois ra.pazes. A m~a 
magrinha era a hoje minha querida espôsa Ana Ame• 
Da; a outra môça, na prima, Teresa. hoje uma com
petente elrurgii-dentista, e os dois rapazes, hoje os 
meus amigos Zelmar e Pló. • 

O fato 6 que as damas estavam escassas, e o meu 
lnterêsse se centrallsava naquela. Pensei em criar um 
problema, mas l!lelD rasgos de audácia não se consegue 
nada Acabou ama música, e os quatro que haviam 
dançádos anteriormente - Ana Amélia e Zelmar, Te
resa e P1o - ficaram no melo do salão palestrando. 
Clomeçou a música, ., não sei porquê. as duas olha• 
Yam para .mim, e fill slnal que queria dançar. Teresa 
perguntou com um sinal se era com ela; eu disse que 
não e parti de forma audaciosa para a outra: Ana · 
Amélia 

Eu acho q11e tanto o ZeJ.mar como o Pio ficaram 
meios atônitos eom a minha ação, mas a verdade 6 
que sai dançando. fb um par constante e êtes tive
ram que 11e sa,tisfazer com a Tereza que dançava ora 
oom um, ora com outro. 

Nem eia nem ela poderíamos imaginar que fada
mos a pane que faltava um do outro. 

Na segunda-feira havíamos marcado um encontro 
e, para mmha surpresa, encontrei a môça magrinha 
con~do com outro na porta do seu prédio, na 
Rua General Canabarro. Era t namorado anterior 
.. estaft 8elldo clispensado •• ,; 

(CONTINUA> 

.. 

a.:. 

Ano 85 - IUo - Dom.. as • a.•-1e1ra M a. ~ ae 11no N.• am 

Sete Nós 
Tirou 
Yaôs! 

_. no83a qt,erlda M6c Aida, 

dirigente ~ . T~ . ,ete 
N6- da Gafn4, realúoti em 

dfaa da semana paa,ada 

bonita '/fffa ema aafda de 

Ya6 es ,_ ferrefro na 

rua Camarlda Mlfer (re

portagna ""pele,. oen-tral) 

Babá 
Arlete 
Moita 

.'.• / 

,' 11 

,1 ,/ 
.; 

.t competente Babá Arlet'd ' 
Moita, dirigente da Tend<t 

Espírita Caboclo R o m p e 

Mato, foi vilitada pe'lo ·lf• / 

àer da eq~ipe O_gum. Ct?~, . 

mo sempre a competenU 

2eladora de 6anto receheii 1 , 
• I ,' / 

nossos repreaentantea com 

fidalguia. Espera11108 con- / 

tar com esta bonita cq.sq., 
, \ ' 

na proctssão tH Xang6 • 

lbetjadaa fleta na página 

onff'alJ 



PAGINA 1 '1N NA IJMBAMDA 

-MEU PAI, ME1J ORGULHO ... 
LlJIZ CARLOS FORTES 

(Babalorixá TOLA IIALBMB:t) 

Presto, hoje, mil1ha. mais slncera e 
ee-rmhosn 11omenagem ao meu e,st;imado 
e qu.ertdo Pai LUiz Ferreira For1.ie6, pela 
p&ssagem do seu aniversário. tre.nscor
rtdo dia 18 do corrente. Pai dedicado e 
efl(>ÕSO exemplar, o velho Luiz foi sem
pre pa:ra mim e minhas lrmãs Elze Au-
11']6t,a e Maria Lldi.a, wn espelho llpido 
onde se-guiamos seus dignificant.es ae-m
Dlo8. Rude quando neceesá,rio, tolerante 
Ili vêaes, bonisalmo quase sempre, te
~ para mlm, a. baoo de uma for
~ão e criação sadia, onde a eduoação 
• • boa orientação aliadas ao bom-cen
• fiJ!enl.m com que boje me torna.s.se 
rea.lnlâlte um filho agndecido. Sendo 
wnbém pai, presto uúnha homenagem 
a quem me ensinou sàbliamente. a fim 
cie que pudesse, ho)e. dal- a mesma orien
flação na criação de meus filhos Luiz 
Alberto e Carlos Roberto. 

A você, meu querido pai agradeço 
• coração tudo que por mim fêz, sua 
ftotidão de e&rá,ter sua personalidade 
mereante e SU& dedicação para com nos
sa familia., fizeram de você nosso llder, 
pela sua sobriedade desvêlo e jU&tiça. 

Agradeço, meu pai, tudo o que fêz 
por mim, tran.formando-me no homem 

· Domingo passado, dia. 16 de agil&to, 
realizamos no Yl~ de Tola Ma!embê uma 
reuruão espfrlta-social, tendo comp6l'e• 
ciclo di~ seladores e dirlgentes de 
órgãoo de cúpula religiosa.. 

Agradeço, senslbilisa.do, a-s cart.as e 
telegramas enviados pela realização da. 
bonita confratemiza.ção eaptrita ao co
ronel e l3a.balaô Fernando de- Oa.rvalho, 
Jornalista. e babâ Lilia &ibelro (dirente 
da 'l"O'Lm'), 6&.bal-aô Romário Fenu de 
campos (Cabana de Oxum-Marê). babá 
Elzira da Silva Fernandes (Tenda J'ilhos 
de Zâmbi), o poeta da tJlnbe.n e ba.
balaô José de carvalho e ao jomallsta 
e eaoritor Carlo.s Luiz Allem&nd. 

' 
*** 

No p-róxlmo dia 13 de setembro, do
mingo, 1-eal~o.s no Ylê de To,J.a Ma
lembê. um churrasco de oonfraternização 
e.spirita., que será levada a eleito, na Rua 
Osca+ Lopes n.0 697, Largo do Anil, em 
.Ta.carepaguá, quando serão homenagea
dos diversos convidadoo !lustres. 

*** 
que hoje sou; .tudo que tenho e possuo Ao meu preza.do leitoc • e:.timado 
agradeço a você e à minha querida e irmão peço: e61)1rita só vota em espiri-
boníssima mãe_ Elze Martins Fortes, pois, ba.5. Foram apontados pa.ra nos repre-
tenha.m certeza. que sem o ca.rinho a senta.r nas Câma.ra6 Estadual e Federal, 
dedicação e a compreensão de voe& MARIO BARCELOS e NORONHA FILHO. 
dois, nada seria. nada teria. dois lideres a.utêntico.s, incansáveis e de-

Que Oxa.lá derrame sôbre seu ory a dicado.s defensores das nossas causas, 
graça. bendita e a proteção do.s Orixás. dirigentes do Supremo órgão das Reli-
Que a. data de 18 de a.gôsto se repita giões Espíritas, um órgão que rea.lmente 
-por muitos e muitos anos, para a. satis- trabalha. em beneficio da. nossa Religião. 
ação e a elici 1 -~~,.....,m m l u ize pod rão 

slma mãe, seus filhos e net.o.s_ que multo laser. Não os e.5queç,a.m em 15 de no-
os quer e respeitam. Minha bênção. vembro. , _____________________ _ 

Provocacão · Estudada Contra 
Caridade! 

.> 

Nossas Casas De 
Qu.em nos acomps.n,ha nes

<bes anos de lut.a sabe perfei
te.m.eote que é nossa tôlnlcá 
irespeiAJod- tôda.s as ~ões 
paa,a. que sejamos também 
l!eSpei'tlaoos . A.oonl:.ece que os 
c'hamados •Bíblias" ou Pro
lest'll,ates, oontinU.'il.Ill movendo 
eJ& oa,mpanba dirigida con
tm oa ianbeodistas e a :res
p,ibo :reoobemAS uma &éria. 
c1oo.1iDda. JwgÉ,WIDOS que & 

gcia OCIOftida m> Centro Dom 
Miguel m 1110660 am1go oro
lRnbo, d,lrle. um flm na. '9lo
~ l)()ftlrl 'nos elllgQZl6IMS. 

Domlillg() J)ll,89Qdo, ~-
lliiOS palestnwdo iongemente 
mm o noa10 esumado MIU-

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 

GN NA UMBANDA 

( órgão Olleia.1 do SOREl 

Correspondência: 

Roo PemambuC-O 1161 

Encantado - GB 

nio La-via.no. Pres:dente e P1i 
Pequeno da C"Qse. de set.e Nós 
d& Oumé, Q.Ue há muitos 
a.MB t.ean sua sede própria.. 
por sina.l. ma..,,anífioo.. na rua 
O&mairista Méier. Lavia/JlO 
nos rele,tou, qu,e para .su,:prêsa 
sua., nwna. sexba.-~, a Rá
dlo Patrulha estêve em sua. 
CIISB, face a uma derníncia. 
contria o ruído, o que é uma 
menbl:ra desla.V8da. pois o ter
reiro <1e Sete Nós é num ter
ClEiro amd1lt' e da l'll1la qu,a;;e 
Di.o se percebe qua.aqu.eir mo
lllrn~. 

IAmalllo, homem de lB4'ga 
eiaped&lci,<J., 1'6901,eu o caoo 
ai!. mesm.o, e começou a 1n
wstigal' p&oN -ia.bar q!llffll em 
o denunciante, e a,ca,'bou des
OObl'lndo. se.bem quem é? ..• 
Um "Biblia." que se mudoo 
para. o .locEll recentemente. 

Ore., a Cesa. de Sete Nós é 
uma d86 mais traidiclona4s da 
~ e está. no mieEmO 
l~ há. muitos a.n.OIS. A fa
milla de I.&viei!lo é fllia. e 
oomum.icati'V&. r>on,a. AMa, o 
Ama.Ido, a MM'la. de. PB/z, e 
t.odois 06 membroB da. c,ll6a sâ.o 
exioelenteli e sempre rutendem 
às ·eOEE61dades dos trlOl'BM· 
r.es do JocaJ e cios vt'1Jln11Qs. 
~ di.9bribuem rouipes. oo
bertol'es, dooes, aUmelDtos pa
ra <>C pobres, a,judam & Ol'fa,

D.!IW8 e cnmprem sua, ~ 

• 9llllll .. en~ oom a 

Wida. àe n.1nguém_ Agora, apa• 
~ um ''Biblle." e diecld.e 
acabar oom a 01\,t'idade da 
casa eis1.>inta, imo1amd'o um 
odioso Pl~SO de provoca
QÕeS, 

LaviAno foi além. lnv::~1gou 
mais- e de600briu que não se 
trata de um <B60 isol:3do e 
sim de um movimento orga.
ru.zad.o que Já, consegutu Ln
olru.sYV'e fechar di'Vell'Sas casas 
espfn'ta.s. Os lmplio&l1t.E6 mu
dam propos'.te.lmen~ pare, 
junto de tendas, teonrelros ou 
a'baçlás e micism a provoca
ção e vie. chl r,ega,a. 9e dão 
bem, l?lil6 Juro que não 88 
dell'iio ma.is. Vamos p!'()Vall' 
que é provocação e esflregnr 
na oa.ra <!êJ;es a ConsbLtuição 
Bl'aáLeira. Q,Ja!quu perse
guição neste aerit.klo d~ 
ser levada a.o oon,hec.1meo.to 

do SORJE, I11!P, N& ~ 
oo, 1161, e o resto deixiem oo
noeco . San.'Vâ. .•• 

<MA.m0 BAR.<ELOe) 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 

UMBANDA 

DOMINGO, 21/9/19'1• 

NOTICIÁRIO KARDECIST A 

IIOTKIARIO IAIDECISTA 

Equipe FRATERNIDADl1! 

c-,iladt ,. (11i,t flATEIIIDADE 
PAULO· GARRIDO 

ASILO J!ll!IPJIIU'l'A J()N) EVANOILLSTA - Rua VitlOoDcie 1 

1a auva n<l/il IJl/96 - BOTAPOOO - Obra MIM!lltneia.t ..-1 
tev~ iniei-0 80b a 1ructat1va de D" Adelat-de Auguet& Cf.mar.. 
extrM>rdinária ~'lllll que dei.."tou, a.pós & de8enic&rnaçio, • 
obMB d ~mnicação m«Un!ca, sendo conh.ee.lda nos melat 1 
espil·tta.s ~·: AUTa celeste. Após o seu de."ffllaoe, a Oll6à aa• ( 
sl.stenci&l troou aos cuidados de .'JP:U filho, Sr. LOurii l CA.men, ! 
seu a.tual presidente. 
li o ASilo tem sob seu teto 'i-0 meulna,s de i~e., compre
endidas entre • e 16 anos, que recebem instruções para lil69 ! 
poostbillt.a.r, quando a.dUltas, oolocaçã.o ou po6lção 8001al QUe 1 

~ pl'Opor<:ione meios honestos de manut.ençáo e lida.. ASl!im , 
sendo há wn nwnei·o dfl 00 crianças matrlculadu na Eiscol& 
Prtmária JOaqU1m N'ebooo e as rest.ante.!l estio 1111. jarà!ns de 
m.fllncia ou co'Wgio.ll estaduais. Todo o materlal eeool6r M
oe&6Ql'io 6 dado pelo próprio A81lo, que poo ui ahaóa uma ~ , 
de estudo6. onde as cdanças executam os deVeN,S pM'& cua 
reoebidoo nas escolas. 1 

UNIA.O DA CARIDADES. COS;_vIE E S. DAM!lAO - Afr, \ 
Automó\'el Clube, 907:911 - fflHAúMA - GB - Rletl-UBR 111!6• 
.sóe6 aOõ sá;badQs e. partir dll6 16 hore..s - Pisdente: Joaé 
de O!Kva.lho. Diretora. de Cu1to; Yalorjxá Gera.Ida Oliveira 
de Alvarenga. 

OEN'IRO ESP:tR.ITA ".BEZERRA DE MENEZES" - aua 
Major Medeiros, n.0 50 - mAJA - GB. 

TENDA ElSP1RITA SAO JOROE D'ElF'EWSOR DA n -
&trada do 511,pê, 816 - ROC'RA MIRANDA - a<B - Ba,ba.• 
laô: José Luiz Sobrinho - Sessões; segunda.s-feira.s e sábados 
da.s 20 às :»h30m. 

CABANA ESPtR.lT.A "rr.A.oI-OD:8" - Rua Morari& Jl.. 0 

222 - ANDRADE .ARA'ú'JO - Baba!aô; Mário Soa.res. 
INICIADOS ESPí&I'IIAS S. FIELIPE E 8. THI.A.00 - Blue. 

Souza. Freitas, 351 - TERRA NOVA - Rio de Janeiro. Pre· 
sidente: João Gomes Oorrêa - Vice~Presidente: Agostinho 
José - 1º Secretário: João LOpe.s d eo.sta - 20 Secretário: 
Jer.son Gomes Corrêa - 1.• Tesoureiro: Rodolfo João Fer
reira FHho - 2. 0 Tesom~iro: Luciano Ferreira. - Zela.dona.: 
LU!.z Joe6 A&sUDlpção. - aees6e&: -unda.s-roln.e K••-deo ., 
qui11W-felras Um anda - Gtúe..<a-ch fes: Beaarm. de ene"""• 
Aristides de Almeida Sant.os <Kardecl; Pai oamb!nda., :M&ra-
nã e Três Estrelas cUmbandal . 

SESSAO EM LOUVOR A BEZ.ERR.A DE MlENE'Ql,S - A 
Oruza.d& l!ls,plrlte GUilherme Moniz, com sede n rua. Alexan
dre Ramos n. 0 213 - Ja.care!)agUá, levará a efeit.o, no di& 27 
do corrente, às 19 horas, sessão festiva em louvor a. Be2erra 
de Menezes, pa.ra a. qual, estão todos convide.dos. 

PARA.Bll:NS, MA.RIO BARCELOS l - A EqUipe FM.teini• 
dede pe.ra.beniza o bravo comandante do Exércit.o :sra.nco, Má· 
r>io Barcelos, pela homologação do seu nome, bem oomo do 
nosso querido Noronha FilhO, pelo M.D.B .• à candidatura ,. 
deputado estadual e federal, 1,espect1vamente. 

T _f_ LEGIONARIOS DA OXUM, 
HONRA E DIGNIFICA UMBANDA 
- ~ eQW.1><>5 OGUM e 

SENZALA, ~ pe,loG 
Ba.baJool:ús TOLA MAU:M
BÊ e KIA.NGAZ-U'A, ~
nba.d.os de Slla.'l espõsas oao
MIM e AlNJU1IRÃ, v1.slitaram 
a T. lil. I.JEGIONARIIOS DA 
OXU'M, at-tu.ada nia. na ~
perna :a.0 46, fundos, em 
Ql.llntino, ande le'Y8lr1a«n a. pa,
la,V't'a. de fé e de União ~ 
SORE e UTeram a mets 8111· 
001'I& e ~ acolhlda <to 
dirig,eote da. 08M, nosso es
timado lnnAo Biabale.ô AU• 
GU::n'O .BARBOSA, um M
poente pcslit1'VO de mssa, Re--
11.9;k!o, • um dedlcado 7.el&
dor de ôtUIAs. 

Nosso lJ1"('.l'JIII( innAo AIO• 
GUSTO, DOIS ~ ,___ 
dO'tJJds OOllllie. com a erlclen!Je 
oola.bot,ação cle 811& eepõaa. a 
Balbá FllIDI.ll!JNA DllAS BAR
BOSA, uma. }lMt,lmMQ. ~
ilellte no oonn amamento cb 
tmbe.illbol'l el!P'Jrttuaas aDl i,ea.. 

:l!lllldoe. 
A '.Dtllebcde. da OMla. f oom

t.atA.1!&1. por 111n pul'll'lado ele 
abn~ tiomlal .- em-
~ IIDda8 - ~ 

pa..re. o bom ~to 
xna,tEJriail e espki1il.Ja.l (1:) Aba,. 

9f, - P-rellldente AUO'USl'O 
BA/RJ30SA, Vloe-Pre.sldmffle 
BELMIRO SAJ31ENÇA, -e <le
ma,is dllrekltts M A N' O E L 
0AMPOS, ORlLA.N!DO AVI• 
LA, ITAiM!AR -P. MAS, 
JOAO GAROlA.. 

o Ogã da Tenda. 6 o Dl()S9l) 

efioiente Irmão Nâ.soN 
SA:NDIN, (lllle ao som dlO •
baqua ~a bem 'llollge IJl8l!I 
bem entoa.das ~. :reve
Iaondo-se wn a ~ cto 
tenretro. 

l'lreStam (•,adda.de DO Aba"' 
ot. OI <'eboo1loe COBiU. CO• 
RA.L, PENA BRAlNOA,, URt7-
BAT.AO J UBI!RAJIARA, Pre• 
tos VeilJh.Os Bel de Gumé, Pai 
Tllbúl'ck>, Vff6 BablDl& e Ma
rit, RiedOl!ld&. os lllllÕ8 'Pr,mica. 
Biues dias AlnlM, Vdtae!o e '11• 
dlli. 

Espsrun,oa OOM8d" oom --. 
bohtlla oaaa em amse. FWO
d88ão ele ~. - JJl'ÕIIIDIO 
c1iaioc1e~.-:r.
:llmremoll ., lll!C8Rilado, llll&tl-
00 da nia. ~ 1116-
mein> l>leJ.. 

DOMINGO, 23/8/1970 GN NA 0M8A!IIOA 

Noronha Filho 
Mário l'almério, o festejado autOl' de 

''Vila dos ~onfins", tem uma página pri
morosa sobr-e as artimanhas eleitorais 
dos matutos do interior: 

"Na cabjna Altamirando Bento de 
Araúje vê-se sozinJ10. Olha para os la.
dos, para cima - ninguém! Desabotoa. 
o cinturão, enfia os dedos por bai."CO da 
camisa, aoha o envelope dobrado e es• 
condido no bôlso de carregar dinheiro 
graúdo, costurado pela mulher no lado 
de dentro da ceroula. As cédulas são 
outnw. não as que o patrão lhe deu. mas 
sim o compadre Eustórgio, com mil re
comendações. Coloca-as no envelope 
pardo, rasgando o que viera M insus• 
peitável bolsinho. Passa o pincel de 
goma-arábica. Pronto! 

Mas nã.o sal: tem ainda o 11ue fazer: 
no bôJso de dentro do palitó está. o 
en-vfflpe que lhe den.m no quartel. 
Abre-o, retira as cédulas e guarda-as na 
ceroula. Não joga fora o envelope: pre
oisa dêle para mostrar ao patrão 11ue 
andou direito; e das cédulas também, 
para não perder a confiança do compa
dre Eustórgio ... 

O caipira veste a cara que sempre 
usa por ocasião das velhaca,das: cara sé
ria, tristonha, de doente crônico. Sal 
da cabina mancando. humilde olhos no 
chio. Enfia, maij-eitoso, a sobrecarta na 
urna quadra.da. E vai para a rua, para 
o sol ... lM. servieinho entojado! 

Altamira.ndo Bento de A-ra.újG. Podem 
cllamá-lo de tudo o que fôr nome feio, 

que ainda é pooo•. Praia das maiores, 
o ~te: eleitor consciente ••• " (Cap. 27). 

Atualmente com o shtte.ma a.e cédula 
única, acabou:!le e&ta má.gioa dos bolsos 
internos, costnraclos nas c-e:r-oulas. E, noa 
cennos civilizados, as próprias ceroulas 
sio coisas ele museu. 

Mas o exemplo de Al~mira.ndo Bento 
de Araújo deve servir a todos os que se 
que.iram libertar dos c~is eklitora.is. 
Infelizmente, il• ainda existem: não 
sã.o mais cercados ele aram.e farpado, mas 
esticam o fino ara.me da lisonja cujas 
cercas são difíceis de tnnspor. Ô elel• 
tor consciente é o terror dQS curraleirolJ 
eleit.ora.is, dos dono.s dAl8 vot.os. dos pro
prietários das cédulas escravas. 

Sejamos, cada mn ele nós. um Alta
mira.ndo Bento ele Araújo: no dia do 
pleito. vasculhemos os invisíveis bolsos, 
costurados nu ceroulas da consciência, 
para dali tirar os no.DM!S preferidos os 
nomes autênticos e válidos daqueles 'que 
pensam com() nós, sentem como nós so
frem como nós E retiremos, para · ras
gar, do bôlso do palitó. o envelope que 
nos foi imi)ôsto pelos que nos tentaram 
coirprar, com a promessa do emptêgo 
para a filhB ou sim.plesment,e pela invo
cação de possíveis parentescos carnais 
Oll pnxim.idades sociais. E saiamos para 
a rua e para o sol, sem malsinar o ser
viclnho, que. afinal, não é tão enjoado 
assim. O compadre Eustór{io é que está 
certo e o nosso voto va.i mesmo para os \ 
candidatos ele Oxalá ... 

Saí.da De Y aôs Na 

Séde Do S. O; R. E. 

T 91reiros Da 
p_f_U_B_ 

AO IRMAO 
M..UUO BARCELOS 

Hoje, às 16 horas, o SORE estrá em festa, 
com uma grande saida de Yaôs na Roça do 
Xangô de Ouro, que funciona na Rua Pernam
buco, 1161, estação do Kneantado. Convidamos 
todos os nosso,s irmãos, amigos e o povo de Zam
bl para comparecer a grande festa de santo. Vai 
ter muita comida para todos e a oportunidade 
servirá para ma.is uma reunião cr, irmã.os da 
mesma crença. Esperamos abraçar todos os nos
sos irmãos logo mais na sede do SORE, às 16 
horas. Saravá e até logo. 

BONITA SAI DA DE Y Aô NA 
TENDA SETE NõS DA GUINÉ 

- ~ioeao repLiese.ntiwrl!t.e o 
Babalorixá Luú us.r.lQS Por
tes (TOLA MALEMB:J!:l, 
IIICOmpamhado die OElN'IIR.A 
OROMI:M, eat.i.'98rlam em visi
lia, 1\ um.a QQ8 ma!$ liridlaa 
Casa,s de santo do nosso Es· 
ta.do, A T. B. C'eJboc'Jo SETE 
NÓS DA GUiIINtl!:, brif1h 0 ~ ~

mente diriguda pelia efi>c,lente 
e pnestimosa. Balbá M.,DA 
LA VllAiNO (M'ã.e Alda l , Q:\te 
oo.sta coan a iin.ca,nsi\:vel aju,d& 
do S8U Piaô. Pequeno e espõoo 
AINTôNIO LAVIANO, nosoo 
estim'ldo b\mãio. 

A Tenda fica Slt.uada na 
~\!lo 08malri.st.e Mefo~·. no 
Enig,enho d,eDenbl"O_,, 

N& ()l)Ql1turudad.e d,a viWta, 
nouVte wna. linda. saiíd& de 
y a.ô, ql.11811lC1o 00 pre5eilllt)e6 Pl>
ller&ln 0011&ta1t11,r o gr0IIlde oo
~ ~ da 
nossa qu-ertda M!\,e M.JDA, 
pe1o bonito espetã;culo de fé, 
41.1.e 1\>1 a.pl'E6(!1nte.do. 

Con"l'idamos os nossos Sir
moos ALDA e A.NTONliO a 
noo vi&l.<litl.Nm no SORIE e f6.
zet1n06 voibos p!lll'a que sam.pir,e 
haja. em soo caoo. rnud.to pro
gffilOO maiterlal e esp!,rlul. 

A4!U'adooe-mas a. Silllnpãtd!oa 
a,oolhid,9, dilda. Bo 11.00.SO ~

~tAlsnt._ líder da equipe 
OGUM e ~te o nosso sim.-. 
cero aaa-aw.. 

Venho pedir-lhe se pode 
publloair em seu. ta'bllódde es
aa.s ~ fi.'lhl<ia.s a União 
~ de 'l1mba:nda do 
BrMll. 

'I'enrla Bipú'll:ta Ooome e 
Damião - Endeirêço: R,ua 
Máaio Oal.doowl-i llOO - Enge
nho de Denbro - ZC'-13. 

T. E. Pajbcoa 7 Penas das 
A1ma6 - Enderêço: Rua. Vi.et-
111. F'e11reire., 246 - fundns -
Bcmsooa<l'lo - W-24. 

Tencta Benemélli.1la. Santa 
1\fJea't6 Amar O&irldade - En
dell'&ço - Padre Tellemaoo, 
84. c/6 - 08&ead'\Jltla. 

TeDda. EspMta OXIUm Is,
pa.nda - Enderêço: Rua Te
nemie Pa.Jiestrlno, 143 - Lu
oas - ZC-91. 

Tenda. Esp~ Fillhos de 
Jurema de Aa.'UOOda. - Ende
!lêgo: R~ BaIDduino de 
.Ag,u!ar, 200 - Luoas - ZC-91. 

Tenda 
Bonfim 
!Qá, 00 
ZC-12. 

Espfr!;ta senhor do 
Enderêço: Rue. 

- Jl.aoo:repaguá 

Tenda Espírita Oxalá 
Endea-êço - Av. S."1.!Uta C\'UZ, 
~1, fimdOG - Padre Miguei! 
- Z,C-30. 

Aqu.t me despeço deseje111-
do-J.he um sa.i'l!llvá fl'l!l;tea1110. 

oac.,:ios A.ntônl.o da. Sil'Vtt., 
. Sublearetáirio-Garal. 

Horóscopo Dos t·spiritas 
Professor BENNY 

A part~ de hoje, estamos sendo reg!do.s pelo. sexta corui
t.elação zod1aca.l que é Virgem. on<te o Sol pe-rma.necerá até 0 
dl6 22 ~e setembro. VlJ:gem simboliza a assimilação e tem 
como prmcipal ca.racterfst!ca. a pa.rcialidade. Nos quatro pla
nos da. vida, ê'.e corresponde ao Plano Flsloo. e na Magia. per
tence aos esp[ritoB da Terra. Sendo um signo feminino. pro-, 
l,)Orciona pola~ p~va. determina inteligência método e 
a. assimilação Indica duallda.de de caráter e t.emperamento. 
Um das cara.cteristioos de Virgem, é imprimir em seus na.ti• 
~ uma oonsta.nte preocupação com sua saúde e alimenta• 
çao. Vi~m sempre receosos daa doenças e acebam sande 

, vitimas de mil e uma moléstl.e.l! imaginárias. Sua natureza 
é um tanto thnida. calma e retralda. Gostam de viver sim• 
ple&nente e fazem o ~lvel para se manter no anonimato. 
Apesar desaas 00,racterfstioas, os vlrglnienos são alegres e bem 
b~ados, gostam de ser a.preclados e estão, Quase sempre. 
in1l.lto satisfeito;; consigo mesmos. Na próxima semana d6rel 
&1g,um.es tendências int.ema.s ch,s nativos dêste signo. 

fflEVISOliB AS'IlROLOOIDAS PARA A SEMANA DE 
23 A 29 DE AOôSTO 

A.RiiaS <~1 ~ ma.rç0 a 20 de abril) - Seu mau humor 
alia~ a um nervosismo um tanto exa.gerado, terá reflexo 
nega.trvo em sua. saúde. No setor profisslone.L contrariedadea 
com em?regad.oo e inferiores. Nesta semena, prlncipalmente. 
tome ou1dado com precipitação e falta de ca,lma nas decisões. 
. T0YR0 (:U de abril a 20 de me.10) - Perigo de preJu!zos 

tin~cen'OS detenn!nados por negócio.s arriscados. No setor 
sent:unental, atenção oom e.s extravagâncias e di,famações ori• 
undas de ciúmes. Surgirão problema.s em assuntos de defe• 
sa de interêsses próprios. Controle o nervosismo e evite t. 
violência. nestas horaa. 

G:l!lMiEOS (~1 de maio a 20 de Junho> - Os geminlanos 
nesta. semana. estoo:ão propensos a.o roma.ntlsmo. A noite: 
e.lguns sonhoo, que lhe trarão desilusões. Tome cuide.do. de• 
vido a. posslbilldade de sofrer pequenos roubo& ou enganos. 
Novas amizades em vista.. 

CANC'ER (21 de. junho a 21 de julho> - Todo cuidado 
~ pouco nos assuntos e.!~Uvoo. Prooui:e dom1ne,r o c!.lllllC e 
ma.nter a. calma. Pesso&6 de aeu conheclm.ento, estarão ~1>
pen.sa.s a d.id'amação ele &eu nOflle, como tam-bém de enganas 
e trapaça.s. .Mantenha-se atento.. 

. LE.AO (~ de julho a 32 de agôsto) - A ~poca, e.stA pro
pki& para melhoria nos S9lJ& ganhos, come também o de 
realizar empi·een<iimentos destinados a a.umenta.r os recur• 
.sos. S.'![i"to no setor profuisional, ne. Vida, doméstica e n06 es
Sl.llltos ~timeta.ls. Semana calma. 

VliROEM (2S de agõsto & 22 de setembro) - Pe&SOM de 
i;eu clroulo de amizs.des. estarão em bal·moni&. ha:vendo a 
passibilidade de proteções sinceras e bem intencionadas. Sua 
disposição estará otimista etn rele.çã.o a mi.os l.$SUilt08, O 

que concorrerá para melhoni.1' e. sallcle e também em ~lação 
aos seus ganhos. 

LIBRA <23 de setembro a M de outubro) - Slbuação ft,, 
na.noeira em a.<1cendêoola. concorrendo p;i.ra o &urglmento do 
novas negócio.s ou empreendimentos. Sua. sa.-õde tanto fisica 
como mct-al e.starão ~&!mente em a.50en<lên~. PiD&l &, 
semana., com possibilidades de v!llgeM. 

ESCOR>PIA0 (23 de outubro a :n de no~bro) - O aeu 
melo ambiente estará propenso a uma a.nimação inVUJgar, 
devido principalmente & Vislt&6 de pe3S08S amigas, quando 
n<JVaa amizades serão adqulrida.s.- Estas pessoM 11erão impor• 
tantes para aswnt.os futuros QUe surgirão. dentro de mais 
aJgllfil tempo. Saúde relat1vwnente bo11,. 

SA.GITARIO (ali de novembro e. 21 de dezemb?O) - O :,ai 

setor profissional ten\ & cooperação de pessoas de eleva<Sa 
posição. conoorrendo com lato, pa.m uma melhoria em sua 
situação fill'3,.1100Íra.. O sexo feminino terà uma relati,va ln• 
fJ.uência sôbre & sua pessoa nesta semana. Mfrumas ~ndân
cia.s a,rtfstioas no final de semana. 

OAPRIOORNIO (22 de d.ellembro a 20 de ,1.1.nelro) - Se
mana inollna.da a.os estudos e assuntos de publicidade. Pes
soas liga.da~ a vida religiosa ou filosófica, manterão contato 
consigO, para os mais diversos assuntos. A noite, SCl!l•hoo tra.n• 
quilos ... e no final de sema.na. vie.gens à v.ista. 

AQUARIO (00 de fevereiro e. 20 de março) - Esperan• 
ças e Ilusões agradá.w!s lhe dominarão. SL1& si,tiaa.çllo social 
esta.rã. em melho1ia., com relações de pessoas llgildas ao go• 
vêrno ou ao público. Ambiente familie.r em harmonia., com 
viagens e passeios ag,radávels. 

"Ouro - Experlmenta.-ae o ouro com o (-O(fO, a mu!her 
com o ouro e o homem COlll a mulher". 

1"A8E.S DA LUA 

~ de e.gõst.o - Quarto Minguante !( 
8 de setembro - Quiwto Ol'eaOellte 

\. PiWoioras 



e a 
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Muitoo julga.m que ser ho· 
nesto é não prevaricar. e aer 
pontual oom suas dividas. Mas 
a honestiüadi, tem um campo 
va.stfsslmo, é chamada a 1)6l"
ticip&' em todo ritual da vida, 
em tudo que realiZamos num 
encontro de mãos, num -aor· 
J'iS<), em uma palavra, num 
olha.r ou em um simples gesto. 

A,, oolsM que fazemos é que 
dão a. todos a impressão de 
beleza e bondade, podem ce.
reoer de honestidade se esti· 
wrem mescladas de int.erêsSeS 
pessoa.is, de vaidade ou qual· 
quer sentimento p1·emeditado 
para. nos enaltecermos a-os 
olhos alheios. 

Com talsa aparência conse
guiremos n().SS()S objetivos, pois 
ela otert1ee o suficiente para 
chamar a atenção dos outros 
<ou mcautos> e nos sobres
se.irmOS, mas ne;;sa conduta 
não M honestrdaõe, na &ei!P· 
~ da _peJa;yre,. 

Dudimo-nos muitas Vêz~ 
da.ndo ao nome do que fUe
mos de oa.ridade, quando ape
nas satisfaeemos n~os intie
Tésses pessoais e ps.rs. impres
sionarmos bem aos que nos 
vêem ou aoomJ)fUlbam. 

Certamente o ato gellel'<)SO, 

convicção, mas com desejo de 
fa.zer o me1hor possível. não 
estamos sendo desonestos. F.s· 
tam<>s treinando nossas fer
ramentas de trabalho. afian
do--ilS e lubrificando-as, e as
sim em breve elas produzirão 
o que del,as espera.mos. 

Quanta beleza hâ na. hones
tidade! Na. pw·eza. de senti
mentos e ações! Se procurar
n1os pautar nossa vida. dentro 
de um piano nobre, de dig
nidade e honestid-e.de à tõda 
prOTI1, não mistificando a.., 
palavras, os gestos nem me.s-

. mo para sermos agradáveis. 
A Honestidade vivida com sa
bedoria. não molesta ninguém, 
porque pôde ser adoça.da com 
a bondade e dosa.da pela com· 
preensão, q_ue sabe até onde 
pode du e o que deve negar. 

Honestidade - Lealdade -
Dignidade, qu.asé sinõnim.OS. 
Ninguém pode ser honesto sen1 
ser leal ou digno. 

Por que não evitarmos meia1o 
pala.vras, ee,le.m elas "8im
s!m" "não-não". l!: pl"e<:iso 
coragem e finneza para ser
mos hone.st.o3. 

A Honestidade ~ a ?erdade 
sem mácula e aem ilusão. 

> -a••& U ■ BA.DA DOIDJfOO, tl/8/lffl 

Não Ian.cemos m&ioo ele pre
tell.--tos infantis pa,a aos des• 
culpe1'Ill0i, para nos eV&dir
mos. pa.re. eaoobnr noaau ne
gligêneias. • ,e tl.wrmoe de 
nos dlrlglr à ~ para de
fender no.ssos int&rêssel. :não 
nos aoovardemoe, procuremog 
1r denti-o da edu.cag&o e bcn· 
dade, diretos ao &<l6U2lto e ee
remos aa&lm decentiee oom D& 
mesmos. não wmoe enYe1'edar 
por eooniEilhedas dificels até 
Chegar ao ponto que ~Ja
mOI!, e en~o não teremos mo
ti.a pa,ra nos oeusurarmo;;, 
aconteça o que aconteeel'. 

Honestidade, pol8 tudo deve 
Hl' agora e sempre & lltlha de 
conduiia, • Jl08M ~d& por oer
to tom.ar! nõvo o e en
conti'6ri. novos horlaontes, e 
viveremos contentes, porque 
nl\o~Ulllltr&má.!
eua. d& "Mentira". 

Pághl e.eortla pot' Ln ia Jle.. 

lena Siquelr& ele Abneió&. ee
c1:etth'ia do 1lê de Ogum Me-

gê e 03Õlá Poedr6 Preta., 

sede à Jwa OordUM, 900 -

MesqUittt, 

IANSÃ SERÁ HOMENAGEADA 
PELA SUA FILHA IMBURACI 

- :Neles() re~te o 
BeJb&loi•ixá TOLA MALEM
m: ft!lltou. o ABAÇA de 
lIAiNSA E OBALU.All:, altua
clo DIio Rl'8, Menezies Bl'Um 
n.0 381, em G-v"-i'l11;~. <rl:r<i
!Ptlo pe1e. DO&!l6 QOOI1d:a. rmã. 
MTA DOM!NGUF.S Cimbu
MCA), ruh8 de Bant.o de :Mo· 
Mbldê. 

Ne. oport,Wlidade eram rea.
:laadu oonsulbas, Que 8áo 
fallla8 àS aa .. 3a.., 48.. e sa.
fts'88 e aos 116.bados à$ 9 
honloS. 

.A M'ii.e Pequena. é a char
mosa. e efl.oiente NEU'SA MA
RIA DOMINGUES e os Ogiis 
LUIZ e PEL'RO. 

A Dlretoda é oonstiüuidll 
pelo Preslden~ RITA IX>
J.IINOUES, Vke-Pre&dtente 

JQg ~o, ~ 
u:B.AiLDINO MA<"ffl'O, 1.º Te
sou1'eiro NllL~ ~
NHIA MAGNO, 2-.º 'l~ .... -1.rO 
OABRillEL MOTA e ~ 
Públicas lVtA. YKJll!l nlR!Rlm
R.A lrotl'T-¼ 

0a Toq,\189 slo l,O 

<te li em 16 dU. , 
No próximo d,l,a, !9, aea'6 

r l1iza<\9. uma boln4it>a. home
nagem a Saalta. t'la. e.ai_ 
quando n.mtm, ~ ~ reoooorrã 
a '.tit>a. de sua Mle de Salll,. 
to, e de diWJ.-so.s Zeladcxrea 
COlWidaidlos paN, o Toque. 

Comida,m,oa MS80S lnnãDa 
p!\im a Prooi.':811o de XJ8Dgô,, 
que 11ail'á da rua Penwn'bU• 
oo n.0 1161, no El\Calil,00,do. no 
próx:lmo dm ~ de se4lembr0. 

Parabéns, Minha Mãe ... 
Onr,em, minha Mãe, Domt Il'aceme., que os meus filhol 

oa.rnals e filhos de santo ooama.m de vovó ?ra, completou 
• ma.is um a.no de vida.. Ela é de Iemanjá e nasceu no cita 

o que leva oonsigo beneficiPS 
para a!gu.ém, ehega. ao l!eU 
destino e Cll~ seu objeti
vo, mas aquêle que o prati
cou pouco luerou espil:ltu&l
mente. Seu pa.gament-0 ê!e lá 
l'ecebeU do mundo, tl()6 a,plt1ou-

BABALAô SÉRGIO LEAL 

da sua mãe. Os filhos da m!nll11, 011Sa., durante o toque 
festJ.vo para a grande santa. presta.l'atn. Ul'lla ll!Dgela home
nagem à Vovó Ira, e ea. seu filho, oom multo orgu1ho. 

tunei-lhe à bênção. Iema.njâ que lhe proteja_ minha mie~ 
Mwt.o obrigado por me ter trazido ao mundo e mutto 
Gbrlgado, a.inda, por ter feito de num um homem de bem. 
Oe.ranto a você, minha. querida. mãe, que li do lugar onde 
M encontra, o meu pai Arlindo deve ter também lhe a.ben
VoftiCIO por ter ouldado <le 1nim da maneira ccm,o VoOe cui

dou. Eu a a.mo e peço a Ox-alé. que permite. qu,e eu a tenba 

ao - ledo por muitos aoos. Pa.t"a.bllm pai-. 110Cê, m1alblt 
1fMll"ld8 mAe. 

DIGNIFICA A UMBANDA 
"!deu :riilno não é d&te 

mundo". A. HoneaUdade i al
go aarim, a su.a. puresa. :pene
tra. tudo que fa~<l.!l (lUando 
3' 801Il06 capazes d.e usâ·la 
plenamente, em t6daa a,s bo
n11 e moment.os de DOM8. ?'id6, 
e jf. não nos eenalbllhlam os 
&p!&UIICll!I e ~eções mun • 
danM. 

Quando an li& hã,o def!e· 
,.,. aince!'O de &õertal'. Se te
mos ~e de modlfiosrmoo 
lntiemsmente, devemos entra.r 
fm ~. Embora J10l!80 ee,r 
nlo ~ e.mda oomo po
deroea. _mude.de 1M1 realização 
4e D01190 ob-Jetivo, embora o 
~ não :reepooda ao,s a,pe
Joa de. mente oa tneon-tre di
tlcmJd.edee nOl3 prop6!~ . :re-
11.on.ct-, tmr.nt&d& como ee 
lida .. k~ do p&l!BRdO 
meio de ~res e enga
noa. p,eNfiDOS ha.nnoni!lá-Io 
a flm ele l2ilo marmos wn 
OOllfflt,o ~tro ~ nós ?Ms• 
mos. 
~ medita.r muito e 

Í)l'OCID'_. ~D~ 0.. por
Ci~ d& vidQ, l)l1tle tlD6 a.poa
ft?mO.l da l\on'!it.Jde,de e ,i
Mmoe ~. Q•Jando &!imos 
etnda. ltwert.ffll,g IM! muita 

CASA 

- Nosso x.prweuta.n-te. o 
~ LuJ.z carlos FOrt,es 
(TOLA M.Al,EMB:S:) , visitou 
O CENTRO ESP1RITA OA
:BOOLO DAS SETE ENCRU
zn.RADAS, àtus.do na. rua 
da. Repúblioa. n.0 136. em 
~. dirlgldo com muiba. 
efici~ e sabedc-'" tJl8]o 
estdm8do BabB,1aõ aaaro 
LEAL, um J,egStimo filho die 
OXUM/OGUM. digno Zela
... ~. qu.e protes;a nossa. Iteli
gillo <UJ1 mullbo a,cérto e dig
nidade, sendo um vecd!ateiro 
e:lllmi:;lo para os seus dedica.
ctoe ff!hocs de senro. · 

Na. ~ão do seu Ylê, 
D09l!O inl1ã coota com a. pres
Mmiolla ooll•ibat'69á0 da B3'bé, 
D.M. A.AR Sll,VA LEAL, da 
Mk PeQU«l& A,J.--n'ON'IA PIE-
LICUAINO, dA ce,noone. DEL-
r-~• ROI)F'T- ·s. 

.1. ~ia do ~ é 
~ 1)0!' um gr•l.l'Oo de 
di:nA,miiros e ~-dedOreS 
l,\mAos ~ tudo fa.oom paire. 
o bom desenvolvimento Jll$,

tier181 e ~\ do centro, 
~ WALDEMIRD PE
Rl!lIR,A.. vwe-Pre;!dent-e .AlY.E· 
KNft PJra,'mIRA DA SILVA 

MÃES 

ARTIGOS DE UMBAN'DA, C..-4.NDOMBL'S, 

.- VELAS, MILAGRES, ERVAS, 

P!iK)DUTOS LEGmMOS DA AFRICA 

AV. BIIAZ DE PINA, 1496 

TeeOUreln> GlllSISi!l ~ DE 
QLIVEl:R;A. V1oe-Tei,ourdl'O 
WALDYR Jl'BLK,"MNO. 

lbillD ~tlQ;e. IICOm
pa.T'hado da ~ ORO
MJM, 118w um&~ 
re::epção. quaoõ,o Jeval!1lm a 
pa-}elff& de tê • . ele untão, do 
Supremo õr8Ao dia :A N8'"::lS ~. 

<a> Há.rio Barceloe. 

LEIA DIARIAMENTE 

At,!Jaball&ô~LIDAL, 
Wl1o IJlret.ode. e BIS Siml)lffi• 
ooe fml()8 t1e 811C.'tA>, o nosso 
lMIÍll a!Men:> 811NW6., 

A Coluna 
GAZETA NA UMBANDA 

VIS TAS DA E:Q UIPE. iOIAIJÍ 
. FERNANDO COS.TA ~ 

CENTRO :&SPilUTA 
CABOCLO VENTANIA 
Riua Lúcio de .A1'MUo, lK4 - JH.JA 
Ba.bá, - N&tai 
Sãbado, toque feat.a,vo eom lnloio li ie horas 
em homenagem a Iema.njá.• 
TENDA ESP1RIA OGUH BEIBA-MAB 
Rua M.arangá, 999, fundos·- Pça. Bêea. - Ja· 
oorepaguá 
Babá - Marina Bod-.l~es 

. Guia-chefe - Caboclo TupinamW. 
SessõeS lloOl5 sé.oe,doa 
CENTRO ESPlRITA 8M> JEBONDIO 
Rua Luiz Beltrão, 4'l'l - Ce,mpinho 
_Babalaô - Tertulia.no 
Con.sultllll aos llé.baé1os 
'.l'ENDA ESPlRITA SANTO EXPEDITO 
Rua. Tol'Otona. 1'1 - Vila Ve.lqueire 
Baibá - Adelaide Pel'e}ra, 
Gira a.os gá,bados 
CENTRO ESPIRITA 
NOSSA SENHORA DAS ffll-A()&S 
Aiv. Amaro oavaicanre, 2015 - l!lllg. Dentro 
Babá. - Dagmar VQ!i!C()DCeloa 
CABANA DE ABALUil 

· '-Jt1111, Luiz ~ lC - Mono .'4JQilo 
Bllba}Qô - · W&t-tll'f 
Domi1190, pmde fdk, tom mbo 1111 1, ho-

re.s cr.emanjá e Ahalllai,) 
ABAÇA DE IANSA 
Beco Ma.noel Aire.s, D'f - Oewã1o ONII 
Ialorixá - Nllza. 8ilva. <S!niwru) 
Oonsultas às quintas-feiras a ~· dai 10 ~ 
CABANA VOVó EWGRM}lA .....,4 
Babá - Cidéíá 
Mãe Pequena - l)Ql•o, 
Sessões às sextas-feiras "} 
CASA DE CARIDADÉ COBRA OORAI, _i 
Rua Se.nt.o A.gostinho, 4111 - .All.d.aral 
Ba..ba.la.ô - Antônio OUlo.!I 
Gira aos sá.badoa 
TENDA ESPíRlTA !AO TIAGO 
Av. oa.mões, 145 - Penha. Ciroll:1"1' · 
sessões às sext.66-fei.raa -1 
TENDA ESPíRITA VIVENDA IJli mu:tfJA • 
Pça.. Turima.n, 20 - InhamD& 
Consultas· à.s rext.M-il'e!raa 
TENDA ESPiRITA DA ft • . 
R. Major Ma.sca.renhM, 78 • 'JlodDe oa ...,. 1 
Babá. - Hulda de ~ Pinho 
Ogê. -· Tio Amér.loo · 
Sessões às ~tas-fel.IM 
TENDA ESl"tRITA FILHOS DE 1UJ1EMA 
Roo. Ba.ldu!no Am&ral, ~ - ~ da lMCCdl 
'Babé. - Elza 
8es11Õe8a0ill~-

.. 
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Mário B.arcelos e Noronha Filho 
To,la M. lembê ! H, --- os Por 

- M.a.!s uma bon\wi Con
~ E&pkit1l. foi re
wda a efeito no lindo R,e
mDto doo Or.i.law, ne. l'tla 
Osca.r Lopes n.0 6'Yl, no LJ.lit'.. 
go do Anil, em Ja,ce,repa,guâ, 
onde se situa. o Ylê de TOLA 
:MAUlMB~. o Booalorl:it6 Luiz 
Oa.rloo Forbea. 

Na. linda. reunião · lllspú'ita.
Soclal se encointrnm MM!JO 
:S.~.RCEL.LOS; D1·. OSCAR 
NORO:NH' F.liLHO; Professor 
e Balba.l.Orlxá JOS'É RIBEIRO 
(E,,D'lJlll-NUá) ; Antropólogo e 
S,:.•lólogo Profoosor EDMUN
:00 ~ DARDEAU 
VIEIRA; a,companhado de 
sua. estlmAda. mãe, 1rmã e 
cunhado; TOLA MA~; 
D. SALO~; :Ba:baii.ortx.ã. 
DELUANJE; noaseo e;;t.lmado 

fa:mão Mn'ONIO LAVIANO e 
aeu filho, representando nos
sa. querida Mie ALDA; Babé. 
GEORGtN'A NUNES DA 
grI.,VA, o seu e.,põso; :Bebá 
DIVA PôRTO MAGALHAES; 
Balbá RIT.l:NHA DA C'"'CUM 
e seus flilho6 de ~-,,to· nossa 
queiida. e esb1madr • Baibá 
MARIA AUGUSTA F'ET? :I
RIA BRAGA. o Dr. HUM
BERTO MARQUES e sua es
pôsa NENETE; o Ba.balor.lx'á 
KIA.NGALUA e ;ua ~ 
ANJUTRA; R.adtqJJsta. • DU· 
QU'E ElSTRADA e dilet-> es
pô.sa; o Escr1tor ., Jorntallsta 
DEJCELSO; o Blllbe.laõ JOS~ 
DE OARV ALHO: E8cr1tor e 
Joma,llst,a, CABJJi)S LUIZ 
ALLEM.AND; ~a.keke:-ê ORO
M!M; Y-abé. BA:NDA LEU!; a 

Jlndustrla-1 AiLICE DR.ANDA.O; 
a Balbá OARMEJN FERNAN
DES; Baba,laô .M,BERTO 
SILVA, su.a Mãe Pequell'la e 
o Ogã MAURO; MSSO 1Iimão 
~IO, dia T. 2. OMi:i; os 
estima.dos SAMUEL 6 NINtA, 
da. Tenda de Co'l>ra 'C'at:al; 
no.soo bom- irmão GmlRAWO 
EtODRIGUES e M'.AUR10IO 
DE XANO<>. 

Foram a,gracia.do.s c<>m Di
plomas de Mérito Religioso, 
pelos bons servlç,o.s presta.dos 
à noo.sa Religião, .COIDilerldo 
pelo Ylê de TOLA M.ALEM· 
BE, os seguJ:ntes oonvld':l.dos: 
MA.RIO ~LOS, Pree!• 
denre do $ORE; Dr, NORO
NHA FILHO; Pr - . o.r JO. 
~ RIBEIRO; .Ml,t,ropólogo 

<UNDO s. o. vmnu; 

Dta.. L1tDA. NORIONH!.; B6- te de pa.2, ~ e lWiCII 
bâ MAIR.IA AUGUSTA BRA- oompreensão. 1; 

GA; BBlba.lor!%á '1"'=-UANJE; _O .llê de TO.LA-~ 
~bá ALDA LA VIANO; Ba•:Jà ml realiza 5eS6Ões aos sábM 
GEORGINA X. SILVA; Be- dos de. 15 em 15 dias na 1'lf, -
bá, DIVA PORTO; Ea,bá Ri!- OsOOir Lopes 11.º 007, 10.1-go clil' 
T.ENHA DA OXUM; ~- An'l, em Jacarepag:uá, eom111· 
HUMBERTO MA R Q u E 8; nuarulo 36 coosulta.s coac 
BaJba!10111!xá, K l A N GAZUA. "Seu'' TRANCA RUAS DIAill 
J0l1001dsta DEOELSO; ,BQ,!Ja- ALMAS e jôgo de Búzios, • 
!w JOS11: DE CARVALHO e rua. Oaala!néis. n.º Hl. em. 09,i 
Egcr.itc>r 0A.RALOd ALLE- wa,100 Onw, às qururtas-fei?el 
MAND; ?11uana Hnd-e. feGta de e sá:ba.do.s, a. poo•blr des •· 

_OOll:lfre!lletr __ · --miziação.'-___ em __ am_,.,._ffl_-__ "lm'a.s __ ·_--'-- ___J 

BABÁ ARLETE MOITA UM 
EXEMPLO DE DIGNIDADE 

-------- ---------------

Filho .-De Ubaldo Está . 

Internado: Acidente! 
Dia. 30 do co.11ler,te. é o 

fllll'Versá.rio nait.auoi.o do bom 
a,mgo Cíl:laldo ~- líder 
da nossa. equiPe Vovô Ohico, 
e dirl.,~ do oentro Espi• 
n 1 Vovô Ohlco. 

sempre nes;a dttli!l, OIS :1!1-
llb.oo - - pl"OllloO'V'Con UJna. g:,a.nde festa pa.re. Jwme\lla-
gea.r o pad, porém êsbe a,no 
isto não ocorrerá, pilOs recw
temai:te, o Jovem Cl.eolber 
O·•mes, filho dl8 U'ba,ldo, so
freu tUn desastre de !ambl"eta 
e ficou 5elia.ment.e ferido. O 
ml)a"5 00W. lntelmado na. Ca68. 
de Ba.úde São Oemildo, na 
1'116 :l\fM'q,Ue& dle AibNntel!I, 

li2, ~ '1, leito 5, 2.0 

811ldal". Quem de.,eja,r visitá-lo 
poderã f~-k> nas quintai;- \ 
:l'elinlB àa8 11 àe 16 h011'8S e 
8,06 d.-om1ngo., cla6 15 às 1 '7 , 
lloNl6. Nós deee.)a.lllos qwe ) 
~ reoupa-...re plda· 
~ o :r-at.occno6 preces a 
Oxalá que o pror,e,a e dê mull
ta fÕIV& a.o Ubaldo G«n.e6 e 
a. 8116 eepôa ClUe estão so- '. 
1lrendo baBta.nte com o wn.m- / 
tável 1LC01Dtec1mente que eo
vaiveu o_ aeu filho querido. , 
Tenham fé, DJeWI irmãoo. 
Oxialá. é 'bolndmo e · bá de re
ouperer o Cleoba- Oomes. 

ORAÇÃO AS SETE 
LINHAS DE UMBANDA 

<>xalá,, vós que refleti.Is o pdneipl<> Elleriado, vós que sois 
o VerbO solar; e. ciênc.ia do Verbo, -vós que fueis a rupervi• 
são doo demais OriXás na 'lffl'a. \1IÓS Qllie aots a Luz do Se
nhor Deus,· abençooi-1lOII. 

Yema,nJá,,. vós que mleUI o princípio que atua na natu
reza, aois o eterno fe.mlmno, a divindade da t'i!Cundação, pois 
IIOiS o pr-lncipio duplo 8C9,'anlle, 1,c)0ai por n.óa. 

On!be!Jacle, vós que refletda o prin~ em ação na hu
ma.n.da.de ou no inundo da. forma., vós 8l>ia a potência divina 
manifestando-se, rogs.1 por n6&. 

-Xangõ, ws que di,:igiB e atoi·e a, Lei dali O&WIWI e Efei- · 
t.o.s, võ.<; que sois o Senhor das e,Lmaa do tago et.éreo, inter· 
oe<kli por nó.s. 

Ogum, vós que sois o SenbOr d.a.s ai.mas do mundo astral, 
ll'Ó8 que sois o medi8.dOl', que contJrola. as pa,llcões e os cho· 
ques conseqüentes do K~ ·ma, e q-ue atende nas lutas de de
ma.nd&S da. fé, 'V'Õs que 3()11 o fogo da sa:Iivação ou da glória., 
Clden-del-nos. 

Oxoose, vós que oiOl.i o 011.çM\01• d& almas e que a.tende na 
doutrina e na catequese, vós que soie a a,çio clrcule.r sôbre 
. 08 viventes da terra, oibai por nó&. 

Pretos Velhos voo q\ie eols o llle8&l.'ado da magie. e dos 
fundamentos e oo61nameotaa da lei de Umbalnda, pois soi.s o 
prlnci pio rea-1 da lei, onen.ta!--noe •. 

Orixás Poderosos, qoo i,egem o prlncipio em açào na. bU
llnanidade, voo Ol·.btâs que sois o <ÜVi1lO prlneiplo que atua 
no univereo, de wn modo &~~. e o principio que atua. rie. 
n0.tuteza., olhai: por •l'IÓ6 e :por todos aQUeles caue l!ão regl• 
dos pelos VOl!S06 princlpioa d& IÃ das· oauaae ·• Efe'tos. Im· 
ploramos de joelhos que os l!JM8 esplrltol de Deus, d,erl'Qlnem 
~ t6das 811i!"do«-eii e,-~ de NU .. r,oDN... · 

V 1C! 
SA,B11A ? ... 

Que a instit .. ição do ceml-
1.e?'IO é e,ntiga., já adotada pe. 

1 

1es gregos passado depois pa.- \ 
NL o cristianismo? 

Os gregos a.creclitavam qwi o 
cem1térlo era um ug,a'!' d-e 
cie.scanso doa espírito.. que se / 
~ber'tavam da ma.té1·ia. & dor- f 
miam na sepultura.. j 

X X ll 

QUe eledá ê o no:!SO anJo. 
da.guarda, que nunca. pas.wu l 
peJ.a terr.a.. sendo a sua mis
~ nOB conduzir e obserVar l 
,os nossos a.to.s, atendendo as 
no&sas preterições de a.cõrdo 
com a nossa fé e merecimen
to? 

o que.prova, Q.IJC o me,smo 
.não pode ser de natureza. mA. 1 
Tal conhecimento desmorona !' 

à afirmativa de que· o orllcá . 
Omulú é uma fôrc;a cont.f61•1a 
ao homoem. 

X X X 1 :, 
Que a clout.rl.na teológl.ca. da 

ltanssubst&ncl&ção", é tot61- 1 
mente insustentável em f,a.ce 
da atua.1 ciência nuclee,,r? 

A ciência. nucleel' não· a<lml· 
~ substância no plural, ttias 
tão-sómente uma (m!ea stibs- 1 

ta.ncl.a. ;;misu•la,r, no mundo fi
al.Co. 

X X X 
Que São Jerõmmo vi ve-u no 

f." e 5.0 séculos como eremita. 
perr.o de B&lém? Foi o tr.adu~ 
tor da Biblia para o l.a.tl.m e 
l',r'II ex1mlo conhecedor do a;a. 
ml'!eo, grego e latim. 

Jorie de lemaniá 

A nossa efwtente Equipe Og1,m, real~ou uma 
de interessantes e proveitosas visitas, em nome do SO 
quando estêve na T. E. Caboclo Rompe Mato, lfh~llfdll!I 
com, niuita competência e dedicação pela Baõd Ar 
Moita, uma efictente aeladora, um dos expoente, "' 
mos da nossa querida religtao, que há muitos anos 
tfca a mais pura caridade em ·sua linda casa-de- . 
situada na rua S. Francisco, no Llns de vaaeone-e!oa. , i • 

A Babá Arlete Moita conta com a ajuãa pr,an 
da sua Mãe Pequena Elza Pereira, muito co1'l,f)e1Mtr 1 
u;n dos esteios com que conta a dirigente do Abaf.á.. 
desenrolar dos trabalhos espirituais àli realizador. · 

As sessões sao ds segundas e sextas-feiras a 
da, 20,00 horas. 

Tôda última aexta-f~ra de cada mês, Hf8llo O-OfiC 
Povo de Eru. · 

Consultas d;B segundas-fetra,g, com "Seu" Tranca~: 
d<n Almas . 

Agradecemos a calorosa recepção dada ao Btt~ 
Luêz Carlos Fortes (Tola Malembê) e a Oro.mm. 

Sem dúvida alguma, nossa simpática e qu-erida 
Arlete, possut uma das mais bonitas casas de V'!lt 

O nO&SO estimado Baba• 
lorixá Jorge de Iemanjá, 
comunica. que esW. j()gan· 
do búzios às t,êrças e quln· 
tas-feiras, das 8 à.s 18 ho· 
ras, na. · rua z01,oa.,,t,n, 
Pamplona. 119. Fl'~'UNia. 

com muita vibração espirit1tal. 
1 O Saravd fraterno do Supremo órgão das 

Espíritas e esperamos con~ar com esta bonita 

. J6carepaguê.. 
1 . 

1

: 1 Procissão de Xangô· e !beijadas do dia 20 de .vt!.i!_.-lWlll 
pois o terreiro de Arlete Moita é pioneiro de re« 
dêste glnero, tendo participr.ào da pr-imeira ,woeiH&o 
1·1-al~CHl!IOC, Wo M tré& ~11-08 atrás. - --' ' 

-= 



PAGINA 6 Gtll NA Ol\16/\NDA 

Solução ·Pa.r.a O Mundo 
CARLOS ALLEMA ID 

O sgoi.s1no é o mRior dos mRles que afli
m a humanidade. visto êle empedernil>IU' os 

oor,açõe.s, amortecer a sensl:bilidQde e embru
tecer 06 aentidos. 

06 egoísta~ na ârulia die deaeJ,arem para 
· o Q.~ de melhor a vida po.s.sa lhes otere

oer, tu:do fazem para &Icança.rem ~ meta 
tiQ ãese}a<la, mesmo que tenham ele ferir seus 
.emelhfmte.s, se nã-o oom atos pelo menos con1 
palaVl'\\S, oslunianâo, atraiçoando, delata.n<io 
• mfamando, pois o que .sômente intere-ssa a 
~ é ak&nçs1'etll seus objetivos e de.rem l'll· 
Bã.o a aetis =lque-s. seja a ciue preços e con
aeqüêoo.ias forem. 

A solução pa1·a oo males do mundo está, 
por~to. em se fal!:~r enteu~i-, para tÕQt\. a 
bum11:21idllde, os su1llim~ enalnoo de No..«so su
premo Gllia e Mestre Veneràvel, Jesus. pois 
no seu Sllblilne Evangelho e.stlo tôdas as so· 
luçõea pera t.odQ. os males que mortificam 
nooso planêta, · 

Estudemo-lo, portwuo, procurantto eor,rt
glr n«eas ~rt'ciçõe.s e pô-lo em prãtioa., 
sendo que, as-indo asslm, estaremos não· só 
ajudando nossos ~lhanoos como aj\t-d&ndo 
a n66 me.smo.s. a fim de galga,rmos um :plano 
mRis el-efftdo 11& ~e1:a espiritual. 

Os que a.."Sim procedem estão. infeliz• 
mente. tão distanciados da Verdaide que um 
llimp.'e6 oonVite para que mudem seu modo de 
pensar e de agir, cultivando um pouco a fr&• 
tem.idad& e ajudando seus semelbantes, é re
eebide oom ironia e desprllao, quando o fnte•
lcioutor não é prontamenlle repelido com in
ault.os e impropérios. 

Que a paa do Dl:vlno Mestre esteJ& com 
t,odos ~ qu,e lutem e t:re.balhem po.r um 
mundo melhor• uma hununidade mQls pr6s
pera e feliz, lembre-ndo-se que "Sô O AMOR 
OONS'l1.RóI PAR.:\ A l!rnl!JRlNIDADE",. 

#:xc!~ . 

LealN'eto: 

Entret-auto, nâ-0 é &lhe o seDtido da. tida 
e da encarnação terrena e todos os E!i,piritOlS, 
no espaço, antes de penetrarem no inrolucro 
et.mel. aio alertado.s e pre~dos das prova 
por que terio de passar na Terra, sendo que 

&J , e oell!iO :te apN>Xima,, ~--
ele indicar - fonnulârio qu11 lhe Nrá apn-
sentado. sua condi9io de espfrfta, IOl'N 
k&l'Oeo.lSUI, e de umbandista.. se prof a 
nmbanda ea ~aisquer dos culto afro-brasi
JeJros. 

ceitam·n~ oootritamente, visto tierem CQllB
clênc.ia que só aaSlm reaggtarão os débitos 
oontrai<k>s em vidas anterlo:N!s, J)Ols Babem 
que sõmente • CI01' e o sotrtmento J)Odem M· 
oim.lr 06 delitos do pa.!&do, 

Nu el ções de ncvembf'o prõxao, uio 
esqueçam 4le dar seus ,·olos a dois l1MU1es 
autêtllleos ele nossa. religião, oe sejam. •oro
nha FillM para Dep&tado Federal • Mário 
Marcel para· Deputado tadual. 

L~DA NORONHA 

• Oont.a OScar Wilde, um ckw mestres da literaiura l.ilBl6M, 
• história de Dorl:m Ore.y que, joNm.. be!o, requinta.d<>, MM 
a&u retrato pintado por um !Jl'Ulde pintor. 

Na. sai. em que Dodan CJ!"1 pos&va, ha-Vle. um peq~o 
lllolo hindu, tão amigo que seu nome seus podêN!6 já e.st•1'1111. 
.aqueoido6. 

Qt111ndo a ob1-a freou proa-. era bela. Pintor • ~1-0. 
a umr. aó voz. lameni- nlo pudesse o retNrt.ado OOllllel'WI? 
acmpre aquela 11,parêncl&, 

Passou o tempo e mutt& oolsa começou a ser n1~ 
aontre. Dorlan Gray: seduçõell. quebres de palavra, dfTidas de 
f6go. Nàda provado. mas uma nuvem de BU,11peita m\lOlTl.a, 
«»no um m:asuia. o belo Dorian On.y. 

Porque, durante todo &te t.mpo, o fisloo de Dorir.n ar., 
Ri.o sofrera & mellOl' alteraçlo: 06 Dle6m<l6 tl'6Ç06 finos. o 
mesmo belo cabelo dourado. o mesmo ol-bar perburbadar 1b 
p-anóeti 01h00 c!nzent.oe. - . 

Mais ta.tde, o que a respe1-, dêle pt.SSOU a se m~ •a tão horrível que e.s murmu,rações &nteriores empalidemam. -
OII roeis jovens não pndJam acreditar que um rosto tão belo 
80Ulta.Me tanta podriõão, maa oe ma.is id0606 se lerobra,"801 
• que Doda.n Gray con.sena•a o m-o a.speot.o há Dl4lls tt. 
9in- anos e viam nessa be'-a perene a aflrrn6Çi.o de f11Je 
a,Ig,i> in()OtÜell6á:vel exist-1& em aua vi.da. 

. Dorian Gray t!nba um amigo fiel que, sentindo-se im• 
portante para reter sõzinho a on-0& de Iama. rogou-lhe que ae 
de!enõeese, abandonan~ sua tmpasslbllldade de cstátU9,, 

M:118 Dorie.n G.r'1.y levou-o ao sótã.o de sua casa onde, por 
Irás de uma. porta sempre trancada. e.stava o retrato p!ntMio 
:,inte anos antes. E, no retrato, 06 traços de tõda& as 1niqül
~ que a.s murmurações atnbi.úam a Dortan Gray. Não tal· 
•va sequer o detalhe do ~ nas mãoo. 

O pequeno íâolo hindu ouvira a prece e Dorian Ore.y ae 
oon.serva.ra jovem. mas oomo o mal deve deixar sua. marca, o 
retmt.o a exibia. 

No dia Hi de novembro próximo futuro vamos eaoolher os 
!homens que. por nós, vão !.alar e legislar na Câmara Federa.I 
e na Assemb!éia Leg1slat!'VII., Dentro de quatro an06, ês~ 
homens terão reRllzado uma obra que é nossa. porque fomos 
nós que lá. os co o::>lm~. 

A obra real,zada será, então, nosso rEtrato. Devemos. pois, 
eoool.her aquêles cuj.as idéias se harmonizem com as no.ssais, 
caja âção naq,1eles corpos legisle.tivas reria a nossa se lá, ee
tiv'éssemos. 

Os homens que escolhermoa levarão quatro anos pintando 
o no..<:so retrato. Será nossa a culpa se o retrato pintado fôr 
o tetrato de Dorian Gray. 

Babá Geisa 
Rangel Inaugurou 

- ~ um& boni,c,a CMa 

clt 08rid&de !cli :i.naugullld&, 

inlia-11& da T. B. O!lbocla 

J'O'RiEMA, aitl&óa na. Rlia 
~ Oi!bl'al n.0 ~l, DO C-.

~ dtrigida pela ooa. 
eist-lmada e sim.p,ãtk& imlf. a 
Babá. GEISA RANGEL, uma 
pro,mjg:IJoca ~ de Oli:lá. 

~qu>enda,kmã.cmJSA 

é Mbll. de nto da eíichlte 

• ~ Baoté. AfflBl1!l 

MIOITA, um do& ex;poeot,e8 

po&it;; da D01i11a R~ligiíio é 

'™ dedu:ad& e eoonpetentie 

3el&d0r& de Sa.nto. Como 

8ml.Jn TOLA .MMEMBí!: le

vou a ~V1·a do SORE a. CllllJ8, 

Qlsa,, 

A 8llitld11da Chefe àa. Ten
da, é a bonita e vibrante Ca
boola JURiEMA., secundada 
pela bondosa Vovó Lui.za, e 
06 ~ 7 Jiln.o..7.12lilhad&5 e 
~ Padilha. 
As ~ sã<> à.s seigru.ndas 

e quSll'ta-feh~ com ~ à6 
ao horas. 

Fazemos votos sincero.<; pa.. 
re. que eSsa casa de e&'idade 
prospere meite&i!ail e es-plli
tiu.aoone1n1!:e e que a Baibé. 
GEISA saiLba empr,eg,a,r os sá
bio., ensi.Mm.mitos mlmistra
doo pela sua Mãe de SMrt-0, 
a. Babá ARLETE MOITA. 

Espeiramos que nos presti
giem na. Procissão de X~õ. 
no pró:icimo dia 20 de sete<m
b:10, qu,e será real!itzia,da n.o 
SORIE. Aoett.e o nOSQ> Sa.
ra.'1-'á,., 

_I;>OMINGO, 23/8/1970 

Coluna Espirita Cristã 
,=>aulo Garrido. 

Membro do CONSELHO DE CULTOS do "S.O,R..E." 
A UmAO F'AZ A FORÇA 

- UllllmO-DOSI Tu<iQ é bêll-
9io QU8IIll(io ~ ~ 
llJwi6 · e 06 ~ do mundo 
em bên,çãos Plll'G a 14M. 

A UOião da. car:.ldooe São 
Oolae e Sã.o Damião e a 
Orw!le.da ~ Guilbe,rme 
Ml:JOia, UIMmHJe p0l' Ulll ~

mo idead •• , peia, mEQD6 Fél 
~ C'onrl-edeo, fiUl· 

toniaem seus ridl~ aos sã-1:m
a DO bclráol1o de 7 M 8 ho
.... ll(a llédl1o R.lo de~ 
• ClUQaDl 06 ~ p!.'()Gt'&

aw: DM 7 fia ~ "LOU· 
,or .,. Odx:áa" - escdto e 
IIXll!U!ID'llldo P0l' JceA de CIK'· 
...,, o p,o,Ma. d& ~
- Dllle 'lb30m 6a 'lbOOm, "A 
Voa tl> IJlmetro E,pdritutt.l" -
eBOrito e ap-.eeent.do ])OC 
Paulo Oan1do e Maria 'l'a
dros Bll.tistg - & dupla da 
F'rat.emidade. Aanboo os pro. 
@l'lldTl,86 vinoulados àque!M 
Jnstl.t,u.i~. 

OomJ.nueanoo, J;>Ol6, a :oo..."Stl. 
oJ)(lil1tun1,d8de de tMbaJhair. 
Em tôdas M olrou=-tâ.nicias, 
P.'"ES81'Vemi06 ,. D068& tira«IQüi-

dade pen. aernr, em tôdas 
ae provaqões, imuni2l6lll-O-~ 
OOQln. • diso6irdita e :reullt\• 
m<l6 ~ ene~as piu11. ret\• 
lll!llll' a 1llll'8foa a <aue ~ 
dhlmado&. E~~ quais fo-
1'elll os problemas eetenida
moa Da8IIMI mãoo Ull6 Ml6 ou-

O tiernpo, pa,tir1.mÕlllO do 91!
Dbc,r, DIio 8e peroa 6111 DOMOII 

~. - ~ praillWnls 
die Alllll1 !tanlec: wNão fMe1' 
o bem Jf, 6 um mal". 

LnmASE9SAOPlMLOU
VOR AO OABOOLO SERP..A 
V'J!lRDE - A ~ OUl• 
1ruane M'OIJ:lz 89 ~ preeel!if.1t 
à 8es8lo dedllCIMla. ao q:uerldo 
Oal>Odlo Bem!. Vet'de, a.tra
lée de seus DliretOt'el!I. Lmd& 
Sessão! Estão, pois, de pa!ll.· 
bâm: o ~ Pl't!l't'deote José. 
ele ~ e a Diretora. dl! 
OUllbo a Ya.J.Ol'Ulá Sellll:lort\ Ge
~ Olm!1m ~
A:pt,oveitlmdo o 0!lfll!(jo, q-ue
NlOM>S feae.c- o noaeo OOllWbe a 
todQs os D1ret.oN6 e chna4s 
~ da Ublâ-0 dia 
08/ridade s. Cosme e s. Da
mião, paa,a. a Sessão tambem 
Pestim, que facemas .iealli'.ar 
DO dia ~ do OOR'fflte (quftn• 
ta,..feilr41,.) , à6 19 hOl"IIS. em 
homena.g-em ao qu~mo 
Dr. Be2Jemr. de Mene21eS. 

SEMANA "BEZERRA DE 
MEN'E2mS" - A p.1-opó&to, 
ll!l1mia promoção d,a, l!ld!tôr-a. 
"Divli:no M.eebl~", por nosso 
ín:temlédlo e lndepen<relllte de 
sol'beio, todos os nossos ~ 
ma.doo l.dtoffll poderão g6111-
um Livro Espfrit.a., bastando 
paa-a fa.I. respoinde.--iem a. se
g,umte :P81mlnta: "Qu&1s silo, 
ou quais erem, como Que-ta,am, 
o.s no.roes completos de pai e 
mãe de BEZERRA DE ME
NlElZIES?" - R,oopoot«ls !)!111'8,l 
SU,premo órgão da.s Rieligiões 
Espfritll'lS - Colln.1111dBta Paiu«io 
Oamrido - Rua Peirnam'buco, 
1161 - , Eneantado - GB -
ZC-13. - Posso adiant.ea- que 
a rie&posta oer<ba. enoont.1'8-se 
no men.9ám:o "Lu'lJfiro Esp!rt
tua,I de_ ~ • ', o QIJA\l 

pod!ll·á, ser l\dquMdo n,a, sedi9 
d& ONada OuHllet"me Mo
nia, :M.'IIIDóe!ll SOQS cai,t;as ate 
o dia 30 ciO COM.mt'e, 

SOCU!EDAOE E S P 1 R 1'11A 
TR'ti:S ::.!'.'IS MAOOS - 'N· 
d.a e. Dáetorla da na;sa. Cl'U• 
,ada t.ti~ pi: sente à .!le!'ISl\o 
do cii 8 do 000.'l.Ulte d& So
oledade Eapnitl\ "'Th-ês Rell! 
M~", com sede à rua Teó• 
filo otonl n.0 102 ll>llll\do -
o:s, oujoo autas Pa-tJ:"01110l't 
aão: Gullhermie Mot ~ e E@U 
Mooãz BMT-eto de Ait'l\€íio, 
Queremos. di& 001"'~ e oom 
ocore,oão.~&l,._ 
oepç6o & n<,s prqpoooionad& • 
Ml8 :U"Yll'OS de Guillheane Mo
nllll: "O EsplrltJsmo At-i-e.wa 
dos Sécuiloa" - H~ 0 

Grande" e "~ Bi081l'&• 
fia ele ~ Moniz l!l!ln'INlto de 
A!l-a..f.\.O' · • os LiVl'OS em que 
tão poderão adqttii'li.r na noe
aa Bibfüteea.. Preço: - um 
do11.a.t1i.vo pea,a nossas ob?laa 
asslste.u.cl~s: 

SOCLAIS - (ffiMÃOS EM 
RELTGIAO) - Dia 13 d.o 
corre11t~. t.1.., ''SOOnt~u na.ta,. li_, dtl. senhora oanmelitG. 
Allemand, dedi.oada e.spôsa do 
oornpaillheu"' 081l"los LUlz 
Allemaald, compadt't'll ~ 
Colunista. Panil>éns! Que o 
Senhor J,eeus e As Fôrças diO 
Bem a J)rote,l& oom muita 
Pa.z e pr-oopen ida.de 1 

P a Teatral 
Vai Ajudar 
Terreiro! 

No da I de oobembro, ._ 
'biirá sendo levada a peÇa "A 
OHICA. BOA.", com ini<:1o àa 
1-8 hocee, na. rua Coillrselhemro 
F'ell'NIIZ, 19-A, no L'ins ele vu
OO!ll-ce'lo.8. 

o aoon:tieoilrrumt,o visa an-
8841aa' f'I.IDdo6 pa,•a as obras 
da Tende. Espi!ita Esbrêlia do 
Orienba, f1Ue tem sua sede na 
:ruia ,b16 lnl.if&Oio, MO, «--. 
T, Tocloe OI Slloto& e que 
ooaw. com " ~ dilreção 
dr. tliOt!8B, ~ Bwbá I)IIJva. 

Põtw. o ooo"'l'J!te que tl06 foi 
en"WIIIOO V'Elk> 1169ID&do pelo 
Pre«dente da Tende., o Il09IO 
querido Fr,ain,ltllm ~lhães. 
ReOomendamos a.as ml8806 ir
mã.os que presttgimn o evento, 
pol.s se. i>rfllte. de um at.o de 
enudlkl a um.a CM& de fé • 
oheia de boa i,ont,ade. O.. 
oomribes poderão Bel' EC100Il• 

tradoo em ~ d06 àolS 
endel'êçoo aDlm,a. 

Búzios No SORE 
o Jõgo de BUIDOS no 

SORE, R~ Pernamouco, 
1161. no Encantado, ré'R· 
lizallBe as segundas térça.s 
e quart:e.s·feiras, a partir 
das 15 horas. Os interes
sados deverão procurar ft. 
cha na secretai-la, pois o 
r.,úmero é limitado. 

DOMINGO, :13/8/1970 GN NA 01\JBANOA PAlilNA 'l 

------------------------------~--~...-. -,,;p: 

RELIGIAO E INICIACAO ,, 
lAIR TAVARES 

TODOS os :rovos ,tveram uma re
lldio. adoraram uma. cllvindade, sob 
IIRlll. forma mais ou m.f>nos elevada e 
reconheceram que existiam em tômo 
clêles Fôrç-as Superiores, 41ue tta neees
sário amar e tenier, as quais se totna.
vam propícias ao homem em determi
na.da6 condições, Foi dêsse conhecimento 
e dessa constatação qne nasceram as 
formas religiosas ma.is antigas: o sacri
fício e a prece, a primeira forma pro~ 
ourando favo1-es da Divinda.de por uma 
espécÃe de ne,ócio; a segunda, mais hu
milde proourando abrandá-la, entre
ra11t'fu-lhe o serrêao ela nossa miséria e 
fazendo a.pêlo à sua piedade. 

Tal foi, em todos os tempos, o sen
timento doe hom.MS em Nll~ão a Fôr
~as que se,ntiam presenteis, mas que não 
cronheeiam. Entretanto, em todos os 
tempos, ta-mbém, houve homens mais 
evolucionados, sem dúvida, ou · melhor 
inspirados pelas Fôrça-s benéficas, que 
foram porém, mais profundos e que, 
em determinadas condições, não revela
das ao povo eram oa.pazes de acir dire
tamente com o apoio de .fôrças espiri
tuais, em. virtude de sua maior espiritua• 
Ilda.de ou mais fina sensibilidade, que 
os colocavam acima do comuh1 dos mor-

ferença entre Reltrião e Iniciação. Am
baa procedem 4o mesmo aenthnento, 
mas onde a Reli(:ião 11e limita a erer, a. 
orar, a aceitar a lei que lhe é feita, a. 
lni~ Jll'OOura as ~ns dessa lei, os 
meios ele ação que a vontade humana 
pode pôr em movimento para tomá-la 
faVorável, não ma.is somente pela obe
dlênela, mas por uma espécie de cola• 
boraçáo que coloca a humanidade em um 
ciclo muito ,uperior, em um dolo em que 
tlla poc1e procurar não sômente fazer 
evolucionar cada individuo eJP sua riéla 
pessoal, como também dando aos re• 
t&rdatárloa, aos fraeos, o a.polo frater
nal dGs mais fortes e, prinelpalmfll&e, 
o a.polo IOllClltado serundo GS ritos • 
cua&e fatalmente obtido das fôrças eapi• 
rituaJs. 

• justamente porque não se faz sem
pre aatamente a cliferença entre estas 
duas formas de pensamento, que 11e 
acusam certas religiões de materialismo 
e selva,eria. São enea.ra.da.s somente em 
sua forma exotérica, a única proporcio
nada ao povo, e julfa,clas sob essa infor
mação incompleta, sem se indagar se, 
em sua parte esotérka, essas relirlões 
não seriam, ao contrá,rio, rrandiosas e 
dignas de admiração, 

tais. . 
Daí surgiu a sempre constatada d1- (Continua.) 

r~,-..=--A nossa·~r~ireselnlt.ante 
B t ldtlo,. .AQ:'.11& ~ E&t.6-vet:.. 

a Yá Lodlevf, nos mandou 
m,,<\.ls ll~ da ~
cmde vem reali.2Ja,ndo, como 
jootl&list,a, e reproocn,ta;n.te do 
SORJ;:. Suprem.o 61:gão das 
Rell;gióes Espirite.s um bl'i
ilhant.e úl'llbalho de :rewaçôe6 
públioais. Hoje, publioomcs a 
et-ônka de Diógenes santos, 
Presidente da F.E.U.B. que 
tem sede em :Sras!lia, e que 
tiem oomo titulo: IiNFELIZ 
llDl!lIA. 

Foi com ~tM>.te pe.2l!ll', que 
tomei OOlllhêedim.ento, aibra.vés 
die a.n~. que o "PasQiu.im", 
em sua. edição de :W à. 22-7-70, 
num gesto qu,e bem~
rim a lmpreMa tnallTOOl a 
serviço de g,rupoo inoompa,tf
veltl com ae tn.di~ e • 
familia ~. usando o 
8r. João da. Qomcia eotuo 
~=em.o oolooou-se, como 
sellilJ)re, ontnl. o credo de mi
lhões de lmlslledros. 

mo é cie se estra.nhM' que 
1D jOl!'nalaialho tenha usado o 
"entendido" joãozinho (na 
ILlingtua~n dl() pasquim) Pllll.'6 
8ibiniglr seus objeiti'VOS pois o 
mesmo, destituído de qual
quer censo de respansablldda
de e pouice. dlawética., serda., 
como o foi, um mal'llonete 
ifácil de man1ejrur contra. nos
.aos oosbumes e nossa veliigião. 

rontece, que o _ "pailQ.uJm'' 
não foi f>eliz IlJa esc,dJata do 
l1ootrumeniro e o "Joiozlnho" 
a.provelbain:db•>Se da. "dJe1X'a" 
pasoou-no.s 8811 aite&tadO de 
"lbôbo dia c&1te", Sem querer 
en.UllllSlwr as asneii-a.s &> 
•':Joo,02li.n,ho", v.amios m,oetrar 
e.pen!IIS aJ,gnmi,a.s das a!:l!:ma
ções, e.f,kma.9(1,es estA.s dMt:J.
lbufdas de ~ ~ e 
que nos ~ à aftl'-
mair que o "pt~•• nf.o 

foi te1lz na e9001.he. d.o !M
tnnnento. 

o ·Sr. •J~" q,u,a.ndo 
se refida a.o adúlberlo, aifir
mou qiie o oamdomblé não 6 
oontI'R, o mesmo porque, se
gundo sua.s próprl11S pa.la,vres, 
Jesus não to1 con,tra o ad'úl
tierio. ora., como todos nós 
sabe-moo, o casamento sem:Pre 
foi, em qua~uer r~. o 
emb..'"iAo dll. SIOOledade e que 
tôda.s aa religiões. lmsp.iirads.s 
n.as pal:avros do Mestre '!)rO
OUl-aim ~-lo e qu,allldo 
oeorrem modifl<.-açõe.11 de es
twutui,a.s nM sociedades, o 011,

sa,iru,n1Jo é comderwo lmu
bá vel parlindb-se de que • 
família umda é o elo pn:n-ct
p1111. paria CQIDSOl,idla4'-se M SO· 
o1ed.s~. A@Ol'3 o ma!s 1m• 
pol'balnbe: o adw.t,ér,!o IIMl.l)l'e 
foi oonsida-a.do como um 
oâ.MS", sendo mclusLve pre
visbo oomo Cll"ime em a:1giul1ll 
patse.s oita,i1do-se a. Itália 
0omo exemplo que tem SU418 
)eLs estn'ibadas ne. moml 01-ds
llã e o Brasil, ~ IlOGSà re
li.o!.dBlde e despeito doo tnsu
~OlreS à amorsiln.da.de, tem 
ta.rn bém su.oo leis l)aSeQ(la.s 
no cócligo roma.no. Ainda o 
mesm.o "joãozinho", a.f.lrniou. 
~e poo:- não 11reqüent&- "eer
to.s" lug'QIOOS, d61SCOiilib,eee as 
oausas dl'l. guil!llft ào vteblan. 
J.IIaás uma vei: demOllllStlOOll es
tllllr die.sligedo dl>S problemas 
que rufll!,gem a.· humM"lildade. 
~s• que e1ementio.s pt>e• 
tenciOBOO, que como êle, Vl• 
vem ortalllldo. A p:t'âitlce. do 
oo:nd-Ooinb ê tambéin1 um e.x• 
pediente usado paire. t> n'l&1 e 
0 sr. "jOQ(ll!llo:)bo" SBlbe distO 
tiio ~lto o ae,u ~ de 
~ ne@1M l)Uva]ier co,nhe--· 
mdo no ~Mlb~ ~· Peipt. 

Doo e que vtrre a e.scru v.!zoar 
o povo õo Haiti. Ainda o 
mesmo "joíiozinho" esqu€õell
se, QUMlOO Qe SU/3,S a.flm1A• 
ções, Que é na Be,h.la e não 
em OQ'b1'o tuge.r, que estão os 
lll8iÍS respeitados e tradicio
nais tei,re1iros de Umbanda 
como o são o Centro Espm:ta 
São João ~lsta do fa
moso baba-1611iJta. Joaquim 
~w.5 Peren e o Oenta-o 
Esplr'lta Bom Jesus da r...a,pa. 
do te.mbém 118,balôriXá Sr . 
A,ugusto Leão C8ild1'.S. AgO.'a 
o mejg tm:!)Olltalllte o Sr, 
"Joãoein!ho" debcou de dizer. 
lst.o é: que tain~bém f-oi 'ia 
Baihia que fóMm coor(dos. 
àqueles que como o "joãozi
nho". tentall.'$.lll mist.iili.oa.r & 
O'mbaalda. ds.í todic> o d~1lo 
de.qu-ele sr. Mas fique eect;o 
meu Clllil'O, que t. Umbe.nda 
(X)ll:bmuia.ní, como sempre foi, 
tnsplreda. peloo Orixâ6 que o 
Sr. disse que não e:xitstem 
mas que os teme. Por isso 
"joãozinho" ~ ]lhe peço: 
qtbMldo votta.res à dair en<bre
vistas, mM:ites p:time1:t'O ~
bre o qUe vais fi9l181t', pa,ra nao 
oo&res no ridícuAo e evite 
tlambém de ser usado oom.o 
~bo como o fôstes e 
como é usado o ca~1domblé 
pBlra a prrutdca do mal, 

Consultas 
Pelo ~elefone 2-2-7-48-91 

vOOê poderá marcai· uma 
eonsu1t.a l)IU'a jõgo de bú
zios na zona sul. Chamar 
Dona Maria e marcar dia 
e horál·ro. 

M.ATA.NÇA ... 
JOSÉ D ECARVALHO 

Efsti-ve pa.rt!clpando do programa •~io a.o Impoeeivel" 
e fui inquirkk> pelo produtor do refer!õo· programe., o meu 
e.mi@o Mário Barcelos: se eu sou favorável à matança JIM'& 
06 Ormás? 

Sou sincero e p&ra ag:rad&r mela dúll1a de ~. ale 
ida. de m®eira nenhuma. diftrmticar a. mlnha re8P(>6t-a, Qlle 
é evi'<ilenllemente a expresáo dO meu interior: sou contra ,. 
inatançaB p&ra. os Orl.xás e e:mplico porque. 

Em um bablóide ant.erlor escrevi um artigo intitulado "A 
llfoluçio na Umbanda.". DO quaJ. expus o meu pont.o de 1'1sta 
de que a Umba.nde. como rel.lelio, e&tã evolu.i.ntio muito e eri• 
õentemente não raciocino em tl&mKIS de que elevam~ fitQ 
atados a um ritual que data de sécuJ.os a.tris e llU8 ão est.à 
m&ie ele acôrdo com os pen.samfflt.oe modernos do mundo &tJusil. 

Não sou e não poderia aer. oontra a.s casas de Olol'i<i&de 
que pi'&tlcam a ma.ta.nça, pois como dJ&se acima & prá.ttca ela 
religião espirita ~ o lntierlor de cad11. um dos - pra• 
ttcantfL'! e acho que cada um lleln o dit'elto de ae ma.nil~r 
re}lgi.06&mente à sua m.ane1ra 111t.er:1or, de e.côrdo com a .ua 
&\IOlul}ã.o espiritual. 

Não sou oontra a matança. pois nê.o de.seio refOll'me.r a 
Umbanda e sim não 1n:t,to pare. os Orixás, pois acllO QUe oa 
0nm ou as fôl'i,lQa definiti'Vas da natureza, não preelSam 
Gt ~,ue para nos atenderem ne.s nossa.s dificuldades mate• 
n.616 ou espirituais. 

Quilseram saber porqu-e oemo carne ou se come carne? Oon.• 
t,eeso que sim, pois alnc:16 não oon.segw pam-onlzar mlnba wda 
m&t.ee:lal a ponto de não depender dos aumentos 1»9,IS oom'Ull5, 
l!liM6 próximos de.s nossas neoessi<iadea de alimentação. 

Confesso que nos dLas em que vamos ter sessões eapl'ri• 
tAla1s, como no d.ie. anter1or, me abstenho do alimento oe.rns.1, 
embora. saiba Cl\le isto não é o bastante, mas pa.l'a mim ~ o 
oomêço, ou melhor, ume. tentativa. pa;ra conseguir ohega.r a.onde 
deeeJo, 

o estágio terreno do SeT humano é antes de tudo, o Pl,'1• 
meiro estw.o de evolução, não espel'&l.do eu encontrar neste 
J)la.nêta. a. perfeição definitiva de atos ou idéias em mim pt~• 
prlo ou nos meus semelhantes. Sinto-me pelo oontrãrlo bem 
im,pedeJto e longe. muito longe, do inlcio do ea.ininho que te
ria que percorrer; m115 não posso sutocar as reclamoo ou u 
idé1SB de evolução, ditadas pelo meu interior , Não goSto de 
matar . •. Não go.sto de ver 8811gpe e portanto, n~ aceito que 
os or,!Xás preci..sem de sangue animal, que substitui o barba· 
rismo das orerendas do sangue humano, para êlea derem a sua 
fôrça aos indefinido.5 insetos que são os sêres hmna.nos. 

Um guia esplritUAl me disse que o mundo de_verla ser CW· 
ferente: que não se tirassem as flôres dos Jardins, que não 
se corrigissem aes 1í,l'vores, que nê.o ·se matassem os peures ou 
06 animais. Mes oomo viverismos nest.e mundo? 

o ser humano caminha. pa,ra a. fome universal, por l8SO 
não poderemos tM tranqüilament~ esoolher a nossa. a.limente
ç§o, mas os Orlxá.o. não oomem, são fôrças espititu11Js e ao 
meu raciocínio não precisam. de sa.ng,ue. 

C()mo disse no programa ''De.sa,flo ao Impossfvel'-', o OtiXI\ 
tlinto recebe uma vela, como out.N qualquer oferen-da., depen
de da int-ençã-0 do ofortante. 

Umbanda é paz. é amor e ê 08.l'iliade eapirU,ual. Só l&SO 
t Umbanda, 

Se você sofre mande seu nome e enderêço para. a. OorrMte 
l!lsptritue.I do Ce.boolo serra Vel'de - Jooé de Ca.rvelho - BU& 
Pernambuco 1. 1&1 e ouça. sábado às 'f horas da. m.anltã ''Lou-
1"01' aos Ol'ixás" - Rá.óio Rio de Jan~1ro. J. 

A Umbanda agora lri. 1-econhecei· os trabalbo.s , d06 Séll8 
ttlhos que sempre & defeldere.m com idealismo. Ma.i.~o S.
oelo.s e Noronha Filho são can<li'<iatos para representai-em CII 
Umbandist$S nas Assembléias Legislativ-!lS Estadual • 1l1ederal. 

Ohegou a llora da. deeisã.o. Vote em Umb&ndista.s 00810 

voo!!~ meu irmão. 

1 LKA 

Malhos e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCOCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS OE MALRA 
VENDAS ATACADC E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDOR~S _ 1 
Mencione êste anuncio e ranhe 10% de bomfi<ia;~.:) ! 
Fàb1ica e lota: Rua Dr. Leal 368-B_ iEsq d! .b ·• 
Pernambuco) Em frente ao ponto fm:~ 2~~ om tt-

Eng Oentro-Praça-15 - TEL.: 2 - 1 

---·-

• 



s .EO Que 

Fazer! 
.: ..... ~ ._ ' • ~: • ... • • ~ • t • ; •• :: .. ·.• • • • q . • •• 

i diwo qu precisamos dizer ao nosso povo 
· as nossas metas como candidato que somos 

repRMliar pelo MDB o Povo de lambi • 
legisfatiya do Estado da Guanabara. 

l começamo.s nossa u a pelo a oida, 

j
·• lrtáeaos I idéia da política. Idealizamos e 1-
- ..., procissões espíritas que já vão se 
flnalldo - tradição. Idealizamos e realizamos 

illabéll diNrsas Giras da Amizade, promoções 11-
<tas q11 ._ · os irmãos da nossa religião • * ffl05WIS de qNftios somos. 

Nouo iebalio esbarrou então na necessidada 
da cri8naos alguaa coisa mais objetiva e partimos 

o DE., Sllpremo Orgão das Religiões Espíritas. 
l ~ a eqMipe de idealistas, levamos à fres-

11 o ft05IO trabalho, • quando da nossa inaugura• 
~ 116 ciNe de dois anos, em nossa sede na Rua 
. 1161, já tinhamos em funcionamento, 

1 aa chica llédico-dentária, com fornecimento de 
,..!ldi·m e COII todos os seNiços inteiramente ora, 

adw,ga o com o 
IIOtO otlalaok)gista Campos de Rezende {clínica de 
~ ca laboratórios de análises e temos i 
~ • operador pfástko para fins de caridada. 

~ dtSSo, nossa meta ainda nao .. 
coao aia !Ião está, cumprida. Temos ainda 
ffabelo pele frente. Defendemos com unhas 

detdes IIOSIO direito de sobrevivência e o Tabfol. 
61 • UllbiMlda q41e circula todos os domir.~os, 
M Ws alOS _cOIII a GAZEJA DE NOTICtAS pas.to1 

i • o ó,gio oficial e defensor da nossa religião. 
~ llaqllas, realizamos várias representações 
\:IDIIA peaoes t ~ que de alguma forma pre
Y.dtaa dll..alw ROSSO livre direito de culto. Nlo 
1
........ mo tido, achávamos que ainda. faltava 
, OOÍII, r,oao de fato falta. lançamos com o 

· amolllo sacesso o programa de rádio A VOZ 
01 EXSlCJTO BRANCO, que vaj ao ar todos os sábados, 
tias 9 às 10 horas da manhã, na Rádio Rio de Ja. 
. · . .AbrfeMol assim uma nova trincheira de lulas 
e.feMes fflllO seMpre abençoados por Oxalé. 

Depois partimos para a televisão, e o progra
• DBAflO NJ IMPOSSIVB., que 6 transmitido às -.,/22 11oris~9, logo ,e 

dasllcol • mE. Tido estava bem, mas fattava 
- r.-...teção oficial da nossa religião, para 
qae ~s em leis os nossos desejos e 
dlrtlfos. F6Mos laflçados à política pelo brilhante 
lloroMa FIiio q11e ser6, 111 fé de lambi, o nosso 
,...,e..tante II ca.en í-ederal em Brasília. . . 

Daqui P8J1 1 fr.te a nMSsão depende mais 
6> ROSSO po,o do que .de n6s mesmo. O que f~r 
tlkl • ümH • 15 de novembro, vai determinar 
o II05SO destino. Somos de origem humilde e vamos 
prosseguir assim- Nossa sorte, ou seja, a sorte das 
religiões espíritas está nas mãos dos próprios ir• 
mãos espírifas. Vocês Á que vão determinar em 1S 
de novembro, se vamos de uma vez por tôdas nos . 
forMr independentes ou ,e vamos ficar sujeitos co
mo atê agora a checafas e pilhérias. 

Pretendelllol, se eleitos, normalizar de uma vez 

forçar I censura • Jeldtdo de que nom religlao 
nao seja tema dt galhofas em programas de teleri
sao, eil jornais t peças teatrais. Pretendemos cnar · 
niedid&1 legais para qae nosso povo receba o res
peito dMlo t q11 Jamais nossos templos seJall 
lnvacf Idos por quea quer que seja. Pretendemos ba
alr do nosso ll8fo os exploradores e aproveitadores 
e acreditamos CIN este seja o desejo de t6da a 
imensa legião compõe o glorioso EX8lCITO BRAN

CO DE OXALA. 

PrefendellOs • de kldo, que os nossos lr-
mlos participem ativamente desta lufa e para Isso 
vamos criar a CAMARA DOS ESPIRITAS, que terá reus 
representantes que J8 reunirão temporàriamente pa-
111 elaborar projetos Qle .981'50 por n6s apresentados 
na Auembléia legisJafM. 

Jamais YIYelllos de iras, pois nosso maior 
COffll)f'OMisso é com a nossa própria consciência. 
Jat1ais UsatROS ação de terceiros para fazermos dela 
plataforma política, pois achamos que somos capazes 
dé engan,,r ao povo, rAaS Jamais enganaremos • 

Oxaf4 e a nós mesmo. Nosso material de propagan
da sar6 humilde COIIIO n6s S0111os humildes. Somos 
pobres e n6o podemos fazer gastos et11 campanhas 
polfticas. Nossos meios de oomunicação são o nosso 
trabalho, nossa dedicação t a YOfttade de servir 
1 ca.sa. A eh a m o s q1e com êles temos 
modos • meios de f alarmas com nossos irmãos. As 
faixas serão substHuldas pela nossa vontade férrea 
de lutar por lambi, os folhetos coloridos substitul
rellOS pelo HIOr puro • sincero que trazemos no 
IIOSSIJ coração, pois de fato Aio SOR10S poltticos e 
• missloftãrtM-
. Creaos • OHJa, CftMIIOS M sua vontade de 

· der ao povo espirita Melhores dias e cremos prin
clpalmente QN dtegar81Ros na nossa meta, pois ela 
representa a vontade do Criador. 

D vitória 6 a Deusa de todos os idealistas. Não 
Jmporta QN sea altar seja no Infinito. Vamos mar• 
dlM para ela, 

O POSSIVR ESTA fflTO. VAMOS FAZER O IM• 

WAVA. 
por ~~ a_ II05SI ~~~-ml0;-f'feteftdeflll01.... _ _ ______ ~~m! 

OT,A ,EM ,ESPIRITA 

oje: S,aída De Ya6s No SOR,E 
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Nasceu Na Roça . Do Xangô De 
Ouro Um Barco De Oito Y aôs 

DomingO passado, a Roça 
do XllltlgÔ de ouro que fun
cioDIIL na sede do eo&E, ae 
engai1:a.uou com a. sai.da de um 
bea-oo de oito Yoos. Jamais 
um& sa.f.da. de 11841,00 foi tAo 
1l01lt0rl"l<lia e uma 81.$lstência 
~ s~lotou as depeln• 
dências do SORE. numa. gran
de ~ de fé e pres
Ugio d<> zeladm' da caea. Na 
!l)ág.ina ceioitira,l noosos irmãos 
\'fiO ler todos os d~ da 
festa que mairca.r§. époea. D& 
hlstórJa da religião, 

A Fôrça do Fato 
fr 
"nula Qualquer , 
tr 
~(P.7) 

Do Dia 20 
foram encerrados todos os preparativos para a grande mar

che de Xangô e lbeijadas para .o próximo dia 20. O roteiro será 
o mesmo percorrido nas procissões de .Oxóssi e Ogum. Muitos 
terreiros já confirmaram sua participação na gloriosa marcha 
do Exército Branco de Oxalá. A procissão como sempre aconte
ce, sairá da sede do SORE, na Rua Pernambuco, 1161, às 16 
horas e no regresso faremos realizar a terceira Gira da Amizade 
do ano, nas nos-sas dependências. Pedimos aos terreiros que 
tragam 5uas bandeiras e estandartes, velas e flôres. Pedimos 
também que cheguem às 15 horas, para evitarmos atropelos na 
mudança de roupa. Os terreiros que desejarem poderão fazer a 
confirmação de sua presença. 

A Minha Vida (VII) 
MARIO BARCELOS 

A verdade nisso tudo é que a jovem magrinha 
se chamava Amélia e fazendo jus a música popular 
procedia como tal. Amélia é a mulher de verdade. 
Môça de família boa era sem dúvida o meu pedaço 
que faltava. NoivaJnos e casamos em poucos meses, 

' 

ma p .m1eir-0 be1Jo s acontece a püli;o sim 
inesmo meses depois de namorarmos. 

No dia do tal beijo, eu pergunteJ a então minha 
' namorada se ela queria casar comigo. El11 . respqn- ',; · 

deu: ''Você não te:rp coragem nem de ficar noivó, 
quanto mais de casar''. Bem, a.li mesmo acertei de 
conversar com a Donã. Aurora e com o bom João 
Amaral, mãe e pai da minha boje espôsa. 

O Pai homem magnifico, deixou a decisão para 
a minha .!ogra. Ela, com seu ôlho clinico, sentli.u • qu~ \ 
• era meio irresponsável e andou dando uns con• 
tras e inclusiv,,, carregou a noiva para São Paulo, mas 
a verdade é que estava escrito e acabamos casando, 
no dia 6 de Dezembro de 1952. Foi uma beleza de 
festa e dali fomos passar a lua-de-mel em ()am":' · , 
buquira. ~ ' ' . ' . . ' 

Eu havia oompletado a maior idade e não sabia 
bem o que era assumir um compromisso de tal ·en
vergadura. Sempre fui homem de luta mas só lutar 
não basta, é preciso haver dignidade e ela faltou . 
em mim durante um certo período. Eu trabalhava '.na t • 
V.ulcan, pegando às seis da manhã. De Já saía cor
rendo para meu plantão no "Diário Trab~ta". e: 
dali saía correndo também para meu plantão -~ R,á:. . 
dio Continental. onde deixava o trabalho à meia• 
noite. Em casa só chegava eêrca de -duas da manhã, 
pois antes pegava a patroa na casa dos pais. Era uma 
vida de sacrifício, e acabei ficando meio abalado fi• 
sicamente o que me obrigou a deixar o primeiro em
prê,o. exatamente o da Vulcan. 

Vou retroceder um pouco e lembrar de uma pro• 
messa que fiz e cumpri. No meu pequeno período de . 
noivado, passei por uma grande decepção profissio
nal e fui. juntamente com minha noiva. meu sogro 
e minha sova, num terreiro na Rua Marquês de São 
Vicente. Tão logo chegamos. uma médium. inco1-pora
da com a Cabocla Jurema se acercou de mim. A bela 
Cabocla falou do meu problema e prometeu resolver 
tudo em sete dias. Eu em troca prometi que daria 
o nome a uma filha que viesse a nascer da minha 
união côm minha espôsa, o nome de Jure.ma. No ca
samento vier.am quatro homens seguidos, inas acabou 

· vindo a môça e ganhou o nome da Cabocla. Mara 
Jurema. Bem, vocês todos sabem que encerramos de
pois com o Mário Aian. 

Vou contar agora a vocês, a fase mais negra da 
'Vida em. comum com minha espôsa esclarecendo que . 
o ún1oo errado em tudo fui eu e que minha mulher 
IDOÂ1'0ll uma elevação espiritual extraordinária e é 
por isso que boje eu a chamo de Minha San~ Mu
lher Minha história serve de exemplo para os Jovens 
de hoje e espero que com ela amenize muitos sofri
mentos. Na wrdade eu só me encontrei quando en• 
eontrel com a minha religião. 

.(CONTINUA> 
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TOQUE FESTIVO 
EM GUAD.ALUPE! 
No próximo domingo, dia 6 de setembro, o 

Grupo Espírita Umbandista Unidos da Fé, que 
tem sua seàe própria na Rua 17, quach-a 42, 
n9 24, em Guadalupe, fará realizar uma gira de 
confraternização para a qual estão sendo convi
dados diversos terreiros. A festa terá início às 
16 horas a será servido aos presentes um angu 
à baiana. A eas~ é dirigida com_ grande capaci
dade pela Babâ Dona Jacy e pelo seu espôso o 
nosso querido Gentil. Mário Barcelos e Noronha 
Filho estarão presentes na festividade. o casal 
dirigente do terreiro convida a todos os irmãos 
para comparecerem ao toque festivo. 

c. E. CABOCLO IRAPU.Â. 
DIGNIFICA Â RELIGIÃO 

Estivemos visitando mais 1 
IDUa bonilta ()a;;a de Ca.ri
tle.de no e.col.bedor e apre.zi
.el bairro de Campo Gran
de, o e . E. C&boclo Irapuã, 
situado na Estrada da Caxa
morra n• 115, e dirigida pela 
11.ossa estimada e competente 
Eabé. Aidir da Cunha Nag, 
que pratica o ttitual do Omo
locô. 

A Di=etoria da Casa é 
eonst,tufda dos innão.;: Pre
sidente Ja'r Lento, vice-pre-

-- --------
União Da Caridade 
Festejou lemanjá 
No dia 15 de agô6to, a 

tlnfüo da QariÓ'lde S. Coem.e 
• S. Damiã.o, oom sede na A.v. 
~utomóvel C1ube 907_!!>11 em 
àihaúma - ônibus Castelo 
~e.já, sob a direção dos nO&SOs 
lnnãos José de Cana.lho e 
Geralda Alvareflge., ree.li2:-0u 
lloda Gira em louvor a Ye• 
IIWnjá. 

Cada filho do terreiro levou 
wna. ro..a. branca. pa.ra. Yema.n
tf. que t.eve a sua. linda. 1Jna• 
8MD oobef'ta de rosas brancas 
• de pedidos de gaças leYQ.dos 
a,(18 seus pés pelos e~ dO 
lerre!ro. 

.A. todos os filhos de té de. 
Vntio da. oa.rid6de São r.os
ae e São Damião. o tratemo 
~ do NO!'Ol'lha Fiiho e do 
Pl'eeióente do 801RS - Mi
m B&rceioe. 

1 

Gii aa llmbanda 
EXPEDIENTE 

~ 
~ 
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Eneant6do - GB 

sidente A . Lento e Te.sourei
ro Naµ- Leitão. 

Prestam caridade no Abe.
çá. o caboclo Ira.puã., Preta 
Velha Joana, ElCu Arra.nca
Tôco e Erê Zezinho, entida
des da Ba.bá Aidr, que ao 
lado dos Caboclas Mata Vir
gem, Pena Dourada, Mana
puã, Cobra. Coral e Jupia.,...-y, 
Preta.s Velhos Ptt.l Flr8.llci6c0, 
Pai Salomão, i:t'os OrisJ>im, 
Doum, Pedrinho e Tonlnho e 
o.s Eni.s aete Enc.n2Zilhadas, 
Marabô, Pomba Gira e Ar
ranca T6co, presta.m a mB.lS 
pura. assistência espiritual a 
todos Cllli9 procuram e96I\ ca
sa. de santo. 

No próximo dl.a. 29 de ag&
to será :rea.lizada. no Abaçà, 
uma bonita. festa em home
nagem ao Caboclo lrapuã, 
Guia. Chefe do Ab&çé,. 

A Mãe Pequeno é & nossa. 
irmã Iracy Veiga e os 0gãs 
são Nllton e Nel.son Maga. 
lhães, que ajud&m decidida
mente a Babá. Aidir 1106 tra
balhos e.spirituals ali · reali
zadoo. 

h5 sessões são aoo sábados 
de 15 em 15 dias e COllSultas 
com jõgo de búzios, às quar
tas-feiras, a partir daE 16 
horas. 

E s p e r a mos o compa.nc1-
men to de YOCês à proci,;gão 
de Xa.ngô no próximo dia 20 
de :retembro. Aceite o DOMO 
SaTavã. 

Saída Na 
Casa De 
Odéquerã · 

Hoje, o Abaçá, de Odéqueri., 

&1'tuado ru, lwe. Almirante 

Melquíades de Soum, 70, Lar

go do Tanque, Jacarepaguá, 

no aato da Rua Nupora.nga, 

eMAlzá em resta com uma saí
da de Yaô. Deeejamo., a,o 

Odéquer-;i muita. felicid:aóe e 
aOtJ in:ieiados na rel'gti<> muito 
axé dos lieU8 eleoo.s. 

'IM~A.lS SUJE ·O PR1AT01 
EM QU V 1,C,Ê C,011 U ! 

Luiz Carlos Fortes 
I 
- Infelizmente para nós Zeladorc,,, de San• 

&o, ·temos que sentir o lado neg-aUvo ·que 
exbte deni.ro da nrusa Religião, ainda che:a 
de ariokôs, que pulam de um lado para outro 
a escolha do melhor ajeum e sempre comem 
e podre e deteriorado. 

As eleições se a.pro:tim:un e a arma usada 
pelos que nada sabem e nem 'lllergam den• 
1re da ReUcião é sem dúvida a calunia e a 
Infâmia, objetos cont.u.ndentes, que mesmo 
assim llio conseg-uem desvirloar os bons proe 
)IÕSitos e a dedlea~.ão de quem realmente lhe 
._ am pn.to para com« e hoje através de 
mentir:w; desmoralizantes, quer virar o me~mo 
prato que saciou sua fome espiritual e desejo 
de a.prender airuma coisa. 

Quase sempre, isso acontece com meu Pai 
IIARIO BARCELOS, homem dinâmico e em• 

' preendedor dedicado e correto em seus atos, 
dotado de grande pei:-sonlllidade e honesto sob 
todos os aspectos, que muitas das vêzes re• 
tira clinhelro do seu. próprio bôlso ajudande 
na feitura do sant-0 de abw descompreendi• 
das, que ma.Is tarde passam a falar mal do 
meu pai, sujando o próprio prato em que 
comeu. 

Por mais que o Zeladol' tenha feito em 
benefício ela evolução esi>iritual dessa des• 
oompreendida filha da Oxmn, como paga
mento pelas noites mal dormidas, pelo des
-rilo e compreen5áo clado pelo nosso Pai, dá 
oom.o reciproca UJn& campanha desinorallza• 
dora e mentirosa, apreroe.ndo Inverdades • 
oalánias lnfamanMiS, contra unem lhe deu 
aaber, ded~ão e a OODdiçáo de Yaô. 

Em artigo& aoieriores eam os Títulos "DI• 
REITOS E DE\•ERES" "KEL1:. SUJEIÇAO 
DA YAO'', "O VALO&" DE UMA DIGINA" 
e reeeniemente "A COMPB.EENSAO DB 
lJlllA Y~O", deixo elaro, que de wma vn 
per iôclas éleYemG& fJld;trpar do n- sei.do 
IIM'Jo, ei.n<ler Iguais a você, ll1le procura pe
jonr e macular a llalra ele "1ffll não cleff 
• realmente não pocle, em hipótese nenhuma, 
pelo o que aconteceu entre nós. E você tem 
- cansdênda a realldacle de fatos e na ln• 
verdade ele 9l1a6 más palavras, cti1aa em mo• 
mento de descon~e emoolona.l, faniquito e 
lnCn,nqiil1idad íntima. 

Olha. aq1li núnba 1rmi 11a Oxum, existe 
uma Lei Eleltora.1, que protece - ClNldlda1Õa 
de campa.nhas de desmoralização dirigida. 
não embaz-que nesga Cll,Jloa, que é furada, de-

(Babalorixá TOLA MALEMBil:) 

pois vá se queix.u-, que meu ami&"o TRAN• 
CA RUAS DAS ALMAS lhe deu uml\ queda, 
lembre-se beln, s6 temos o que N'lalmente me• 
.reeemos, quem ec;pallm, disGórdla e mentiraa, 
tem que assumir a responsabilidade de seus 
&tos, mesmo que vá para a ta.rbnba, se se,. 
irure, farei um teste P1ft ver se re&lmente 
você está firme, depois llio cli,ra que está en• 
xer,ando m09quito oolorlclo e Santo Antônie 
lhe enganou, quem psta de chôro é lenoo 
e não sou proprietário de manufatura ou 
boutique. 

Meu Pai arrolou testemunhaa contra. voei 
e lhe avisa, trate da sua vida, que tem muita 
coisa a corrigir e dejxe que os outros tra.ba• 
lhem em benefício da noa&a Religião, poia 
eJa muito precisa para sua evoht~ão e aflr• 
mação no conceito do Povo Brasileiro. Se voei 
não pode ser um pinheiro no alto da mon• 
tanha., seja uma pla.nta no vale, porém seja 
a. melhor planta à beira do riacho. Seja o 
a.rbusto se não pu 4er ser uma árvore fron• 
dosa. Não podemos todos, ser ILUMINADOS, 
devemos ser o que realmente somo,,. Pa.ra to• 
dos há na terra alguma coisa, há muito tra• 
balho e poucos trabalha.dores. E a t.-u-efa. de 
esoolher é a mais próxima, que escolh.'\ o 
certo. Se ~ não pode ser a estrada rea.l, 
seja. o atalho. NiG podendo ser o sol seja 
u... erirêla, mesmo que i>eja de menor gran
desa. 1-nbre-se, an p-andeza não é que se 
ganba Oll ae perde. Seja a melhor po6t!ivea. 
9eja. aquilo que realmente você ~- SeJa bo• 
nesta com você prõprla, para que seja com 
.. -- Mire-- DO eepêlbo da _,. alm& 
e medite OQDl quen:a ~ a verdade. Que nossa 
Mie OXUM lhe clê G neces,;á.rio MALEME. 
Aue&o. *** T6das às quartas-feiras e sába
dos, a pariir das 13 horas, TOLA MALEMBlt 
realua ooaSUltas - Jôp de Búzios • "Seu" 
TB.ANCA RUAS DAS ALMAS, na Rua Ca
nanéla •·• 16, em Osvaldo Cruz. De 15 em 
11 dm sio ...ibiados TCH1ues em Jouvor aos 
Omás na Casa da Ouun e Ylô de Tola Ma.• 
lembê, - Bila Õ!lcar- Lopes n.c 69'1, Lar:o 
do Anil, em Jacarepacuá. No próximo wa 5 
de !letembro, reallzaftmos um Toque festivo, 
quando l'e()eberemos a visita de diversos Ze
ladora. *** Lembremo-nos de l\lARIO BAR• 
CELOS e NORONHA. FILHO no próximo dia 
15 c1e Novembl-o, pelo que já fizeram e po
derio fuer pela n- Relicfão, Espírita ..-ota. 
em Bspírttas. 

A BABÁ ARLETE MOI.T A É 

UMA EFICIENTE ZELADORA 
- O Babalorim Tola Ka

lemb6 vi.sitou mais uma * 
à T. J:. Caboelo Rompe Ma
to, situada na rua Dona 
F'rallCi6ca n.0 184, Lln.!I de 
Vasconcelos, dirigida com 
muita eficiência e dignidade 
pela nossa querida. :irmã, a 
Ba.bé. Arlet.e Moita, um exem
plo de dedicação J)II'& com o 
Santo. 

o terreiro da. e6timad& e 
simpática. A.rlete Moita rea
liza 2essões à2 sextas-feiras, 
oom o vibrante e formoso 
Caboclo R,ompe Mat.o, uma 
.entidade espiritual de muita 
luz e grande vibração, e oon
su1tas iw, quartas-feiras a 
partir das 1' horas, oom 
Pomba Olra. Cigana, . orien-
tando àlbiamente & todos 
~ltifi que procuram • NU 
Abaçé. em blLSea de um. Je-

m.tlvo eBPiritual • a eura cle 
le'IMI ma.Ies. 

A Mie Pequena d<> terrei
ro é & nossa prezada e pres
tim.06a Mãe Pequena Elza. 
Pedro, que colabora <tecidida
men.te pelo bom desenvolvi• 
ment.o dos trabalhos e,;pirt
tua!s realiza.dos no Ylê de 
Seu Rompe Mato. 

Na oportunidade da visita, 
Tola M&lembê comunicou à 
distinta e eficiente Babá Ax
lete Moita, que por delibera
ção da. Diretoria do YJê do 
O&bocl.o Arranca.-T6co, h&via 
sido conferido um Di,ploma 
do Mérito Rellgioso, pelos 
relevant. serTiços presta• 
dos à Beligião, pela. D086a 

dedicada. kmA, que ll1,e serã 
entre«ue em aolenldade, no 
prádmo dia I de aetembro, 
na 7- 0eNI' Lopes n.9 89'1. 

Largo dO A.Ril, em Jacare-
pa.guá_, 

Esperamos eodo.s vOOês na 

Proei&são do próximo dia. ao 
de setembro, em homenagem 
& Xe.ngô, o Ju.'½tioeiro da 

Umbanda. 

Búzios No SORE 
o Jõgo de B\lzios no 

BOBJE, Rua Pernambuco, 
1161, no Encantado, re&• 
J.12.asse as segunda., rerças 
e quartas-feirM, & p,.rt!r 
das 16 horas. Os mtereS· 
88dOB deverã.o proourar :ll· 
eh& na aeccetarta, poJi1 o 
J!,úmeJ'O 6 linutado. 

.j 
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A MESA E OS PRATOS 
NORONHA FILHO 

Há poucos dias na cerimônia come
ntorativa do jubiléu de ouro do Tata 
Tancredo da Silva Pinto, quando todos 
se agr1Lpava.m em tôrno da grande mesa 
festiva., ornada. de flôres e de doces, su
bitamente me ocorreu a idéia que servi
ria de tema para a minha fala. 

Olhl'J atentamente para todos aquê
les dirigentes umbandistas, que se com• 
primiam ao redor do banquete festivo 
e disse,. retirando as palavras do fundo 
do coração, como quem retira água de 
um poço: 

"Nós espíritas, sabemos de ciência 
própria, (!Ue a vida humana se compõe 
da parle material e da parte espiritual 
E sabemos também que esta é mais im• 
portante que aquela, porque o espírito 
é mais importante que a matéria. Nêste 
momento mesmo, estamos participando 
de dois banquetes: um, material, em 
tômo d~ta mesa e dêste doces; outro, 
e;spiritual, em tômo do nosso homena
geado. 

Mas também podemos dizer que é a 
própria Umbanda. êste verdadeiro ban
quete espiritual. servido aos homens para 
seu rega.lo. 

Entretanto, que diferença de com
portamento verificamos n114ueles que se 
acercam da grande mesa umbandista: 
aqui estamos todos iíós, pacientemente 
ouvindo a mensagem fraterna dos diver
sos oradores. atentos às sua.s palavras. 
sofreando educadamente os impulsos dos 
instintos. contidos disciplina.damente. à 
espera do momento de se regalar com 
oa accplpea e as culoselmas. E' o ban
q,!1 -e ma rlal. Mas. espiritualmente em 
tõmo da «rande mesa doutrinária. com
portamo-nos como crlaneas mal-educa• 
da.11 e tra.vêssa.s, cada qual avançando 

para apanhar o maior bocado, as mãos 
entrecruzando-se, ávidas de apanhar o 
dôce mais cobiçado, todos se acotovelan
do, barulhentos e buliçosos cada um 
querendo comer sozinho e depressa o que 
é para a satisfação de todos. O resul
tado é que a mesa se suja, os pratos se 
quebram. as garrafas del"l'amam. 

No entanto, l) banquete espiritual é 
bem mais importante que o material e 
é ,empo ele que possamos compartilhar 
a. mesl. umbandlsta como adultos e não 
com• crianças. · 

Foi Isso o que eu disse ou quis dizei:. 
Estas considerações me voltam ao 

espírito, ao pensar no tema da organi
zação do movimento umba.ndlsta • da 
urgência de seu encaminhamento. 

Tenho em mãos o 1exto de uma sen
tença judiciária, em que o magistrado 
neg;l o registro de um casa.mento ceie• 
brado numa conhecida. casa umbandista, 
sob a alep,çio de não saber êle se ela 
é idônea ou. nio se o celebrante do a.to 
está ou não innstido regularmente da 
autoridade necessária, perguntando. afl• 
nal: "Quais u casas verdadeiras e quais 
as falsas? Quais as que praticam o ver
dadeiro culto e quais as que mistificam!" 

A pergunta ficou sem resposta. por
que a resposta só poderá ser dada qaan
do a Umbanda estiver unida e organiza
da, quando alguém estiver unddo da 
a1dorhlade de poder falar em nome de 
todos os umbandistas. 

E• para perseguir esta met.a que esta• 
mos aqui. Chega de toalhas sujas. co• 
pos partldoe e pratos virados ... 

A mesa deve estar posta para nosso 
Pai Oxalá e é com dignidade e respeiío 
que dela nos devemos acercar. 

Saravá, nosso Pai! Saravá Umbanda! 

BABÁ CREUSA OLIVEIRA,· 
' . . 

UMA DEDICADA ZELADORA 
t - Em sua longa e pr;-ovel

t.oea caminhada, o ~lori
lf.lÍ TOLA MALEMB:s:, a11N!8'1-
mentou P&l'll as fileiras do 
Povo de za,mbl e do Exército 
Branco de Oxal.á, ma1'3 uma 
bonita Casa de Umibanda, 
t,ra.ta-.se da T. E. PAI J'O.'\
QUliM DE ANGOLA, siwad& 
na-.-ua Dlvinópolis n. 0 '5, em 
Os'W'81ldo cruz e cMrfg1da com 
multe. ef1.clênc1a e humàldade 
pele, nos:;g 1rmã a Babà 
OREUSA ASSUMPÇAO DA 
SILVA OLIVEIIRA que oont& 
com a ajuda prestimosa do 
Presidente RENATO FAiRLAS 
DE ANDRADE, do Presidente 
de Honra. o Dr. ?ruUcr...Dil 
LUCENA COSI"A, Te'soure1ro 
ZULMIRA FQN.s:ioc,A MAS
TURELLI e dos Ogl\S KLE· 
BER DA Sl'L VA, OAIRLOS 
ASSUM!PÇAO DA SILVA 
OLIVEIR,A e CAIRl,08 AIL
BERTO RODR!IGU'm FOR
TE>LA, t.odos 1mbufdos na 
idéia de colaborar PMª o 
bom desenvolvimento mate
rial e e.splrltual do Abaçá, 

Os Gulas Chefes silo Plit 
JOAQUIM DE ANGOLA, Pai 
BENEDITO, CaibOClo ROXO, 
e os Exu.s 0A VElltA, MARIA 
!MULAMBO e EXU MENliNO 
que ao Lado da. oa,bocla Ju
rema, ., '·1)11, Bramoa, ~ 
MA.RliA <..ONGA, Ti& Ludra, 
MM"& da Ou11né, Vovó C'am-

blnda e Vavõ Catarina, e oa 
Exús 'l Face.e, Maria Padilha, 
Ma.kmdrlnho. Tlri:1 e Tranca 
R.ua8 das Alme..s, p1-estam a 
mais PW'I!\ oa.rlde.de a todos 
quie acorrem ao terxeiro em 
busca de um Jenittvo eqit
l'itUia.1. 

AI. aa,sõe., são realladae 
.. ~-feirais oom os 
Pl'8tiois ~ às l'lh3Clm, u 
quartes-telrsa a p!ll'tir dM 
1(1 horaa com Pai Joaquim, 
sómente para as crta,nças, 
sexta-feiras urna sessão dlvt• 
d.ida em 3 partes; às l'l'h30m 
com Pai Joaquim, à.5 ai ho-

ra.s com o Caboclo Roxo e às 
2Sh30m o Povo de EX'll. 

Tôdae a.s segundas e se:igta.s
teiraa. jõgo de Búzios, a par
t.4r das 8 horas, a.oo sãbados, 
consultas com Maria Mulam
bo, a pa.rbia:' das 14 hora6, 
também são realizadas ~$ 

J10II neces.s!tados, - dlàrlamen • 
'-• a pa.rtir das 8 horu. 

l!!aper&m<Je c<llllta.r com ee
• bonJ.t.a casa de oa.rldade 
m. ~ do próximo dia. 
30 de set.embro, que sská do 
~ às 16 horas. 

O nooso me.is ainoero Sa
l'M"ê.. 

T. E. SAGRADO CORAÇÃO, 
BONITA CASA DE Ç)RAÇÃO 

No dia 16 de agõ.sto, a 
T. E. Sagra-do Coração de 
Jesus, com sede própria na 
Rua correia Teixeira n.0 106, 
em Realengo, reallzou wna 
bonita festividade em home• 
r,agem a Yemanjá. 

Na oportunidade foi tirado 
wn ba.l'CO de seis Yaõs CEde
nm Ma.ria d.e Lumes, Marta 
~llna, Roslina, Helena e 
L,dands). 

o Toque prolongou-se •~ 
o amanheoer, em ambiente 

de gra,nde aJ'inma.ção esptrt· 
tua.! e fraternidade. 

.A solenidad.e teve a chefia 
e ortentaçã<> da Babá Erc.1-
i:a, aparelho do formoso ca
boclc Mata Virgem, um vi
brante malungo. 

Esperamos contar com to· 
dol! vocês na Procissão em 
h<menagem a Xa,ngõ e aos 
Erês que será realizada no 
prôximo dia 20 de setêmbro, 
saJndo do SORIE, na Rua 
Pemambuoo D.9 1.161, DO JDn
oa.ntado, à6 lô horaa. 

FLA VIO FOI BATIZADO 

Flávio, um ra.pa.z simpático, filho do casal Humberto Mar
•- e Nenete, foi batizaclG na~ do Xangél ele Ouro, tendo 
eom-, padrinhos, a Mãe Pequena da Roça, Amélia Duarte 
Baroeloa e seu espõao Mário Baroeloe, que foi :representade 
pelo - filho Kit&lamin. Na mesma ocasião fora.m batlsadGe, 
e menino Ricardo. filho de Terezinha e José, a.mboa mé41iuua 
da. casa e e menino Carlos Alberto, -to ele SueU (Pananci) 
• Alfredo. Desej~oe as tzês cria.Dças muitas felleldadea • 
que seu início na ffli;ião tenl6 &ide abençoado pelo Tode 
Poderaao Oxalá. 

T. E. Pai João Das Matas 
Bonita Casa De Caridade 

A borii.ta Tenda Espirita 
Pai J-Oáo das Matas, situada 
n.a. Rua Alfredo Pujol, no 
C.ra.ja.ú. foi visitada pela 
nossa Equipe Ogum, lidera
d2 pelo Babalorixá LUlz 
Carl<>s Forte6 <To,a Ma.Iem• 
oé, e Cenira Oromlm, quan
:hJ reoebera.m da - Lea, 
uma carinllOsa recepção. 

AE sessões no AbaÇá st.o 
~ segun-das, quartas e sex• 
t.as-reiras, com irucio às 20 
horas. 

Qa n.tl&lh<l& eapi,rituaig 9'IO 
dii1gldOIS pelo caridoso e en-

c,ente Prêt,o Velibo Pal 
l omé, que trabalha no <>r:, 
da nossa estimada Irmã Lêa. 

A Babá. Léa um exemplo 
~ca,nte pe.n. todos 011 
seus filhos, que a seglle!Il na 
pratica da mais pura carida
de, fortaleoendo sem danda, 
., conceito po&1t1vo que nas
sa religião desfruta. 

A I19SSll simpQ,tica e dedi• 
C<IJ<I.B. Irmã Léa. o nosso mata 
3:'ncel'O e ca.rtn.nOSo S&r&v!L. 
Solicttam06 Slla Visita ao 
SORE, ne. Rue Pernambuco, 

. e • 1.161, DO Encantado, 

BABALAô JORGE NOBREGA 
UM DEDICADO ESPiRIT A 
Estêve nos visitando, o ~ 

timado Babalaô Jorge Nóbre
ga, eficiente dirigente do 
C. E. Caboclo Tupinambá, 
situado na rua Tenente PTan:. 
ça.; n:9 169, Ca.cbamb!. 

N06BO bom irin.ão Jorge é 
um dedicado fllho de fé, ~-
professa nossa Religi-ão ~ 
muita dedicação e aeêrt.o, 
prestando a mais pura carl
da.de no seu terreiro <'.:>m o 
Yibrante Caboelo Tupinrun
bá, o bondoso Preto Velho 
Jeruá de .Minas e o eflc:ente 
Tranca. Ruas das Almas, uma 
entidade trtfâsi.ca. de · muito 
gunzo. 

o Babalaõ Jorge conta com 
a prestimosa a.iudl\ de sua 
oopõsa nos imcanros esplri
tuaiS, elevando ca.da vez mais 
o nome da no.ssa querida re• 
llgião. 

O erê do nosso prezado ir
mão é o Pedrtn.ho da Beira 
da Praia, uma Hnda cria:iça, 
que ao lado das demais en
tidades da. casa presta a 
mais pura caridade a todos 
àqueles que procuram o Aba
çá em busca de um lenit-ivo 
espiritual para. a oura àe 
seus males. 

Convidamos nOIIIIO bom Ir• 
mão ~ J)l\ra a Proci&'lão 

' 

que será, realizada oelo .... 
SORE, no próximo dia 20 4e 
setembro, saindo da Rua 
Pernambuco n.• 1.161, no 
Encanta.do, e que DI08 pre.,.. 
tig!e outindo e assistindo 
nOl!&IS programY aos • 
bados na Rádio Rio de Ja. 
neiro, às 9 horas e n.a TY 
Continen.t61, Cana.I t, àl têr
ças-feiras, no horário das ff 
horas. 

Para. o nosso bom irmão 
Jorge Nóbrega o nOSBO mais 
slnoero e fraterno sa.rav~. 

Jorge de lemanjá 
o nosso estimado Baba· 

lorixá Jorge de IemanJA. 
comunica que está Jogan• 
do búzios às t,êrças e qutn• 
tas-feiras, ckls 8 às 18 hct
rM, na rua zoroastro 
Pamplona !19, Fregue&a, 

Ja.carepaguà. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UfttBANDA 

.... 
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P A G.I NA 4 GN NA UMBANDA 

RELIGIÃO E INICIAÇÃO 
'°AIR TAVARES 

(OONTlNUAÇAO) elas daQuêle e&tõfo não • Censurava.m a Inicla.ção, por 
contenta.riam apenas Q0D1 a ca.usa. do segrêdo, que é a .sua 

B sempre lembrado o hor- contemplação õe um ga.to ou fôrça e chegavam ao absw'do 
ror que manifestou Clemente àe um crocodilo? H&Via. de a.firmar que uma. oerl-

portanto, outra coiaa: o eso- mõnia. que ae ocult11. é neces
de Alexandria, diante da8 terlsmo ligado àquele-, cg- sà.rlamente impura. e ma.. 
divindades egí,peias: nos xteriores. Ma., êsse eso- Não compreendiam a verdade 

•os .santU&"i<>s - diz -êle terl.smo ,assim como muites primordial de que toao co
- são ornados oom seus te- oullras noções da maior im- nhecimento nAo é lgualmen
cidos de ouro; mM se vós dt- portância, fazia. p.rte da te bom pará todos Cl6 bo-
riglrdes para. o fUndo do llniala.ção. mens. Basta. wr o que se 
templo em busca de uma. o mesmo ocol'lria com tornou a ciência moderna, 
imagem, um .servente avança. os greg(l6. Um dos grandes depoi.s que ça.lu em tõd!IS as 
com ar circunspecto, cantan- a.rgumentos doe a,polog1stas mãos ..• 
do um hino em língua egípcia cristã(l( - que também o Ficamos a. d m irados, M> 
e ergue um pouco o véu, co- a.presentavam aoo poota.s c6- constatar que a profunda 
mo que pa.ra vos mostrar o micoo - er,a a imoralidade ciência. dos inicia.dos eQ'fl)CioS 
deus; que vMes, entAo? Um das Divindooes do Olimpo. nAo foi ~~ue ao conheci. 
gato, um erooodilo, uma ser- .Jüpiter era um debochado; mento poplllar. Sentimo-nos 
pente ou qualquer outro anl.- Mercúrio, um ladrão; Juno, imbuídos de uma counepção 
mal perlgooo. O deus dos uma megéra, Quanto à Vê-- de igualdade imediata, que 
~ aparecei 1l uma llllS, é fácil imaginar o que teria também wrpreendido 
be5ta selvagem espojando..se dela diziam. E, einketamlto, os iniciados de outrora. Ao 
em um tapete de púrpura!" oo grupoo secretos, que parti- eeu ver, os pr.>i'anos não po-

COmo vemoo, o piedoso au- cipavam das mi8térlos de d1am encontrar senão dois 
tor dos Stromates não teve o "'Eieusis, . os poetas iniciados caminhos que os conduzlriMl 
trabalho de descobrir que q:ue celebravam suas gran- à verdade absotuta: se se 
.simbolismo estava ligado à dezas e atestavam que os tornavam merecedores pelos 
''besta selvagem", que :,e es- 1nicia.dos que celebravam suas estudos e provas exigidas, 
Pojava. assim no ss.ntua.rio. grandezas e atestava.tn que entravam no caminho ini
Julgava muito superfiCJal- os iniciados, a.poo sua morte, ciático; se não oompreendlam 
mente e não podia ser justo seguiam no Hades outro des- o sentido, se não tinham de
com uma religião que bavia tino, diferente do comum dos sejo ou se seus esi>ll'itos não 
atraido os maiores esp!rioo.s homens, todos &S.'le& cora- estavam ainda em cond1ç()es 
da a.ntlglllidade, entre os ·quais ~ iluminados, tõdaa essas de suporla.r essa lus seguiam 
Pitágoras, Moisál e muitos vozes eloquentes, nlo 18 er- a via .-omum do respeito de
outr()s. Um momento _de'}te- guiam Cffl:I. tanto ardor • ao- 'Vido às leis aos deuses, aos 
tleno não bdta.rla ~a lenldade, em. reuniões sem costumes, sem avançar além. 
oonvencê-lo de que lnteli~- import.A.ncia.. (Cont1nua.) .... . 

sl>'· 

Visitas Da 

Equipe ~ if.· 

Vovô Chico 

BABÁ GEISA RANGEL 

DIGNIFICA A UMBANDA 
- Ruf&vam 

-.Ibr&ção os atabaqaes 211& 

T. l!l. cabocla JUrema. ei.tua

d.a na rua Al'V'llore!I C&bra.1 n~ 
mero 41, em Cacb&mbl, quan.. 

do da v!etta 

Luiz Carlos 

do Babalorix6. 

Fortes (Tola 

quena ca.rmen Cosea Farhan 
Aude. 

Esperamos contar com essa 
fonnosa casa na Proeissão de 
Xangô, no próximo dia. 20 de 
setembro. 

o nosso sincero e fraterno 
Sara.vá. 

DOMINGO, 30/8/1910 

Linda Festa Inaugural Da 
Bonita Casa De Oxaguian 

t.õcla a- ._ o~ e ._.,lt 
leza. 

8'be.do dia lG p,p., o nos
tiO presidente Mário Bucelos , 
~ ao toque festivo 

· de inauguração da Casa de 
Oxa.gulan, Clll8 tem aua 6ede 
própria na rua Caldas Bar
boea, 149, na Piedade. 

A ou-e. é de candomblé e 
recebe a competente dlr~o 
de M.Oi"lalã, (Vandere Ra
mas) uma. legltiJna filha de 
Oxalá~ No santo, Morlalá. 
gua.rdou todos 06 tundamen
tas que lhe fora.m ens1nad05 
por seu l!leln.dor, o competen
te Yelê, dono de lima das 
mw bdla , M do &,tado 
elo ruo. 

J9o dia dA 1naUgUra.ção o 
mundo candomblecLsta esta
?& pr86eI1.te e teve opor
tunidade de a Lstir pela prt
mei.ra. vêz 11. dança. da for
mo.< O= do Yolê, com 

A dJiretiorda da, oeea, est6 
M.Sin1 eonstlbu!da: Haroldo 
Gonçalves, Luclndo Al~ 
Sél,glo Ramoa e Teres Sil
veira. A Mãe Peque.na, 6 Léal 
Fontes, o Ogã. Henrique de 
Oliveira Guimarãea, O ~ 
clouamento da casa eeri. o. 
seguinte: Caridade às S&
gundas e !lâood<>.s du 20 àa ' 
22 horas, toques festivos nM 
datas de santo; De!lenvol\11-
mento às quartas..fe1ras; • 
jõgo de búzios àa 11uartas-:t'ei
ras. Envia.mos daqUi os p&
rabé11s de Márlo Barcelos, do 
Dr. Humbert,o Marques, do 
Geraldo Rodrlg,ues, do Pran
c!sco Brito e do João Ama. 
~al que faziam parte d9. co
mitiva do SORE que parti .. 
cipou da. bonita resta • 
inauguração. 

KIANGAZUA E 
RECEBEM UM 

ANJUIRÃ 
CONVITE 

No G' 10 (lo corrente, a 
nossa. Equipe Senzala, que 
tunclona principalmente em 
Volta Redonda e Barra Man
-. recebeu a visita, li na 
Aldeia do caboClo sete Mon
ta.nhas, do <11r!gente da Ten
da l!:Spinta. IemanJá, o nosoo 
h'mão Nelslnho que na oca
Dlo se fazia acompanha.r do 
Sr. Silvestre, presidente do 
Coni,elho da sua. casa. Os 
&>111 foram vlsi e.r Klangazua 
e AnJul.rA pora pa.rt!clpa,em 
na qualidade de amigos da 
casa, dai! obrigações de ca
choeira. que fa.rão ree.Uzar 
t,revement.e na· qual recebe
rão t\Jllde.mentos 16 mé
diun.l iniciantes de. C888.. 

Nelsinho é pe.ssoa multo 
COD6iderad& naquela. região dO 
Dtado do Rio e tido como 
um competente zelador. A 
diretorla. do seu terreiro esta. 
reestruture.da e tão logo ist.o 

aconteça a Tenda Esp!rlt.el' 
YemanJá serl\ ma.is uma. daa 
muitas filiadas do SORE. 
Nós agradecemos a di&tinção 
e ficamos à dlspo&ição elos 
n06SOS irmão8 pa.ra qualquer 
àjuda. Aproveitamos a opor. 
tun1dade pa:ra conVidar esta 
bonita. casa para partlci~ 
no dia 20 de setenibro de. p,ro... 
c•s.são de xang0 e D>e1,ta,da 
que faremos rea.Jizar, COlll 
se.ida às 16 horas da sede do 
SORE, na. rua. Pema.tnbUOO. 
1.161, estação do Encm• 
tado. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

TENDA ESPíRI'l'A ~
BOOLO OUARACIARA ~E 
PAI ANAC'IZI'O - Rua._?,~ 
Senado, 239. Direçã.o da. ~ 
11.orilcá. Du!lee ~lix C~. 
- Esta. casa teve a eua inaú
guração no dia. 16, domi~o, 
com umá bonita festa~ "l!1:' 

TENDA ACA-"l'iJOMIM !"--~ 
RlUa Mt'bú, 1~. Bangu:~'?,'" 
Direção do Ba.balaõ Hel.l.n;põ'. 
- OOnsult83 às qUartas-J~ 
:ras para. jõgo do búZios. G.ltP, 
BOS domingos, de 15 eml'.15 

MaJ.embê), que levou o abra
ço :tratemo e a pala.vra de 
fé e de união da SORE, a 
essa bonita casa de caridade. 

UM PRATO . DE LENTILHAS 

dtu. ~~ 
TENDA ESPmlTA O~ 

:BEIRA-MAR. - Rua. .~ 
~1, 556, e. 37, T!juca:'_~ 
D1reção da Yalorixá D. !µ;. 
tonla Pinto. - Se6sões ps 
d.bacios, de 111 em 16 dia~ •. 

TENDA PI: EM DEUS '.;':::._ 
iRni& Ma.theus Silva., 308, ~ 
lnhe,úma.. - Babalaõ ~,é 
Quirino.· - ~ões às~.-. 
gundas e seixtes-feiras, ~ 
o ca.boelo Sete Fôlhas. 'b; 

TENDA F.SPtRITA C~ 
CLO ROMPE MATO - ~ 
'l'heodoro de. Silva, 597, V"" 
lsabel. - Direção da n~ 
Odete Campos. - ~ 
às &SEgUndas e se:a:tas-feir~: 

CANTINHO VOVO ciu-
00 - Rua Venâ.ncio Ribef.:. 
ro, 381, ttm.dos - Engf:ll.~ 
de Dentro. - Sessões às Be»i
tas-fe!ra.s, - Con&Ultas e8í:il 
Vo"Y6 Ch1oo e o Caboclo o1t,.. 
J,ua.no, t6dM .. eegund4,. 
feiras, a ~ dea 1a borae. 

N051iO. r.-ntante teve 
Por parte da afável e char
mosa. Babá. (lei.se. Rangel, 

uma ca.rinho6a. recepção, co

mo também do seu esi>õOO, 
nosso prezado irmão r.smae1 
de Souza. ~el, c:ledicado 
prelli<lente do Al>e.9á,. . 

Nossa quertda 1nnA Oei8& 
realiza conaUlte.s à8 segiun

da.s-!eiras, a ~~lr da., 14 
horas, com Maria Pa.d1Iha e 
as aessões são às aegundas e 
quartas-feiras, às 30 horas. 

Na oportunidade de DOl!SII, 

vlS'.ta, encontram011 a com
petente Babâ Arleie Moita, 
acompanhada da ,ua. presti
mosa. Mãe Pequena Eiza. Pe
dro, que colaboravam inos 
trabalhos eaplrltua!s, com .sua. 
dedicada filha. de Sant.o, a. 
Babá. Geies. :aaa:igel, • o noo
so estimado irmão '.B&balaõ 
Jüllo Costa, dlrlgent. da T. 
E. Pai Felipe, da ?Ua. Gonza
ga Dúque n.• 12, em Ramos, 
a.compui.hado de ... ..,. 
• de - a,impMa. .. Pe-

7 

Lt:DA NORONHA 

"Um dia. tendo Jooó feito ew.er um 
prato de lentilhas, chegou Esa.ú do campo 
muito fatigado e disse a Jacó: - Dá-me 
dessa comide. a.vermelha.da, porque me sinto 
em extremo oa.n..s.ado. Respondeu-lhe Jacó: 
Vende-me tu o teu direito de prlmogenitu• 
ra.? Q>nt!nua ·Esaú: Eu me sinto morrer: 
de qoo me servirá o meu d1relto -de prlmo• 
genitura.. E assim tendo . tomado do pão, e 
daquele prato de :entilha.s, comeu, e bebeu, 

· e depois tol-se, dando·se-lhe bem poueo de 
ter vendido o seu direito de primogenitura." 

Ela como a. Bíblia rele.ta, oom simplici
dade. um grave peca.do: a. abdicação por 
Esaiú de seu dever de primogenitura.. 

Porque a prim01tenitura 6 também um 
'1ever: o dever do filho ma.is velho de con
tinuar a casa. de seu pai. 

No ent.ento, Esaú omitlu-ise ClleMe dever 
em troca. de um prato de lent!lhaa verme
lhas. Esaú e.stave. cansa.do, porque ha1v1a 
tr81balha<1o em sua lavoura o d1a. Inteiro 
e Jacó este.va. atento pe.ra, eacpl~ ê8te 
cansaço. 

Nós, eepfritas, temos um direi-to de pri;' 
mogerútura que não faltará quem quelnl 
oomprar: é o nosso direito de vota.r, a 111 
de norembro próximo, D<>l5 candidatos da, 
DOM& religião. 

1l:Bte direito %11,o pode .. ftlMl6d,o. IMDI, 

"8tw.do por ~. qae eamo • ..,...._ 

são ~lhos. A nossa meta não é coa- 1 
seguir que ê6te ou aquê'e terreiro tenha. ha 
em sua. porta, ma.s garan~ a todois OII ter-

1 :reiros, o direito de dü'undir, sem serem pe-r
turbacl,os, à luz sagra.da dos Orixâs. 

O nosso .intuito é a união, que nm far6 
fortes. Precisamos ser forte& não p&r& at6-
oar, que espiritismo 6 fraternidade; nACI 
para noa defendermos, porque nada dew
mos e nada. tememos. mas a.pena.s par& eon- 1 
ttnuar sendo o que somoo. honrando JlOM09 f 
ruias de. ma.neira que entendermos. ~ 

E' êste trabalho esplritue.1 que pnlCdai r 
ser, antes de tudo. preservado. E' o dli"8l10 t 
de realizá-lo que devemos salvaguardar. 

Hoje em dia vota-se com fa.cll1dade, • 
todo meia hora. no máximo de tempo gut,o., 
JlJas o resuita.do de n0S80 10to '6i 
quatro anoo. 

Por IBSO não podemos ent,:ega.r OI 
t4no., da Umbanda a mãos e&t1'8illb8a, 
hoJe a.tê 15 de novembro não fe..J.t&rê. a 11omc> 
Jado um Jacó com seu pra.to de len.WJ:1-"'-I 

Por ma.lor que reja. a noeea fOOle, 
.slst.amos. Direitos e deverea não ae ven~ 
e quem se propõe a. oomprã-los em 1soea de
ta.vores já está demonstrando oom êet.e _. 
que não merece recebê-las. 

Não sigamos o exemplo clt Elilllú. OJDA. 
anemoa nosso direito de '"1*1/IQ Ih• tmdo-~~-. . 

1, 
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NASC1EU NA RO,ÇA ,DO XANGÔ .D1E 
·URO U,Mr BARCO :DE OITO YÃÔS· 

' Festa-; De 

Diva ~P.ôrto 
··-~,-

.A quer~"' Ba/oá Di1'á. Põr• 
tio Mag~ ilará. reailizar 
dia 6 de' setembro próximo 
fJll.turo uma· festa em bene
fl.LiO de ~l Oeilltro ''Estrêm 
do Orlenll{l!1, onde os guias 
~trêla d~·0r1ente, Ca,boolo 
Cipó· e V~ 811.l?JllA,<> fazem 
Mridade m tanta ef'!.dên
ea e d 

A feet 1illiclQ às 18 
horas e rolonga.rá a.tlé às 

12 horas,~-. no decorrer 
ão. m · rEl)l'esenta.da a 
l11.Ja.11a:nte 

1 
, , "IA. Clhi• 

Boa.". ~{.-
A festllYffiâde ,terá lugar rui. 

Rua ~e!ro Ferraz .••• 
n.• 19-A.,i,ms de Vareonoe
loe. e a co.ltribuição de a&>e· 
11111(, Or$ lijC)O por pessoa.. 

PNlstlgim & BaJbã. Diva 
~• oo-~~1P8,Illdo ao mes
mo tempo~ um dirverttmen
ito sadto. ;'i1:. 

~, 

Cmrsultas 
Pdo ~etone 2·27·48-91, 

YOOê poclf!tiê, marca.r uma 
CODSUlta ~ jõgo de bú· 
zi.os na B<iôa &Ul. Ohe.ma,T 
Dona Maria e 11\U'Oar dita 
e bol'6rlo-;. 

notne a sua. origem e ba1vi& 
l'l'8lllde vibração dua:a.nt.e 11& 

Quaitro se.idas do santo. com 
8& dependências da. casa. SU• 
perlotadas o que chegou mes
mo a ditioulta.r a. ~ d.o 
oerliln.onial. o toque se pro
aongou até quase a me18t-nolt.fl 
• os comenit4rios foram os me• 
Ulores poosiveis, com elogios 
10 bom-gõ&t.o dos y,aõs qUo6 

derem L1rulaa 'Ye6timendla& u 
lllllllS enitid.ades. 

QUBM ASSISTW 

DezeDag de dLr1gem.es de 
fle1'reiro estiv~am presentes 
ao aoont.ecimeinto e taoe ao 
im,previsto, de:xamós de ano
tar a,lgua:J5 nomes e aos qui, 
foram omttidOs, pedl,tooll' nos
aas descu1pes- Entre os que 
com,parooere.,m registramus os 
ceguint.es: Ylê de ~ 
baibé. Nely F~ -· Ten· 
d& Espirita ca.bocl.o A!morê • 
lsnanjá., Babá A1dil Santa,na 
- Tenda El;ipfrita Jffl\16 Na
DLI'ellO, dooo.a, Fernanda, - Ce.• 
baila El;lpiriúi. Arranca. Tõco. 
Babá Léa. Deanssceno - 'l'ell.
àa Espírita Ca,boclo Tup!nam
bá., ~ Jorge de Iemtm
jé. - Centro E);pirite. IrmA.o 
Ali-Hemur. Dr. João °Mag11.• 
IIIIAiel; - cent4-o :&,pirita. 811.o 
Jorge e Crubima, de UruiJoa.tan, 
~ Eà1Jtlh de Jeeua -
Tenda Espiri<lla São Jorge, 
B6.bá Nadir - C-Ongregação 
São João Bait.Eta.. dlrigenote

srutlllx>, ocorreu doolmgo passa- muaroo - Centro Esptrita. 
do, UIIXl6. f'mde. de- olto Yaõs São. 9ebastlião, Ya.1-orixá. Neu-
d& Roça. do Xatlg6 dl8 Ouro, zem!r Lasey, seu espõso Ruy 
que tem como ctl1'llgeQbe o, 1r- Lasry e ~ · filhos - . Os.
mão Mário BalroeloS e que bana. de Oxumetrê, Silvl,a Mar-
1'Une1ona nas ãepelldêrlclas dO Q.UE6 _ Tenda Espirtt.e. oa.-
SORiE, Ilia RAlll. l"emambuloo, boclO landara&ú, Ruth CUry 
1161., no En08llll00do. _ Tenda &;ipírita Sagrado 

o inicio do toque estiwa ~ de Jesus, Babá Her
previsto Jl8llll, 1113 16 horas, po- cil.ia e fllMI. - Tenda Esp1-
rém já às 14h3<m dw.etlas de , rita. Sã.o Lá.za.ro, dirlg,entes 
pessoas ~aroa,vam o oomêço Jailr Ta.vares, Ba.bá Cecllia. e 
da festa. Na. hora exame. aa a,Jguns filhQS - Tenda ~1-
d~êrullas do SORE esta- r1ta A,~ de Sã.o Sebas
vam. l~lebas dl8 lnnáos ~1- tlã.o, Yailorixá. Iãira - TeQda 
nit.a.s que vierem as;iatlr a Espirita Cruboclo Fôllla Veroe. 
festa e pz,estlg,18.r o Zelador YaJarixá. Me.riazinha., ogã Li-
de Sain!lio. Foi •llD espetá,oulo vanilt.on, Samba. Rozºnhe.. ()gi 
de fé e ums. Importante de- Gonzaga e outros filhos -
~ de prestigio do Tenda. »,ip!rit& Radiema, Pai 
nosso ~ Má.rio Bar- Pequeno Orên.cio, e filhQs da. 
celos. A Rl.118. Pel.'tllambuoo es- casa. - Jorge die I.emain.!á e 
taM1. lilieraJmenite tomada dl'I ftlbOs da sua. tOf;1& - Tenda 
C64"l"OIS • o movimenlbo sur- _,frita São Jorge, da Rua 
p:-eend:eu. até Cl& DMl.ls otllnll,- llllalnuand.iba.. 192, em Benfica. 
1-~ - EbamtV Ma.ura - Tenda 

06 YAM 

o b6rco ~ -- fcr-
2Wldo: Jwge de O!fuim, digma. 
Tolaillol. - KJlleber die Oxóa;d, 
dlglna Odé Lc:mgi - Célia dfl 
Omulú, digina. ~ -
Mwrl!ene de I:emanjá, diadn& 
Ml.ollil.ecl - Csamellna da 
Oxum, digina Stnda. Leul -
Sueli de Obailuaê, digina P&
na.nei - l)6'v,amra. da .'Yimsã., 
digina Oueremmgê e Lima, dla
<mum, dlglna. Deuádicl. 

09. n<lllIIM toram 1Joma.&ls 
pela Eitroe Dora, J'al,ge de 
I~á. l'Yainol de. Oxum, 
De.undo, Babá ~ de Omli 
e Bab6. Oeclrfrm,a. '1\ldo6 • 
aa11.tas O!mft•u sim oom am 

Espfrlta dos Humil<hu - Ten-
da Dlp.lrtta ~~"' 
de,~~~ 
- Teo<IA ElSpiri+ta senhor do 
Bolllltim, ogã. Da.niel de Olla· 
luaê - Tenda EspÍ!tl:ta. Mana 
Olqa e A1ninca. Tôco, Bab& 
La.urlnda Borsâ.rio - Oa.baria 
Espirit11. Pai João de Min8.. 
Rua Borja Reis, 58, Ba.belaA 
Ckero A.livm de. Silva. - Te!l\
dla. de OXia.I.á. e Oant!nho da. 
Jurema, Rua Gi-ava;tai, 2'1 -
Tend.s. Esll)írita Ca.boola Jure
ma, :Rua .Arevedo Lima, 2CJa. 
Baibé. N:iJim de AJm.edda. -· 
Palihooa Sete Pena&S das Al
mas, da. Y81lorixá R,ose. Niunes 
- Tenda. E:i?írit.a Caboclo 
UNba,tâo, R,ue, Ta.ngad,, '48. 
sn. BICn9ooel'l,o, Babá nec.,
JiMr. C'olltlo, e Darey cmc& 

Tenda. Elip,1.rtta, be,e ,,VJ.Jlall. 
R.1.la P611t.o Rico, 218, Vlgt\rlo 
Geral - Tenda Esp!.ríita Pa.1 
Gregório, Baiba.lolrim August,:, 
OUnha. - Tenda Espirita Me., 
nino Jesus àe Praga., Rua Fel• 
ra ele santam., IOte '13, qua
dra. 19, Parque Nõvo Rio, Ba• 
baJaô Gera,ldo De.Jglno - Ten· 
de. Esipflilta Tia. Chica de ~e 
Oulga, Bue. Ser1 Silva., lote l, 
llnhaúma, Ba.bâ Macia Magna 
- TeDda. &lpfr!ta 08.boelo 
Cobra. 00ml, Baba.1$6 Hélio, 
espõea. e fflhos de S8lll.T.o -
~da ES!pl.rite. Sete Flecbas, 
Babá. 1ftDe Orist4na - Tenda 
Espf.r.lJfa J'osé Cigano de Um
baneia., Balbli oarmem OemrcU 
Mu111.ni-Alba.çádePena 
Branca, Babea1x:á. Odejln -
Tfflda. Co9me Dam.1ãp. Rua 
OomandaDte 0veo 189 - Ten
da Espirl.t.e. ~ Ba.oalorlxâ 
Sérgioº Pere!.ra. - Ilê do ca
boolo AnaDca Tõco, BabaJ.o
rirl. To1la. M'B1emb@ - Tenda 

....,i;...., • ..a. Nossa. Senhora. 
Oonce'çáo, Yailorixá W 11 t • · 
Borges de Souza ~ Tenda 
Espirita. Jesus Na.za.reno, Rua 
Antônio Baida.jós, 7 - Tendal 
&,pirita Caboclo Sete Fleooas,, 
Rua ca,pit.ã.o Pires, 12 - C.. 
tro Afro-Brasileiro Santo Ono
fre. Baiba!Orixá Orl.anào ~ 
Babá Amélia. Simõee - DepQoo 
ta.do Noronha Filho - Ant.roc · 
pólog-o Edmundo Shenk Di1!.1"' 
óeau Vieira e outroo, 

O Supremo órgão das Re-i 
li«lões Espíritas e o dirlgen
te da Roça. do Xa:ngô ae Ouro 
agr,adeoem aos Visitanit.es a 
demonstração de oarinlw par 
tere7n compa.reeido e se deS• 
oul!pam pela má acomodação. 
pois nossas dependências são 
ai n d a. provisórias. Sá,bado, 
oeorrou a qu1ta.nda. dai, El:fa 
que recebeu t.embém muita 
assistência. M/6 tlOVOS Yaôe,, 
n<>s'S<l6 pea-a.bêns e que o sao,,, 
1n de ca,sg. lhes faça, 1-ustial. 
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COLUNA ESPíRITA CRISTÃ 
PAULO GARRIDO 

1Uemb1·0 do Conselho de Cultos do S.O.R.E. 

,. ~ DE MENEZES - Grande inteligência, ao.s 13 
anos de idade conheela bem o Latim, que en.sinava ao.s oon-

1 4isclpulos, sub:,"tituindo o professor. E es.,;a. vocação para o 
· magistério o aoompanhou tôda vida. no tempo de estuda.nt.. 

medicina. em que precisava custear seus estudos, em sue 
rma.nêncla na Cõrle e 1 frente do movimmto espirita bre.
lro. Herdou d-O pai - Antônio Bezerra de Menezes, ofi· 
~ milícia e de. Gua.rda Nacional - e.q1.1ela honra.dez que 

a.re.ct.erirou, e da. mãe - F-e.b!a.na de Jesus Maria Bezerra 
~ seu ~ntranha.do amor ài!l coisa., do Espir~to. ao Cristo, a 

~

. Em~. oom 25 a.nos.. portanto, colou grau em Doutor 
9m Medicina. defendendo a te.se "Diagnóstico do Cancro". E 
loi um grande médico: o médico dos pobre.,, título q,ue o au

i..eo1a. e glorifica. E' que atendia. principal.mente, os que nã.o 
r ie.m pgga.r, em São Crlstóvã.o, no Rio de Janeiro, onde re
iildia e cliniOELY'&. 

Como médico, há um episódio de sua vida Que mostra o 
,eissioné.rio do Amor CrlBtão que ê1e foi. Em certa ocasião 
~ou no seu OODSUltório uma pobre mulher oom o filho 
, ::_ ~n:ito~te. Be2JerN. &UIICUltou a criança, examinou-a 

- Volte para oasa, mln:ba. "filha" e dê a.o menlno ktes 
remédios, de hora em hora. Compre-os na fannáoi& .•• 

- Comprar oom que, doutor? Nio tenho nem pi.o pa.l'a 
dar ao meu filho ... - di.s9e e1a. chomndo. 

Sentindo t.õd& aquela ~a me.terna, &! falou, ruan-
11,mente· 

- Ni.o se t.!lij&. miDh& "filha.". vou a.Judll.-la.. Nós est.e.
mos no mundo para aotrer com os nossos tnnáa! das suu 
mesmas dore.5 .•• 

M~ o médico f6moso não tinha um niquei nos bolsos. 
'l'odo o seu dinheiro - tão pouco! - fôra da.do a um cliente 
anterior. Olhou em redor. Na.de. que pudesse semr. E a po
fx-e mulher chorava. De ttapente, surgiu uma esperança, ver
Ge e.5peran~. brilhante no anel de médico. Tirou-o, despren-
111.damente, ca.ridoee.mente, e ... 

- Tome minha. "filha", le~ "Isto" para oe.sa. Poderé 
eompra.r leite. remédio e maia alguma ooisa pe.ra. seu filhinho ... 

Assistente do Dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho, 
lí&u 'V'elho mestre. q_ue ft.ra enea.rrege.do, t,elo Inspetor. da re-

do Corpo de Saúde do Exército, Be!lerra de en~ 
.~ oonvidado para ser cirurgião-tenente. e &celt.ou. Não aiban· 
aonou. porém, a sua humilde clientda. Isso se deu no a.no 
mea:no em que se formou. Em 1860. nõvo caminho se 11.briu 
11a sua v:de.. A sua. t'el"elia. envolvido na polltica. a.cabou 
ftreador. Teve. contudo, de delxa.r o Exército. R.eelegeu-se 
am lS&i. Em 1867, foi feito deputa.do geral e - rerelaçâ-0 
lle grande tribuno - sustentou tremen~ lutas contra o mi
~ro Za.ca.ria.s. Em 1878. foi de nôvo, eleito deputa.do mM. 

1
am 1800, era designe.do ~ preaidente da Câmara Municl• 
tll&l e líder do seu partido. Cbmo homem de empr6sa. est.êve 
1, frente. como presidente. da Companhia. de oa.rris Ui,banos 
• d.a Estrada de Ferro Macaé-eampos. 
, Mas é oomo espirita que Bffe"'6 de Mene?l!!6 conquistou 
li\& m11.ior lá.urea. Vindo para o e.spiritlsmo a~ & leltm.'6 
i.é "O Livro dos »;plrltos". de Alla.n Kardee. que lhe fôra 
presenteado pelo seu primeiro tradutor no Brasil. o Dr. Tra• 
!N6808· em 16 de agõst.o de 1896, peNnt~ um a.lldlt6rio de 
lêrca de duas mil l)eSS068. fêz públic-a conf~ de M espf· 
f(t.&. .I!: publicou, pelas colUD&S de "0 Pafs", o m&lor jornal 
la época uma série de artigM doutriná.rios assinada& "'Max". 
~lgoa tão notáveis que até 00J;1~rt.eram o diretor ão jorna.l. 
~tino Boca!uva. Sua pregação espírita era imansa. sua 
~ão como moderador do melo espirita. seus livros val!o_. 
P deram-lhe o titulo · de "O K&rdec BrQSil~iro" •• boje. 
,.is êst.e: "O pioneiro da unlficação &pirite. no Brasil". tAo 
-lN,ns frutos n06 deu a SUA aeme&dura unionista. Chegou & 
'°n'P'OCal', no Rio, em 31-3-1889, um congresso pró-unificgção 
h Espíritas. que se dizl'&Dl ''mf9t!eo.s" fl "cient.ffl006" • vl· 
~ em lutas !nglórl1111. - (Continua) 

CANTINHO DE OXALA REALIZOU 
OBRIGAÇÕES NA .CACHOEIRA! 
- Recebemos uma amé.ve.I 

m.rsstva do Presldent.e do can
tinho de Oxalá, situe.do na 
ra& São Luiz Gonzaga n.0 2312, 
ea.sa. 3, nosso estimado irmão 
PRANCISG'O MA'I'HlAS, que 
aos p,a.rticipou ter o seu ter
.. 1ro rea.:izado no dia 23 de 
ag&to, obrigações na Cacho
eira. situe.da na Le.rgo do An,l 
<rua Arat!cum), coroa.das de 
êxüo e a-rande afimlação 611· 
J)iriWel.. 

A dlrl@ente do A:baçl ê a 
prezada irmã a Ba,bá RELE-

NA DE BARROS MATHIAS, 
um exemplo dignificante pe.ra 
06 seua dedicados filhoB de 
santo e bondosa. coru,elheira 
pa.ra todos que procuram o 
terreiro em bu.see. de .sá.b!M 
orientações e lenitlvo pe.ra. os 
.seus ma.les. 

Convidamos nossos prezados 
irmãos a. comparecer no pró
ximt- dia 20 de setembro, na 
proci~ão que realizaremos em 
homenagem a Xangô e os 
Erês. saindo do SOR,E, na rua 
Pernambuco n.0 1.1611., às 
16,00 horas. 

Existe um Deus. um Poder Supremo, que 
tudo sabe e tudo vê e a cujll8 leis imutá
veis estamos sujeitos, por tôda a etemidade. 

OUmpre a nós. portanto, para nossa fe• 
licida.de, soe.tá-las, obedecê-Ias e reapei~
las. o que é feito por intermédio da reli• 
gião, pois é esta a. sua finalidade, -e qu♦, 
pu-a nooso eonsõlo. não é apenes um devei•, 
porém um grande alivio para n08805 M• 
piri~. 

Bntreta.nto. o pleno conhecimento dai 
leit; de Deus red!mlrá. a humanidade, li· 
vraudo-a de todos os m&les que mortificant 
êste )lanêta, fazendo-o um mundo de ex
p:QÇão e provas. como bem o d-emonstram 
as eloqüente.s pa.lavra.s de Jesus: "C'onhe
oerels a verdade e a verdade vos lloert.ará.". 

De fato, no ~lho de Jesus. em Es· 
pirite • Verdade, encontra-se a. oha,e pa.ra 
a solução de todos os problema.s do mun<lo. 

Assim, quando o Divino Mestr• ensinou• 
na& "Glória a Deus ll88 Alturas. PU na Ter
ra aos Romena de Boa Vontade", a sin.test 
de sua ~ é que Deus. N06SO Pai, 
sempre te,- Boa Vontade pr,ra oom 0/l bo• 
mens, ma.5 é neoes.sário que os homens tam
bé-m tenham Boe. Vontnde pa.ra com Deus. 
Wi8 a.f'ineJ Deue é Amor e na.da mals e~ 
for. dêste Amor. 

O »;pirit.wno tem, portanto. esta gl'l\n• 
de ml&Sáo, que é mo.suar a tõoa a hume.
nidade os exemplos dos verdadeiros Apó6to• 
108 da Boa Nova. restaurando a pureza e 
a., ideais santl!iõ&lltes do Cristo de Deua. 

Os que o praticam devem. por este fa· 
tor, terem sempre em suas mentes e oora
ções a tia'ur.a radiosa de Jesus, exercitando• 
se cada wz maiB. ne. prática da caridade • 
-do amor ao t)r6xlmo, isento de orgulhoe. clú• 
mes. ambiçõea e egoismos, poiS como ~o 

11PÃGI DE BR 

.CARLOS ALLEMAND 

bem o demonstrou Alla.n Ka.rclec, o Codí• 
ficador d,a. Doutrina E.spirlta, "Fora da ca.• 
ride.de não há sa.lvação", a.lérn de que, Jé. 
o Apootolo Pa.ulo ditou-nos a .seguinte sen• 
tença.: "Se tens fé, m11.s não tens C6ridade. 
de nada vale a tua fé, pois a té Hm obra• 
é morta". ., 

80CIAl8 

MARIA .APAREOIDA DA SILVEIRA SO• 
R.DANO - Complet&'á. 15 primaveras no pró• 
ximo dia 6 de set.embro. Que o Senhor Jesus 
e o Manto Sagrado de Ma.ria àe.ntlsslma 
possam lhe acompa,nllar por t6da a eltistê!l• 
eia. ParabénS I q 

DIVA PORTO DE MAGALRAES - · , 
AJudem e s t a. grande ~lista e t.rab6Jha• 1 

dor& da Sea.ra do Mes.tre, contribuindo para 
M obru aaslatenclals da Tenda Espirita Es• 
tdla do Oriente, rl.ML José Bonlfé.clo IKO. 
0/7, em TodoS os sant.os. que f&rá . ree,11- • 
ar, dia 5;.lr70, a encenação d&- peÇ& "A 
Chicia Boa", às 18 horas na rua Conselheiro 
Ferraz 19-A, no bairro de Lins de Va.scon• 
oeloo, aend9 Que o Ingresso é cie Cr$ 5,00 
oom a rende. a. ser destm6da a. esta ina
tituiç.ã.o. 

HOSPW.AL S. JOAO BATISTA - Aju•' 
clem êste hospital. que está sendo oon.strui• 
do pela Tenda Espirita Sentinela do Além, 
rua Joliva da Fonseca. 315. Oswaldo Cruz. 
Informações e donativos para êste enderêço. 
oom João Alberto Pinto. 

MARIO BARCELOS e NORONHA FI
LHO - !:stes dedicados Irmãos contam com 
seus votos pe.ra se elegerem depute.do esta• 
dua.l e federal, respectwament.e, concorren
do com a legenda do M.D.B. PrestlirJem
nos pol.9 st.o espfrttas sinceros. 

Procissão De Xangô E /beijada 
Con!onne di'Nlgamos no 

P,rogram& "Umb&nda e Orl
xás" do Babá Diógenes San
t.06, o Supremo órgão da.s 
Religiões Espirita.s, e a C'on
federação Espirita Umbandis· 
ta do Brasii, estudam a.s l)OI· 

sibilld.&dea de tm!daa coman
dar a Procl55âo de XM!gô • 
Ibeljadas em Brasília. 

Isto feito, fioa.riamo.s tio 
a'.imente, na dependência de 
local devido, que naturalmente 
JlOl!I será oedido pelall autort
d&<les oompebentee que aem
pre cola.borara.m com as noa
sa.s trucl.etilve.a. 

Pretendemoe le,va.r a efeito, 
a nOSfl& romart&, no dia 20 
de setembro próximo às 18 
hora.s da.t,a e hora em q~ o 
S. O. R . E. estará ree.liza,ndo 
na Guanabara, uma. proc!ssã.o 
idêntica., qUP. por certo será 

CASA 4 

recebida oom o meemo calar 
de todos os anos. 

Em tôda a. minha vi.da, 
sempre gostei de ~ ce 
bons exiemplos, a.lém de a.bre
Q&ol' as in:.cla,tiVB6 de i1'6-nde 
ce..lGdo. D&i, o meu a.pêlo pa
r& a pr~ de todo6 os 
teITeiroa, a f1m de Que pos
&lllm06 most?M' com tõda a 
puje..noe,, num MO público. o 
quão somoe ~ndes • rea
peitoeo8. 

Oomo • d.o oonheclmento 
g,er&l, a.s gra.ndee vitórias eãO 
estrat.egloamente tra~ pe
los gra.nóes Generais. E, meu 
pai Má.r1o Barcelos, tem de
moru,trado sê-lo, pois foi êle 
que levou à. público nossa 
Relig:lâo que antes vLveu en
dausurada . Atraivés da reaJri
MÇão de procissões Má.Tio 
Baroelos mostrou que existi-

MÃES 

' 

ARTIGOS DE UMBANDA, CANDOMBLt, 

VELAS, MILAGRES, ERVAS, 

PRODUTOS LEGtTIMOS DA AFRICA 

AV, BRAZ DE PINA. 1496 

YA LODEVt 

mos e o que somos rea1mente 
de fato. 

Eapirlte..s, 4 801'te eGtá lan
çada. Ficamos a.pena.a aguar
da.não que a nOliSa lntençáO 
seja bem interprebada e, ca
da um. cumpra com o seu 
dever. puticl,pando dieS¼ lni• 
cia.tiw. de fé. 

ltalogí 1. Um > 

Bom Zelador 
De Santo 

\ 

O compet.ent,e Baibalortxà 
Antônio Martins, que tem a 
dl.gna rtalogt, dirige oom ea• 
nnbo e dedicação o Terreiro 
d~ Xangô e Pai Antõnio da. 
Aruanda, que tem sua sede 
na Rua Basillo Torreão. 251;. 
Vila Jardim, oa.tnipo 01'6Ilde. 
AquelA casa. está aberta dià.• 
rll!.mJ>.n tP. pu.Ta consultas CO!ll 
o ai Antônio. menos M quar• 
tas-feiras e a.s segu,ndas-fei• 
!'8.S está trabalha,ndo o for• 
moso Tranca Rua das Al• 
ma& . Italogi é filho de José 
Ribeiro e sabe lida.r C<llm as 
coisas do Santo com humil• 
d.a,de e sinceridade. OXalá 

permita. que o zelador pros
siga na .sua linda missão com 
ba.sta.nte amor, pois é de 
a.nior que pree!samoo para 
melh<>rar o nosso sofirimen1i0. 

DOMINGO, 30/8/1970 

M.AT.ANÇA .... (D) 
JO~É DE CARVALHO 

Tl'iste ruflar dos tambores da guerra, metralhas a cortru· 
os campos. bombas a abrir era.teias nos campos onde outrora 
na.soeram flôres. Corpos de crianças tombando com o ventre 
varado por projéteis fabrica.dos por mãos humanas. ódio nos 
olhos e nos coraçõe.s, Dentes rangendo ao apertar o gatilho 
das metralhas, e.o verem as mão.9 dispa.ra.rem os canhões. ao 
fazerem sua.s má,quina.s sanguinárias vomitarem fogo e des· 
t.I-uição. Rostos sangrando... olhos de dor, bôcas com um 

. frêmito de oose.spêro. Corpos rolando pela. terra, se.ngue ba
nhando com terror as pontas daa baionetas ..• 

Onde e.5tá. o ser huma.no? On<ie e.stá uma coisa. chama.da 
ser humano. composta. de orgulho, de nid&de. de Infernal ra-
oiocinio ma.ldooo? · 

Por que os .s!res humanos n'ão deixam que o.s campos flo-
1·esçam em pe.z? Por que não deixrun que a.a crianças OOITa.m 
pelos jardins. !IOrrindo. pulando. c!l.Iltando? Por que não dei
xam que as escolas e os hospitals continuem em suas m.is.sões 
de paz e de amor? Por que tudo isto tem que ser destruído 
pelas bombas das ambições humanas e pelo Sll.ngulnário de
sejo de oonquiml.? 

Por que falam ta.nto em De~ . .,e não o conhecem. se com 
êle não falam, se d&!e não re11ebem sequer uma única pala
vra? Por que falam em nome 4k pe.z, se só semeiam ódio? 
Por q,ue não procuram um nôvo horizonte. uma luminosidade 
claree.dora de novos ca.m:nhos? Por que pensam ta.nto em si 
mesmos? Por 1ue ná-0 esquecem as lutas ;fratricidas e partem 
para um nôvo mundo de tre.n~ililidade, de felicidade, de fra
ternidade e de amor ao próximo? 

• 

Como eu gostaria de ouvir o cantar dos páSS8rO.S sem ou
vir o soa.r d~ canhões, <'fmO' eu adoraria. ouvir o aorrir das 
crianças, sem ouvir os vomiios de fogo das metN.lha.doraa. 
Como eu go.stari:a de ouvir e., templos de ora.çã.o e. ca.ntarem 
louvores ao Cristo Cósmioo Universa.L ao invés de ouvir os 
grlt.os lancinantes daqueles que sofrem os bombardeios oom o 

ogo Infernal. · 
Ho meu esplrlto reviu uma cena de guene. e m.e cons

trangeu o in!ortúnict que a guen-a traz dentro do seu bojo. 
Recordei CI pen.sament.o de um filósof.o, que clossl.flca a raça 
hw:nana. co.mo a p'or raça de to:lo.s os plani!ta.s. Pensei oo
mlgo mesmo: .serâ q.ue êle tem mzão? Será que a raça hu
mana não rem. não sonha. com um mundo melhor, aerâ que 
ela. não tenta ~r feliz? l!lerá que os sêres humanos não pen
sem em um futuro ma~ feliz, será que não querem as cida
des em festa, as lla.bita.ntee em paz, as fl6res nos ctampos, 
oom as eria.nQM a eorrer e a brincar em sua divina alegria 
infantil. Será 11.ue nã.o pensam na. pa.z dos lares, no futuro 
da juventude nas escolas e nas universidades. Será que não 
oram ao Pai. . . Será que não choram. . . Será meu Pai, (}ue 
o nosso mundo não pen.sa em Paz? ... 

O:l!IIIJá, nosso Pai, refreai as l'llres ent.re h·mãos, a,bra.ndal 
oe corações' dos homens. dai paz entre as famílias, .sorrisos 
nos la.-res. fraternida,de.s entre oo que trabalham. escla.reclmen· 
t.o entre a.quêle., que propa.gam. a. nossa religião. pois todoe 
06 sêres hwnanos Wm o dever supremo de lut<1.r pelo bem, 
pela oa.rid11.de ~ próximo e pela PAZ. . . Paz na. Terl'a. acs 
homens de boa. Tontade... Glória a Oxalá nas alturas .•. 

-*-
Envle .seu nome e enderêQo pare. a C'orrente Espiritual 

do C&boolo Seru Verde, José de C&-valbo - SORE - Rua 
Pernambuco n. 1.161 - ZC-13 e você receberé. dià.riamente os 
flukuJ6 espirltuala da nOC!S& Corrente Espiritual. 

-*-
OUç& todoa os sálbados, à6 7 horas da manhã, na Rádio 

Rio de Janeiro, o programa ''Louvor a06 Orlxás", e.sm:ito e 
apretientado por José de C,a.rvalho. 

-*-
Nas eleçlóes de 15 doe novembro próximo, lembre-se de dois 

lutadores pela nosse. Umbanda: Noronha. Filho e Mário Bar
celos. Vamos votar em espíritas. 

1 LKA . 
Malhas e Confecções Ltda. 

CAMISAS DE FIO DA ESCOCIA - VESTIDOS 
E BLUSAS DE MALHA 

VENDAS ATACADC E VAREJO 
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 

llenelone este anúnelo • ganhe UI% de boidtlcação 
Fábrica e loja: Rua Dr. Leal S68-B (Esq. d6 Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do 6nlbul 

Bng. Dentro-Praç&-15 - TZL.: 249-2122 

/ 
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A FÔ.RCA DO FATO ANUli.A .. 
OU,A.LQU, .. :R. ,A.RG.UMEÍN '01 

As idéias são frutos do 
pensamento, porém não ooste. 
pensar sómente, é preciso 
agir para rea.li.za.r. Dentro 
desta máxima é que venho 
apresentar meu a.bre ala:; ao 
povo de za.mbi. Queremos 
a,gir, pois já demonstramos 
claramente que idéias temos 
de sobra, faltanct<J•nos ape
nas o aval doa milhares de 
umba.ndlsta.s que de-pus,tarão 
em n~ mãos ~ seu& votos 
de confiança ~a que aja.
mos, 'D<'is a :na,cha at' um 
pense.i.'llento puro allldlla a 
ca.minlwda ãWJ idéias nobres. 
Nossos irmãos Mário Bar
oelo.s e Noronha Filho, fo
ram os escolh;dos por uma 
fôrça que pode 11e dizer na
tural e quem SI' opõe aos di
tll.mes (1& na.tureza. se· con
fina nos limites da. contradi
çã.o. Estamo$ empenhe.dos 
na ·aspeNza desta. luta para 
ampliar o valor de nossa vi
tória, flcamos na pendência 
da ju..--t111a que nosso irmãos 
poSSam fazer aos nossos dOis 
homens de batalha que llá 
mUito vêm se empenhando 
em tornar ca.da vez ma.i.s ::>ú
bllca. nossa . relieião. dando
lhe a&Slm 1c1onelaade 1>a.s• 
ta.nt.e pa.ra. que mais pessoas 
possam acreditar em nós .se\n 
qualquer restrição pois tudo 
que é público e notório ~ ini
migo fidagal da mentira. E 
extremamente necessário que 
todos se empenhem nesta lu
ta na qual imporemos no..s:;a 
vontade, ninguém deverá se 
omitir poi6 nada é tão difi
eil como ser fácil. Temos 
com a. verdade que se aco
moda em qualquer oonsciêu
cia, sem termos para. per
turbarnos a trrlquetude da 
mentira. que é como moeda 
fa.lsa, tem seu curso Um'
ta.do. 

N e e essirtamoe inexoràvel
mente da compreoo.<;ão de to
doo oo umbandistas, certos 

de que nece.s.sita.mos de uma 
pa.rti-0ula. de caida. um para. 
noe reunirmos num todo 
disoemido, pois, aqueles que 
dispenl,am a cooperação se 
esquecem de que até a asa 
pre,ci.sa de &ua compe.nhe.;ra. 
para voar. A persistência. de 
nós menores vencerá a. indi
ferença dos maiores, lutemos 
para. demoru.trlj,I' que a QOl!sa 

vontade é sobere,na e que sa
bemos o que queremos. 

A maior fortuna do afeto 
é a amizade, a nossa. melhor 
riqueza socla1 é o número da
queles que nos a.clmiram. A 
solidariedadê de todos nos é 
muito importante, pois, aque
les que traem seus amigos 
de hoje jamais merecerão a 
confiança de seus comI>anhei-
,s de a.manhã: seja.mos Jus

tos! 
Raciocinemos lógicamente: 

Criar ou inventar é um pri• 
vilégio de pouc,oo, ree.Uza.r é 
o apané.e'io do esfôrço. O ~
cu<i.o a ser - manipulado é o 
da atuação consciente no 
meio que se vai. realizar uma. 
obra.. Pode esta não ser pies
soa.l, mas esta.r apoie.de. num. 
esfôrco que ca1•n.<?teri?.a l1lllA 

FRANCISCO BRITO 

persona.lldade. Aquele que 
afirma. que os corpos celes
te:; rea.lizam mo v i ment<l6 
i:;incronizado.s, não é um pla
giá.rio, ma.s um adepto da 
verdade con.heciàe., Querer 
nega.i· tal realida.de usurpa a. 
posse de um conhecimento 
conquistado pela fôrça de 
uma intelle'êncla. A fôrça 
do fato anula qualquer ar
gumento, t,aseado nist.o 6 que 
não me delongarei por ter 
certeza das realizações lnte• 
l!genta e bem int.enciolladas 
de :Mário Barcelos e Noronha 
Filho. 

Noosa bandeira. se desfral
dará. tremulante por ma.i;s 

esta grande vitól':la como tem 
acontecido em tôdas as uu. 
ciativas QUe temos tomado à 
frente. o povo de ~ambi é 
justo e não se negal_'á ~ 
gra,ndes verdades. A bandei:r.a 
da jlllStiça. do grande Orixâ 
Xe.ngô .serviré. de veiculo de 
transporte de tôde.s a.s eons
oiência.s. Mais uma vez re
pU.o: a. sorte está 1e.nçada, 
o destino futuro el!ltá em 
vossas mãos: &êde conscien
~ 

SANTO ONOFRE PRESTA HOMENAGEM 
Dia 15 de a.gôsto, o Centro 

A.h'c Bra.sileiro santo ono
fre, situado na Rua Mareahal 
Fe..lcão da Frota n.9 1:421, do 
es.tnna.do Babalaô orla.ndo 
Ct;,rlos Plaohêco, homenageou 
11~ companheiros Noro
nha Filiho e Lêda Noronha. 
durante a. belissima gira 
Nelizada em louvor a Ye
lJ'anjá. 

A vice-pre6idente do SORIE 
foi oferecido um l>ôlo de 
aniversário e três rosas de 
pra.ta C()(ll a inscriçãO •A 
Umbanda Lhe Agradece". 

Noronha Filho recebeu um 

cartão. também de. prata, com 
Os di2leres: • Ao Dr. OScar 
Noronha Filho, uma llllm· 
.brança do Centro Mro-Bra• 
si!.eiro Santo Onofre.• 

Os homenag.ea.dos, · a,pós 
11m delicioso ajeum, se retl• 
raram emocionad!ssim.OS com 
o carinho do Beba.la.ô Orlain
do e seus filhos de santo e 
revigora.d~ pela. fôrça espt• 
ritual das entidades QUe 
i:,restam caridade nAqUela 
essa. 

O erê Piaba., d.a nossa. 
e.miga Ivanoy da oxum, ale• 
grou a festa com .sua Viva.ci· 
da<le incomum. 

A HORA DA DECISÃO 
A. Umba.nda. bem neste ano duas gra.n -

des oportunidades de se a.firm&· de:f.illitlva
mente como religião: uma. será o Censo ele 
1970, onde no qual todo o verdadeiro um
ba.n<lista deve responder quaJ a sua v-erda
deira religião, porque muitos comentam que 
somos um m!Lbão. dois milhões e at'é, rf!• 
oentemente, que já passamos dos três mi- , 
lhões em todo o Brasil. Ma.9 tudo iE.so são 
suposições. Por isso bemos o dever de di· 
zer o que somos e quanto somos. p-ara. que 

' não haja a menor dúvida. Mas devemos 
fal!lê-lo oonroientemente, pois se assim não o 
fizermos esta.remos negando a nôs mesmos; 
outra grande oporbunida.de é a ce.ndldatura 
de dois gra,ndes umbançistas pare. represen· 
tant.es dle nossa religião dentro à8B Oâma• 
ras d06 Deputados - M<u·io Baa-celos para. 
a ~ e Noronb& Filho pe.r& & ~ral 
- duas pessoas que muito poderão !uer 
por DÓI!, poia 06.dia da que se ~a DlMII 
• tom. vldfel & tentati'M ele deelDOl'6liM- 1 
GIN) de Jl068a l'eltglão por elelMntol àt.wpl• 
.. • ...--~ (ie l'JHl)eiio .. 

JOAQUIM LOPES 

pessoas que vivem pe.ra a prá.tl(l(I. do bem. 
E a melhor oportunidade que se nos apre
sen·ta é esta, colocando nossos representan• 
tes nas Câmaras F'ed.eral e Esta.dua.l, ptra. 
que êles posse.,m rarer valer nos.sos dlrel.tós. 

A oe.ndidatura de Má.rio Ba.rce1os· e No• 
ronha. FUho é um imperativo que se. fez ne
cessário, pois, como é se.bido, tôdaS a.s clrut
ses, têm nas Câmaras representantes para 
cuidar de seus 1.nterêsses. Por iSSO é neces• 
sã.rio que os conauzamos às Câme.nis pa.ra 
que t.enbamos aJguêm que lute por nóS. 

E,ta é a hol.'a. da decisão. Temos d~ta 
vez uma. a.nua em noosa.s mãQS, uma a,rma 
pacifica - o voto - devemos saber UÃ-1• 
pa.ra nosso prõpr!o beneficio. Por lsao, to
dos os umbandistas conscientes deVeD1 IN" 
:fragar nas urnas, em 15 de novembro, os 
nomes de Mário B&TOO!os e Noronha Pilho. 
Pelo muito que êle6- j,á fii,e1•am. são me~ 
dol'Ul da confiança de todos nós umblm· 
àlatM, .,..,._ .. ,., 

Polll ''OS ~ DBViDl .,_,.,.., 
ai 111!1PJR!!IWf • 



-
o QUE JA fE1 

RORONHA ALHO, colunista dêsle jornal, cronista 
t do prograroa radiaíônico "A Voz do Exército Bran
; co", escritor e parlamentar, tem uma larga fôlha 
ele serviços prl¼Stados ao Espiritismo. 

Em 1938, em Belo Horizonte, fundou - com 
Rubens Romanelli, Noraldino Meio Casko e Eugênio 
Monteiro - a "União da Juventude Espírita de Mi
mas Gerais" e a "Editôra Síntese", que marcaram 
lpoca no movimento espírita mineiro daquefes dias. 

/ Hqmem voltado inteiramente para os problemas 
'.do povo brasileiro, NORONHA FILHO f eve atuação 

( marcanf e durante o período em que exerceu o maa
( dato de Deputado federal, pela Guanabara •• • :. • 
1 (1964/67), havendo ocupado 88 vêzes a tribuna. 

1 sempre em defesa dos interêsses populares e das 
riquezas nacionais. Foi o único parlamentar brasi

Pleiro a lutar contra o acôrdo Brasil-Estados Unid~ 
de levantamento aerofofogramétrico do território na
cional por emprêsas aéreas estrangeiras, denuncian
do as conseqüências danosas dêsse ato, denúncia 
que o tempo se encarregou de confirmar, quando 
estourou o escândalo da venda de terras a emprê

~ -""---=----~~a::.:.me:::.i::.::;ca~_,_,n=as~em~ de\rimen\o da segurança 
dona. 

De sua autoria é o texto da "Declaração Brl-
111eira dos Direitos do Velho", documento aprovado 

\

feio C~ngresso e remetido à ONU, como contribui
~ brasileira a uma futura "Declaração Universal 

i•s Direitos do Velho". Lutou, no Congresso Na
,eional, cóntra a modificação da lei de remessa de 
l tucros para o exterior, contra o danoso acôrdo de 

investimentos, contra a revc~ação da estabilidade. 
contra o congelamento dos salários, iontra a en

)1rega da in~ústria farmacêutic,a nacional aos trustes 
estrangeiros e contra tôdas as tentativas de desna
cionalização de nossas riquezas. 
1 ·Juntamente com Bento Gonçalves, Hamilton Pra- . 

do, Campos Vergai e Pedro Marão, constituiu a po, 
quena bancada espírita na Câmara FederaL ban
cada que poderia ser dez vêzes maior se os espl

ifffas seguissem o lema: "Espírita só deve votar em 
espírita". 

Entre sevs projetos de lei, apresentados à Q. 
ara dos Deputados, podemos citar: o que dá ao 
fit• de eleitor o valor de carteira de identidade 

,tProjefo · 2~001-64); o que regula a liberdade de 
Jlapftllla (Projeto 2.131-64); o que fornc1 privativo 
ie lllfidades estafais o uso do afixo ':BRAS" (Pro,· 
._ 1235-64); o que proíbe a divulgação de mo-

tlvos bélicos e exaltação da violência {Projeto •••• 
, a era o si em mon ário ra j. 

Jelro (Projeto 2.32 -64J, o que isenta de impôslo a 
exportação artesanal brasileira {Projeto 2.475-64); 
o que define "subversão" e "corrupção", a fim de 
evitar punições injustas (Projeto 2.483-64); o que 
isenta muttas em tribufos o servidor com atraso 
de seus vencimentos (Projeto 2.683-65); o que as
segura ao marido o direito de pensão ou pecúlio 
de mulher falecida (Projeto 3.234-65); e muitos ou-
frm. . 

foi membro da principal Comissão da Câmara, 
1 Comissão de Constituição e Justiça. fêz uma cen
tena de requerimentos de inf armações a todos _os 
órgãos do Poder Executivo, sempre em defesa das 11-
berdades democráf icas. 

O QUE ESTA FAZENDO 

Apmenfado ao eleitorado carioca, na chapa 
de candidatos a Deputado Federal do Movimento 
Democrático Brasileiro (MOB), NORONHA FILHO vai 
pugnar por um elenco de medidas de profundo in
ferêsse popular e nacional. E presidente da ASSO
CIAÇÃO NACIONAL DOS INQUILINOS, e endereçou ao 
Govêrno quatro memoriais, estudando o problema 
habitacional brasileiro e sugerindo medidas concre
tas • urgentes para a sua solução. 

E presidente do Conselho Fiscal do SUPREMO 

SPIRITA S0 VOTA 
.-..:..~ -p ; o SERA 

ORGÃO DAS RRIGlõES ESPIRITAS (SORE) 1 participa. 
com MARIO BARCELOS, dos programas "A VOZ DO 
EXERCITO BRANCO" (Rádio Rio de Janeiro) e "DE- , 
SAFIO AO IMPOSSIVEL" (Canal 9 de f elevisão). É 
cronista permanente do fablóide "GN NA UMBAN
DA" e conhece prof undamenf e o Espiritismo kar
decista, sendo um estudioso da obra de PIETRO 
UBALDI. 

Partidário do Esperanto, apresentou projeto de 
lei introduzindo seu eósino no curso secundário. 
Defensor da participação dos cegos no mercado de 
trabalho, é autor de Parecer que permitiu o apre>
veitamenlo dos cegos e amblíopes no serviço público 
estadual. Tem projeto de lei incluindo a cadeira de 
"Moral e Cívica" nos currículos escolares. ~ Técnico 

Administração do Estado da Guanabara. 

O QUE VAI FAZER 

Coerente com o seu passado e o seu presente, 
NORONHA FILHO pretende continuar sua luta a lavor 
do povo brasileiro, pois acredita que o Brasil tem 
Importante missão a cumprir num futuro próximo, 
tomo Nação líder do terceiro milênio. Para fanfo, 
coloca a política de desenvolvimenlo em primeiro 
ugar: a libertação econômica como base da liber

dade social. 

Defende a reforma universitária, a incorporação 
tecnológica, o incremento do mercado inferno, a 
conquista de mercados externos, a produtividade 
nacional, a reforma agrária e uma união continental 
latino-americana. 

Preocupado com o crescimento desordenado da 
Umbanda, lutará pela união e responsabilidade so
cial dos umbandistas, através da fusão de todos os 
órgãos de cúpula, constituindo uma entidade su
prema de união direcional, para responsabilizar-se 
pelo funcionamento de todos ós cultos afro-brasilel- , 
ros .. Na impossibilidade da fusão, defenderá a hi- ' 

. pótese da liderança em rodízio dos organismos de 
cúpula existentes, que dirigiriam, cada um a se11 

. fumo, o movimento nacional ou constituiriam seus 
presidentes, em conjunto, um nôvo organismo, fora · 
• acima dos atuais, respondendo ante o Poder 
Público por todos os atos das entidades filiada~ 
não podendo funcionar nenhum centro, terreiro, ten- 1 
da, abaçá, ilê ou cabana, sem a necessária filiação, ' 
1 fim de evitar-se a irresponsabilidade atual, gera
dora de deformações, distorções e abusos de tôda 
ordem. 

NORONHA FILHO é a grande esperança da cole- 1 

fividade espírita e umbandista, na Câmara Federal. 1 

,ES·PIRIT A° 

20! 
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Marcha Do ia 20, Em Pleno 
Censo,, Mostrará Nossa Fé! 

No dia 10, enquanto em todo o País estará se realizilftdo 
o Censo que apura a realidade brasileira, o glorioso Ex«cito 
Branco de Oxalã estará mais uma vez em marcha, louvando o 
grfllde Orixá Xangô, Deus da Justiça e os !beijadas. Serão doo 
andores, sendo que o de Cosme e Damião será co~duzido por 
umbandistas mirins. Esperamos que todo o Povo · de lambi faça. 
como nós fazemos. Vamos levar nossa Umbanda às ruas e va
llOS dlrer o que somos para que sejamos reconhecidos. Não 
• esqueçam, digam com firmeza ao recenseador: sou espírita. A 
procissão será dia 20, às 16 horas, saindo da sede do SORE e 
percorrendo as principais ruas do Encantado. Até lá. Sarav6. 

DIGA AO RECENSEADOR: 

E SOU ESPÍRIT,A ! 
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A Minha Vida (VII/-J_\ -; 
MARIO BARCELOS 

Na semana passada ea ence11rei • capítulo da 
história da minha viela clizenilo que só me encontrei 
quando encontffl eom • minha. religião. Não vai nee
ta afirmativa ne-D.bu-ma. eetuda~ão e sim a mais pura 
verdade . · 1 1 , 

Meu ~to a conteceu quando ainda 
muito jovem. Vinte aDOl!il e uma eabeça vazia, -
meJhor.J_cheia de sonhos vazios. Minha jovem espôsa, 
vinda ue bom bêrço, sentiu em pouco tempo amargas 
decepções. Apesar de já Stt da religião, não a ·levavs ' · · 
a sério como devia . 

Deixei que o mundo m.e envólvesse e me envolvi 
com muitas mulheres, esquecendo que a verdadeira 
e única era a de casa. Uma virtude, porém, eu sem
pre tive. Jamais deixei de trabalhar, pois sabia que 1 : 
tudo aquilo viria a passar um dia Não fiz nada ln-,/ 
conseienteme.nte. Tudo o que fls 'tol oom equilíbrio, 
mas a verdade , que fiz, e hoje me penitencio de 
público diante da minha mulher, que é de fato uma 
santa, e dos meus filhos, q:oe sofremm ~.sta.nte pela 
minha irresponsabilidade. : 1 j 

Vk ~ outra, às escondidas, eu procurava 1DNi1, 
encontrar com o Santo. Parece que tinha vergonha 
dêle, mas, de fato. o ~que eu deseja.va ardentemente, 
era me aproxima;r dele nova.mente . Muitos Velhos, 
Caboclos e Exus falavam de mim e da minha missão. ·, 
Todos dbl.am que eu era uma ovelha que estava ada5-f I · 
tada do rebanho de Oxalá e que estava destinada 'para.,-. 
mim uma grande missão, tio logo eu conseguisse me 
desvencilhar das coisas pôdres do mundo. Pedi am• 
lio e todos se reousavAm, dizendo: ''Você, filho, pro
curou sôzinho ~ abismo. ag,ora terá que sair dêle sôzl
nho. Quando sair, tôdas as entidadilS vão aju<\á,-1~ : 
pois sua missão é grande e bonita". ·. ' 

Confessa que não acreditava Jla4uelas palavras 
mas elas martelavam minha cabeça. Andei de Séea 
a Meca, pedindo proteção espiritual, mas as palavras 
eram sempre as mesmas. Outras entidades aerescep'"I , 
tavam: ."Esta é a. sua grande provação e a sua,pan~ • · 
chance de mostrair que de fato foi o homem escolliidCY 
para -uma grande mtssão. Livre-se tio mundo e lhe 
daremos apoio". Muitas noiw.s. em bares cheios de 
homens vazios, meditei. Muitas vêzes estava só, po
dendo estar em essa a.o lado d-Os meus. 

Minha santa mulher pemianecia ~6X;i~- ·li~ 
seu maravilhoso pedestal de mãe e espôsa. ' ·EU: , llie 
dei tôdas as armas para errM" mas ela, com sua von
tade Indômita e sua bravura ·inigualável, se manteve 
fiei ao Juramento que havia feitio perante Deus. 

O 90frlmentio rc;m&na sempre seu coração, mas 
nunca esta fantástica edattma clesistiu, e· -~, df,zla 
sempre: "'Um dia '90efi ~at camsar e ~ ~ eu· esta-
ftll à SDa 4l9P61"a lJ&1'& NiOCIIDStTuirmo.s nosso 1at"'. 

Que estranhas eram u pa.la?ra.s desta ftlha de 
Iemanjá. Quama br,aVVJIII diante ele um c1rema tio 
ornei. Ea bet1a• meus fflbos com -vergonha~ ·Che
gava eaa oua 4le lmoBbl. • o Sidinho, que aeabava 
de acordar, ...._ 411 a&ao .- ,... eom o ,-1, 

11N • ~ ' ~~ D)lmlflJA) 

. ...,. 



GX A UMBANDA 

Respeite Os Q.ue Trabal am 

E Engrandecem A Religião! 
Luiz Carlos Fortes 

Em um artigo que escrevi anterior
mente, publicado RO Tablóide GN, de !l 
de fevereiro do corrente ano, com o ti
Í\UO "X a História se Repete" cite-i, de
terminados fatos degradantes que infe
lizmente acontecem em nosso meio, pro
vocado por det.enninadas pessoas de11-
pro"Jidas cie respeito ao próximo e aas 
aeus semelhantes. tentando macular com 
inflmias descabidas a onra de quem 
realmen.a n& pode e nem. pode. ~ 
m~ivo de ordem moral e sentimental. 

cais do nos.so Estado, levando a palavra 
de fé e de iinião, de NAIUO BARCE
LOS e NORONHA FILHO, de fato dois 
dedicados • dignos espíritas, que mui.to 
fizeram pela DOl8a Religião e ae Oxalá 
permitir continuarão a fuer. 

N- falamos de ninguém, 
1lâo D preocupamos com as 
ue se enc0?1tra.m no tracismo 

deeadente :recesso espmtual. 
N"ao me preocuparei mai$ com a pe--

quenellf certas pes.,oas, nem de. auas 
Não estamos no tempo dos gladia

dores romanos nem dos- grandes circ 
palavras, procurem ser liite1s, traba 
do em beneiicio de nossa. Religi:io. 

O momento .é chegado. O P vo de 
Zambi terá o seu galardão e mer ido 
lugar de destaque. Propagam.os a paz, 
o amor e a união de todos Ofl cspiriias. 

Todo aquêle que ae coloca em hl
aar de destaque na Tida ·p(tblrea ou re
ligi088, sofre por parte de determinadas 
pessoe.s, um bombardeio de injúrias, di
famafão • in"Rja del!C"abida. OXalá. deu 
a todos nós uma missão. A Terra ti o 
~ da Rege-ner2.ef.io. '!"em o a que 
plantar bem, para colhê!- me-lllor. 

Procure evoluir com o pouco que 
sabe, pois ~ament«is focam dado a 
voei pelo nOSl!O Pai, se mais não nee
beu foi porque virou o prato aonde ma
tou a. sua fome de e a não 
m~ maeeer a con:fia.nta. do Pai.-de
santo. 

Plantemos lirlos e o trigo, cultuemos 
a fê, a esperança e a · caridade. Todos 
que visitam o SORE lêem uma fl'a es
piritual que se encontra afixada em uma 
parêde fictícia, que diz: ''Espírita. vá 
cfuler em seu Terreiro, que nós aqui tra-

mos para que sejam cumpridas as 
suas leis", criada por êste humilde ar
ticulista. 

E' bora de caminhar de mãos 
dadas para o bem comum • o gnm-

Tenw enfraquecer o nos:so Exército 
Braaeo, eom diseórd.i mentiras mfun
dad-.s- e uma. campanha dirigida de ca
ráter infan-1.ante, de na.da adiantará., 
po. ae1>,1.ot:;o dtstantes lo-

deeimento de nossa Religião. meu 
hi" Ogum com sua espad'a, 1eu escudo 
e sua lani;a, protela a todos os meus 
irmãos meus filhos e neto de sa.nto. 
t\.ueto. 

LE f A Df AR AMENTE 

A 
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EQUIPE OGUM ISITOU 
B BALAô JúL O COSTA 

- efici te Equipec 
0.-. 1'dawi& peilo Babalo
l'lllí, L1lil oanas ::rones To
la 11111 111,f}, itOU! ~ 

-- bcmii& - .. csridade, a T.I. Pai ~. sie,J&da na 
1!11& Gnn r Duque n.• U, 
- :a-os, dtrigida. pefo DOS
IO pr-.io I eficiente irado 
o :e.J:.zaõ .MKo Costa, um 
jlpff'-eate e.poente pes>ti
,., clJI .,.. ~ e exem
'liD w,o pan am; dedicadDS 
..... Salllkl. 

lil III Umba a 

0N NA 01O1.ANDA 

(Õ1'8&0 OOcial oo SORE 

Rua Pernaw.b,eo 1161 

llncantad.D - GJI 

O irmão Júlio eom a 
eompetêlloeia de saa Uãe pe_ 
q llOII& aimpüiea e d:1-
cienie imlã.. Cannen Costa 
Plldl.an Mde, q11e IM ajuda 

d«ididammte - ~ 
eacetdotais. 

M entidades que trabalham 
-~ nQll!O irmão Júllo Cos
i&,. sio os ca.boclo.s Pena 
~ Arranca Tôco, Pai. 
Thomé e o EX.u seta Encru
a e com a n06.Sa. arável e 
delicada lláa Peq~a Ca.r
men. a !orDlOM e vi'braute 
Cabocla Jue.saze.. vovó Maria 
de ~ ~ Ma.tin&da. 
Elm1 Gira ela Pra.ia e o Erê 
Rosinb&: 

MI ~ &ão reMadl6 
às seguruiu-fej.ra.s para ca
riãade e ao,s sáb&d08, eom 
toque em !Duva~ aos Orí
~-

&peramos qu.e ~rês nos 
p,rest.icriem na Proc~'!l!ão ce 
:x.an,gõ. que realizarem.os no 
pró.ÊmD dia 20 de setembro, 
saindo elo~ na rua Per
namlntoo Jl.• 1.111. no lln
eantaoo. às IM horu. 

Aceitem ~ r.(Joll() ainvá 
rrat~mo. · 

Terreiros 
Da UE 8! 
... irmi,o IUído Barcele,g, 

~o-lhe que tdiiCIIJe NU 
t . . -- tmlldu flliadlg 
a U Jil..U.ll.: 

'I5!lNDA !SP2iru'l"A. 000V 
ROMP!l.-MATO - Parl-

-- 13a - Parada. à Lll!CM 
CABANA .JUR!Q4A - Rua 

Mana Macieira. lê-4. C/I -
M aõmeira. 

TENDA. CABOCLO O-i-
MATA VlBGEH - Rua Cel 
Ia~ IAl@o, llC, ruo.d.a! 
MarecbaJ. l!'enner. 

TENDA. !SP'ttlll!.IA. 90 
SEBASTIAO - Rua. Bllzbclga 
~ 171 - ~Q 
Le&l.. 

omN'TRO l!lilPmrl'A MO 
SEBA.S'I'IAO - Rlla euba. 
~-A.Pi!!'llha. 

FRATER.."«OA.IlE. DE tnt
BANDA DO BRM.I:[, - Rm 
Noemia da Si1rver.t n.11 m 
C'I-auá} - Ilha do Gafer
nactdt. 

omNTRO JSPml'l'A trm-
RAJIA:RA - anbll.. 
Oltll!fa. 

orno mse:tRITA. SA.o 
BFRNARDO 1:. PmiiA. BRAN
CA - l'l,llll, M&rqufs de- Olla,,. 
da • ftmd.OI! - Botatcgo. 

TENDA ESPmnTA F1A.t 
J~ DE A.RUANDA - Ria 
~ ~. !M5, :ar. * . 
Pina. 

TmA. J&ID!mll.a N. 8 
DA A.PA.RQ:,IDA - ltu:a n,.. 
c-,1maro 11.• 1, fUDd - .,.. 
de PI-na. 

DOMINGO, 6/9/1970 

e A ESPfRIT A CRISTÃ 
AUL GARRÍDO 

Membro do Conselho de Cultos do S.O.R.E. 

BEZERR.A DE MJENIEZElS 
- <O>ntinua,cão) - Manti
nham viv , discórdias as so
eied. a&pirnas de cúpul&: 
• •Fr~". a "Uniio 
Espirita do J3raeil" e a "Pe-

re,çt.,o &pinta B.rasiJ.éra" 
•• l!Ob os aus-pfcios de Bezer
_, - J)Q.l'a hannonizar -
fundou-se o "Centro F.sph-1-
ta", onde ~Ie. oom suas boas 
illt.ellçõs, ac.boQ falando so
mnho. Mas em 1894, melb:>
rado o ambienbe da nação 
que, ano an ag'tou-11e 
com a remlt& da. A.--mada e 
o fechamento de t-ôdas as so
ciedades espirlt&s, ou n-Ao. 
vir Cl8 Dpíri qu.e :ee,. 
291.T& de Men-s en. o úni-
00 eapaa de -a.niffc:ar o mo,.. 
vimento e~ e ~le aio ,e 
fi1rtou à dificiJ missão. Aos 
tM. ._ I assumi'U a 
pres· a. da Pederaçjo -
pirita Bra.sileira, <onde ~m
bém rot vi > deseo.camando 
nesse cargo relevante. 

Vida de .remínclas, Tfda de 
, exemplOF ma.gnfflcos e traba. 

lboS. E o fim dots q_ 11 

viTem para G ideal somente-, 
para o bem do l_l[óximo: a 
maior pobreza. N<> Jeito, a.co
metido de congestão cerebral, 
Y il'm ?ml&l'las de 'l'll
eilantes e pr9CO&vam. 
sranãms difflcuJdades flnan
oàraa vh>i1I a f'amflia. de Be
zerra, e llÓ havia um jeito de 
aJuda.r. Por debetar do tra
Y-1n; do enr&mo toram 

... qae s!f:mr'ca.T&m. ~; 
deade • mi:sems trocados do 
~ k oterta& .-'ores do 
mo deaadas. come dã.diT&.S, 
*~~«idos, is 
ocuJ. • • fllJe nmtt~ a.pren
deram a 1içio; de d&l'. 
- melbor tllt>eotia ••• 

Billtlogn.Oa: $ éle mna. 
deRD& dl! obms !oram 
publiesdas, • 114. !Dé-
d!tas:. No ll6 allbre. ei,pirltls
m.o -.CWRii; l)alllliil:iDll, ta.tn.
bém. .. A. ~,n',dáo m, Bra
sfl e u medi.da& que c<mvém. 
tODlllr pam ext!Dgu!-Ja. e sem. 
dalltl para. a N~: "O car
Mi.?o de P-ulúrglo". Nllrul.ll.
ce p,Dlitfco e filorofico. Obras 
espiritu: ªl!lsp1rltisma", em 
! blles (est'lldos fBcsót'i
~,. ªA loucura 10b n6lo 
prisma.'", (f.emas P6l'll um& 
nova pdqufstria) . "Tulipa 
Negra,. • A C'Ma mal 16SOD1-
l>rad.a' ► •ca.samerrto e mor
talha", •Dfsctmsos•• e, publi
cada, prtmeiro. em REFOR
M:ADC>li, sua cêlebre earta.: 
•Uma carta de Bezerra de 
M,en-e21e5• • • 

R:l!X'ADO A ZAJlR OANSA.
DO - Meu :rnnão. recebi. sua 
carta. Quero, dr coração, 
agradecer a 111a •~ o 
seu trablJho em eJahorar e 
J)GalB&l" pela •eopj.ador&" fio
do 11 mat.eial • mJm nme
tfdo. o Qual ~ ean 
todo carinho, • nspe,ito.. Que-

~par- pelo julga-
menli, rnc1Pltado .- fiara 
a NU :reapeit(,. Você é ree.l.• 
m8lte um Espfzlt.a de fibra e 
mui.ta N. oce , 11111 ~ 
ctue PRCl.samoa tCldo 1 

er l.et« liderança 
Dpírlfüta.. Real
o ~.porim. 

de te,:-

~ ........ encare
cfdamemte, . qn.e 1IOl!:f .me •· 
ll'ffteK ~ • NIJ mditlf.. 

90, po1s tenciono mandar-lhe 
uma cartinha a,bordando a,s. 
suntos relacionados à nossa 
Rei' · o. Dl ·poulla, meu que
rido, deste humilde servld.<>r. 

o Senhor ~. nos am-
pare. . . Que O Seob.Ol" 1!1 
nos abençõe! 

RECEITAS - As pe.ssoas 
enfermas. que deseja;·ern re
ceitas inteiramente grã,tls, 
atnvês do Dr. Gullberme 

on,!11, f vor esei· .rem nu
ma fôlha de pe.pel. branco; 
n e e<mlpleto. enderêço, 
kiad , sexo e sln ; cujo 
pedido deverá ser endereçado 
à: Paulo Garr'do - ''Supre
mo ~gáo das Religiões lllll
pirltas' - Rua. Perna!Db\lco 
n.0 1.1~1 - J:as.eantado -
G.B - zc 18. 

nmã.o Alcineldes 1'erre!T• 
cir Sonza - Queremos ll(Jr&
decer • bosp1taJídada com. 
'l']e nos proporclonou, por 
OCllaião d n-OS&11 vtsi ca. 
1>o Frio. no d1a :;is de agôisto 
P-. paSSfld0. Muito ~r1sa.dol 
Brevemente volta.remos t. ca
bo P'11o! 

SOCIAIS - No dia S<l de 
ag&t-0, aniversariou a. senho_ 
ra Neuza Menezes de oovel
ra - dedicada. espôsa do 
eompanbelro ~aJ.df.> õ& 
Oliveira.. P8rahfns! 
''YBPtRITA 8c') VOTA EM 
ESPml"I'A - NO Dl:A 15 DE 
NOVEMBRO 0B NOMF.S 
SÃO: NOfbOIN!IA FliLB'O :S 

MAiUO BA.RC!EL:t.,06., 

A Tenda do CeJ.xlclcJ Ian
da.rassu. situada na Bu.a ca.r
k.6 Costa n.• 58, Juaré. 
dfrig:í(la eom mui,ta. ef!cfênda 
e dedicação pela n<asa. esti.-
1D8da irmA, a BaM. Rullb 
onr,-, reaJizoU - bonit.a 
ll01eJklad em h em a 
Iemaiaj~ e Obatua.ilt; 
pais, tendo COl!l;p8fteido co-
.lDCI ~ do IIORS, í 
o B:ifleJ.orixá Tola MaolembE 
tI.tlà ~l<ll! Fartes) e a S'II& 1 
f!Cl'llilpe Ogum, te?ido · re
c.pcicoado de !-orma tida.!€• 
e carinhosa. pela dir~tol!ia do 
Abllçã e ~Ic tllOIIEO pl'ff3.dO 
fimão Joic 01'.ry, e!!P&llo de. 
.Baobs. 

Ã BaM "Rti1lh 0m-y é um 
w expoemet1 posfüVOIS de 
D011Ja Religião • ontl!im rec1!• 
b.eXl DO Ylê de Tola. Ma.Iem.
bt am d1plcmia de Mérito Rr 
llgl , pen ~ ~ 
~ à a.a. Relicli,O. ( 

A& aessi5oes ,sã,o k .-tu• 1 
tlmu. sob a direção eapilri• 

1 -1 vllbr&Dte e fomlol!JO 
Õlb0Clo ~ -.o. ma• 1 
-.o de m'llito 8'IJllZo e l&L 

ori«bt& com Ni>edloeie. • 
'°®I. que proetllNlm aba• 

busca d& 
lllalíspmaelllDc!ca. 

E!lpeFa,mos - Imda • 1 
D& ProelillSãf1 cllt JraiDCó, BO 1 

P,.tid:.oo dia de aetlemll11"0. 1 
0 ~ Dl6ia afne.,G e 
'-110 ~ .... 
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RIACHO DO SANGUE 

NORONHA FILHO 

Sentia.-se cansact-0: (U pernas doialn, 
a, t:OB1;t1,s arquea.vam. ve1·gadas em mtli
siveis cJ1:11,tn,bos. as máos tremia.m de um 
tremor de emausti'vas tarefas e não lla 
14ade, que eBtava nas primeirG$ !JJágina.s 
da vü!a. "Oh! Quant,a atrwuZação!" pen
sou, en([UJ11Ttto os dedos .al>riam, a.gora 
•t,,êmu'los de emQçâo. a carta de Riacho 
do San;gue, seu lugarej natal. 

EnquanJ;o seus olhos corriam tu u
nhas, omcando a pat,agem qu.erida e 
cf.isúmte, ouviu o bcirul.ho de nó• de ü
dos, batendD indecifos, na madeira da 

rt.a.. . 

Ergueu o cansaço nos joeZnos e al>rttt. 
~ mulhu estava diante d&. o olhar 
a,ftito pesquisando o seu, o vestido mo
l7r.ado !ta chuva, o semblante queimrido 
pelas 'Velas de m~,itas notús insonll'8. 

Ele também sentia. que o 80no lhe 
batia ci porta dos o'fJu>s, pedindo pov
saàa. Mas, em silêncio, apanhou a ma
leta profissional__ e saiu para d.entro lia 
noite e da chuva, em busca de humilde 
teto, ande a doença gemia 4 sua espera. 
MelticoU tL cm,i.ça, enftott a mão trimu
la no bôl.so do oasaco e deixou sõbre a 
m.esa, en't>ergonhado de ser bom, o di• 
nheiro para o indispensável remédio. 

'Vo71tou para o a'Posen_to frto e quis 
rever as coisas doces do distante R-ui
cho do Sangue Mas, de nõvo, o apêlo a 
bater na 11iade.i.ra da porta, batidas de
cid.idlu, ped.indo passagem. Agora, eram 
eleitores que vinham -pedir providências, 
discutir intermináveis pontos de i1tfin-
1Uvei8 projetos, sugerir 1nedidas, formu
lar perv1intas, insinuar proposij;õu. 

Qua.ndo os vultos s11mirawi, envol1.li· 
._ no .sai1u· da pa,1·t1a., sentiu o çêlo 
4D descanso, a Jii.mpada :pedi'IUÜ) a ;,re,-

.sao dos dedos, a cama pedindo o cawr 
tio corpo. MtLS ainda tinh4 de redigir o 
manifesto conbra as violência.8, o rda.
tórle a Jaror das ZiberdlLhs puot,ead48 
e a., cartas alertando os responsiweii 
peüi ordem do, hom,en:;. 

1-ia não teve -0s dedos amivos para 
fa,zer a treva amAna, a cama jiicou .no 
frio doA lençóis vazios. S6 a mad.ruglld4 
1;em,f>orá tt,igia de leve a cnsta, das nv.-

. vims. roni o t!iti itwa.cUnd. wma 1'J,O.i,ú 
. ~tu u · lltrtua,ra it& tenipo, ,esada de m
reftu •. 

ó, olho"S arduim maia fll,e u estrf
!lzs , morürwndas. 

Agora tinha de ateml.er • velhin'hll, 
paralítú:fi, que não podia, sôzinha, s~ le
"antar 'Para cuidar das coisas da vida. 
Depois, visitar c,a doentes, ~lha.r os à.o«n
tei, curar os doenús. 

1l ler as queixas e ou'Oir os pedi.dos 
e respontler as cartas_ e consertar os er
ros e fazer as ofíeios e tnformar os cor
religionáríos. 

Mas, dJ: nôvo, nooos dedcis a,JZitos, 
martelando a madeira da porta. Parece 
que seus dias tinham vinte e quatro me
ses e suas horas sessenta eternidades, 
que só assim se divide o tem:po dos ho
mens que se t'Nl.1lBformam em anjos. 

~sse anjo era um politico: um depu
tado cartoca., nascido em Riacho do San
gue, no Ceará, e se chamou Adolfo Be
urra de Menezes, conhecido como "o 
médieo dos . pobres" e "o Krtrdec brasi
leiro". E' assi1n qlJ.lLnd.o um espirita se \ 
meti: eni política.. ) 

Z' 1fJOT isso ,que o mármore de seu 
túmulo ver s 

JJõ1·es ••• 

Sete Nós Da Guiné Abencoa 
~ 

Os Nossos Repre$entantes ! 
9ellta-felr& ela :an11. pu-

eula., D.Ol!80S oompaabll'.ros UA. 
no Ba.roel:ol, Jo.é iSeniete, ca.r-
1os Wilson de oxó&sl, A.li.reda e 

Jt:á vi-siiulm a, -'l'eDda ai
ptrlta Se» Nós da Guiné (lUI! 
ocorria. a 1111.ida de ca.mar'.nha 

da Ya6 lltll'ilB& do . Do,IIO 1Qtlel'i· 
do' MállD. mal6; bd

"6 ~ 11.qUel& ... 
Mnn!a. 

OClmo ~ tamlllõ -reoelll-
d.oa oom a.mor _pelo ex-
ti:aord!nário caboclo que 

CI A Y ALORIXÁ OIÁ 
HONRA NA ÃO ANGO~A 

.A.a consult.as são ~~ 
màrl&mente, a parti'!" das 
ot,00 horas. 

A competente Yalorlxá Jb-
&ertm• cOiá. ~> é a.pa1,e}ho 

do rorm C&bOClO EStréla, 
e é Mãe de Sant.o de centra 
(Oroml:m), Yakekerê do Yl! 
de Tola 1,1!all&embê. 

~u tôàa a .sua soili!ia.rle
dade, nos dando as.s m pemfll
t& noção 4e que .de fato est.e,.. 
mGS .reoebeudo também, n& U<l6-

• v4u& ca.m.pa.nJl& ~ prote;;ão 
. e as ~ôes das nvSS8S enti
dades. sete N5s da. ou~ de
finiu -perfeitamente e cla.ramen.
te sua PO,Sição e a. posição ide 
sua ea.ta com relação -ao plei
to de ~ e ,;pontoo. nos-
90 ,irmão Mã.rio .Du'oelos como 
o rei;reaentame doS esi;:iir.ita.s 

prmimas eleições. 
Por outro lado, -o bom Antõ-

111<> L&vi&no falou ligeirruneute 
de polftica. e mostrou da. neces

Sldaide de nos UDlrmos em tõr
llO da ba.ndeíra branca de 
Ox&lL 

Má.rio Baroelo6, agT6(ieoeU ls 
homenagens recebldas e numa 

prova de humildade, oonlfilmça. 
a.mor e ca,l'inho, b&teu -0abeça 
pars o vibrante oa.boolo Sete 

!'lóti: da Guiné q\li! em seq_ui
aa o abençoou. A cerimônia, 
se iJem que improvisada foi 
".lnociona:nte e acreditamos 
que se soledüicou naquele 
·rnsnento uma amizade que já 
'eXlSbe há. muHos anos, sem 
m-etntirase eom a. mau: a'bso
lutAI. sinceridade. 

Mensagem De Omulú 
Esra .mensagem ~ élir'lgida a todos 03 irmãos de fé 

que em-verem neste momento em um ~ito d.e dor e so
frimento . 

Sei que os irmãos neste momento gostai-iam de po
der ouvir palavras que lhes confortassem o coração e 
-oa fizessem esquecer por ~menoos a dor que lhes de
vm-a a maltiéria. 

Primeiro quero lhes talar sôbre a doença material. 
'Todos os irmãos devem saber que cada um de nós tem 
sua missão n-a 'Terra, por isSo devemos ace!tà-la. con
fMmanlio-nos eom a mesma, pois ela delxari nosso es
pirito puro ,e só assim subil'emos os degTaus da felici
d:ade eterna.. 

A paciência, humlld-ade e conformação são vatude.s 
para atm.glrmos a .suprema glória na~. 

.POO' mais que · IWSSa luta terrena seja. árdua. l:lllllCa 
de-.emos cair no desespero. isto porta .fún em todos nos
sos sacrifiejos_ .Meus irmãos pa.11 .que isso não aoorrteç;a 
devemus estar selI1-Pre ~ e Oral' par.i. que sejam &fas
tados todos os maus ,pensamentos . Devemos nos dlstralr, 
lendo livros capazes dl! purificar uossa ment.e e ue nosso 
pensamento estej.\1- .sempre v:oltado -para o :nosso bondoso 
"Pai Oxalá" .que estará. sempre presente em todos 011 mo
mentos de nossa vida. Feito ~sto ~emos lJl!epara.dos 
para caroiuba rmos pela estrada -perfuma.da de -rosas qUe 
exalam o uerlume da beleza espmtual. 

Sar~vá meus filhos .qne padecem no leito de dol' l'I 
sofrimento. Que Oxalá os cruba com o .seu .manto de 
bondade e ternura. Lembrem-se dêste velho que -tam
bém já sofreu nesta Terra e qne os a.com_panhará até 
o fim di:! s11.as missões. 

UNOO CASAMENTO REAUZAOO 
PA.lffOÇA DE SETE PEN f 

1 

Mais uma vez nosso :lncan· 
;;.'1,-re, e pr.eslàimoso represen
=te. o "Bamilarm Tô1a Ma
l"81bé <Lmz Ca.-z,l.os Forla!G• • 
v..àtot: ~ T. X: Palroça. do 
acbociO Ser.e Plmas das Al
~ situ:a.dn na Rua V1ãm 
IFf.n:-elr.a, ~. em BonslloeflBa. 
dirig1d3 pela ~ Ji4lilá 
E05a l311XboSa N-...mes. uma 
ze,a;rior.a,-(le--San~ de ~ 
~ e ded.ioa(:ão li&· 
ra oom a l"~ que :úra
ODJL. 

Na Gp,o..i-tucidsdeM?e&l!
gdo o cs.s-i'Den'tA de n<lll80 · 
~ irniâo Lm2 08.tloa, 
p1eside.Dtt oo ~ oom 
ums fiiha--de-88.nt;o d& Gasa., 
Lurm.n1lll. tendo ~o 
eü.-er.so.s t.er:relros oouivJdadOl!I 
paJ'E 1\ S01PlliÕiode • 

Anota.mos r.a.tllbl.m i. pn
aençn & nos.."O .iimáo D.ec6-
so, br11hante 1oma.1ist. e es
-cl'ltor: Ba-lJá fl'randscil. Silva; 
fflt Malembê, ~nhade 
do Orotnim, Banda Leuá. oa
tal' e 11a ~ M!ee 
I!ranclão. 

O'.ltem. a Babá RQ98. N'U
nes, -reoebe-11 uma honilta bi)
rnenagem oo Ylê da Tola Ma.
lembê. uma reclpr-oea 40 tl'a• 
tame-nto .que a &!llll10 rece
be. qu.an.do visita a ·bonOa 
CIISI de 1:ll.ridade do .ot.bo
ct\l 'l Peoo.s d~ .AilmJ.s. 

Essa casa pertence a.o Exél'• 
CJ..O :s= -~ OxeJi e jun

• camillhareml'JIS -pan. • 

Búzios o SOBE 

. (')IIDOr~çâ,o de nosiO ideal, 
em bene-1'ic1o da Re1iglllo. 

Bapm-JUD.08 todcc -voo& -
h.cissãc - :louvor ao nos
so Pm X:angô. ,que re61lzar-e
lIMF DO ~dia -3J8 de se
te.Ebro, s8.lnâo do ac&E, ai! 
6 h'll1!.S 
o .no.;so maJs .&iru:,er sara

va :e que • :rec.em'"°'6adoe 
IJlm. ~ e l.oll:Óe$. te
Bbam • pro:beelio 11118 Or.u:a8. 
:aLa»s pan;bé?IB e m:a:ttas fe
liclda-des. 

liGIA Si YATI 
ESTA AU ENTE: 
OPERAÇÃO! 
Dona I.igla. Salvatt estã 

tempoià.rilllfflmte afasta.da do 
seu terreiro • .fale o mna ln• 
tel'venc.-.ão oi:-úr-gica & qne M 
.submeteu. gm~ a. OJC&lá. ema 
pleno êxito. Nosso · compa.
nbtilro Mãrlo l3&rCelos ,e Josê 
Beniste estiveram em visita ,a 
casa rl.o Caboclo Caçador, f&lte 
era. .dirigi da na ocw.ão ;pelo 
esp&;o da Babá, o nos.so que
l'ido Sinv.al saJv.tl . 

Depois da Girl. de desenvol
vimento. no;;so u,não nos mos. 
trem tôds a sUA organize.ção • 
ficamos s1nceramente satisfei
tos .com tudo. pois a. casa 6 
de tat.o muito bem a.dmm1s
tr.11.da. 

.Fa.z.emos preces a OKalA 
p.a.ra que Dona Lígia f "que lo
go em condições de reassu
mir seu pôsto e Uo logo isto 
aconteça, iremos até lá lhe le-

, var o nosso sincero robraço. 

LEIA AOS DOMINGOS 

Uma casa de Ani:-ol que 
Identifica decididamente com 
o nosso esquema de trabalho 
é o N de Oiá ~. dlrlg:id.a 
com muita sabedoria. e de
dicação pela eficiente Y&lo-
1•ixá Josertlna. cruz LesSa 
(Oiá rcê), filha de santo da 
Velha Nanã CMonadeui. O 
Y1ê fica sit,ue.do na Rua Oll.
velra. .runqueira n.0 44, em 
Bent.o Riibeiro, tendo como 
Presidente nosso est;mado Ir
mão Deca (esp6so da Yá Jo
sertíns.), secretémlo o prem
do Rlldé.ni.oo, Ekede é a pren. 
dada Jane e os Ala.bês Ml.lil
dinho D'Ogum e Agost'nho, 
que mU1ro colaboram nos dias 
de Toqaes, com Oh\ Ioê. 

No próx 'liia 12 de 'Se-
tembro, bll.vierA .ma Saíd 
de Ya6 da e>,cum, 'll&ta.ndo 
OOllviaa.do pa,ra .o a..llD, diver
eoa Zeladores .e e P1"8sldente 
do SORll!J, ~,Jo B.woel<le. 

Olá lbê é uma das m&1& 
a.ntigas zeladoras :ie Sllnto, da 
Nação Angola em nosso Es
ta.do, um exemplo que d!gn,1-
fica a Religião, pela = oom_ 
pet,ên~a. dedicação e humil
dade. Esperamos voces na 
Procissão de Xangõ, no pró
ximo dia. 20 de setembro e o 
SORE está. à sua d'sposl,çáo. 

Agradeoemos o -t1·ata.mento 
flida.lgo e carlinhoso da.do ao 
no180 rçre&enban12, o :Baba
J.odll:á Tola MIBllembê e à llU& 
Equdlpe Ogwn. Nooeo saraw.. 

Nós, que conhecemos a obra 
de Mál':o · Ba.roe1os, podemos 
gair.antir a.o povo da casa de se
te Nós da Guiné que o nosso 
i-rmão sa,bel'á, honrar li. oonfl- ' 
an911, que lhe foi depositada.. 

O Jõgo de Búzios no 
SORE. Rua Pernambuco, 
1161 no Encantado, rea
lizasse a.s segunctas têrça.ll 
e ·qunrtas·feirn.s, a parttr 
das 15 hora.s. Os int.eres
sa.dos d~verão procura.T n
dha na secTettm'l.a, pois o 
mmero é Jttnitado. 

·GAZETA NA 
UMBA DA 



GJI JI.& UIIBAXD.& 

COLUNISTA NORONHA FILHO 
ORGULHO DOS UMBANDIST AS 

~ q111e & 1emll e•ade d& 
DOMe ·iavou, & estrêl& I>&lva 
... a terras tecunda.t1! va
mos jumO& p4sar o mesmo 
soiio: Elt bNndirei a pena, tu 
brandirá.s a ennda.l Nos eul-
006 cave.doa fecundarão t16res 
e -.bedorla, e ti)da a huma.
nidade lembrar-iie-A de IllÓ6 
pelo bem que pmlcamos, pe
lo muiiio que plantamos, e pe. 
lo mui-to que brot.ou, enslnan. 
do-nos 8làm. Q11e tudo que 6 
bem plantado a natureza :re
td>lli em Jgual quantidade". 

Alsln1 , D.()MO compa.nhelro 
Noronha. Filho, e todo o po,:9 
de Zamb1 pode ver pelos !leUS 
proJMoe publicados no i.
b1611de de domingo p.p., que 
Dio eueerel • absoIIJtament-e 
em nada, hAJa vll!lto as anA
ltsee que pode ae tazer de ca
da um: Projeto no 2.001-M 
• que regula a Hberdade de 

Flt.ANCIS-CO BRITO 

lmpcensa, Projero .lll-tK 
que toma l)l'ivatlvo des en
tidades estata.is o uso d.o afl
::10 BRAS, (pl.-ojeto 2.~-N>, 
o que proibe a divttlgação de 
motivos bélicos e e&alta.gão 
de vlolencla. Pa:ojeto :a.att
M que altera o projeto mo• 
netár1o brasileiro. Pro.let-0 
2.241~, Projeto 2. 1-M, o 
que i8enta. de impôsto a ex
portàçã.o · IU'tes&nal brasiletra, 
allém de outros mais que B&r• 
vem como prora cttbe,l de qne 
Noronha Pilho ffmpre tTaba• 
.,_ou pan o benl cb oomum
dade. 

Noronha é a ~ .. pel'a.nçâ clt. 
comunidade ~pirita. desta c-i· 
da<le onde a e&ridilde está em 
flodos 06 cantos, em ca.dtl. :no
ve. C88& de umban<la e-xiten• 
te e em cada . uma. que se 
abre de braços aberto6 para 
-uoeber os ne~•itado.s. 

A BABÁ MARILDA .PRATA 
DIGNIFICA A RELIGIÃO 

Mail 111na ...a., nosso lnoan
láftl • leal cola.bondor, o 
.BabaJoÃllá. Tola M&lemllê 
(ILms Olriol!I Port,es). vlmt.ou. 
- ftlhinha M:&rilde. PRt& 
('Jun&m Pll<M>, dedicada di-
~ do AIJaçá do Caboclo 
T Pl«lhas da Alde!a, situado 
De. RU& C'\ quadra 10, 1ote 212, 
VIia Ve.lquelre. 

!lesa. bonita Casa de cart
tmde faz p&rte do efetivo do 
Eirercit.o Branco de Onlã que 

. nos acompanhe. dêsde o int
do de nossa luta em benefi
d.o da n06Sa. Religião, presti
giando tMas inicla:tlivas do 

.90RiE e do aeu Presidente 
Yárto Barcelos. 

o Pre61dente da oasa, ~ o 
M8SO estimado e stmpát.1.co 
1nnAo l'Vo Prata, um dedica
do espfrito, que dá muito de 
llf em bel1effok> llo progresso 
material e espiritual d'> Aba
Oi 110 caboclo , ~eebas da. 
Aldeia. 

.A. Bab6. Marllda lsalt1no. 
Pra.ta tam4:Jêm foi a'?J'8C1a.da. 
omem., oom um Diploma de 
l\rénllt() Rieligd060, do . Y1ê de 

To1& x.leamt, peJ,oa 
cantes se11Y190B J>re6t-ados 1 
nos;e, Reli«ião, em bonita. ., 
Ienid&de realimda Rm; 
Osca.r topes n.0 ..r, no X... 
í'O do An.1J, em J~ 

Mari!da. Prata (Jlllmhn :ia.
dê), é B.PN"elho do fOffllGIICI 
C'abõclo 7 Plechas da Aldeia,, 
o caridoso Preto 'Velbo Pld 
J'ot\qulm de Angola • o ~ 
clente Exú oa.vetra, ~ 
uma legítima. e dedic&da. a. 
liba. de O1:>alua.iê • 

o Ogá d& casa f o ftOll80 
prezado C'a.rlln~, ftlho te, 
oosa.1 rvo-1\far:!,lda. 

Como sempre, upe1•amoe 
voo& em malis um iniciativa 
do SOBE, no pt·6xlmo dia tO 
de setembro, a Pl'OOleeão a. 
Xangõ. sara.vA. 

Colunistas 
Homenageados 

oholoô Ge vósio Lopes 
Um Eficiente· Zelo,dor ! 

O Ba.balaô bd.a.ndo Ot.Pllll 
Paclleco homenapoo no dl& 
19 do oor2-ente, a. Dr&. 161& 
Noronh&, ofert.6ndo-ahe 1llll 
lmdo mimo COMtltuldo 1)111' 
uma rosa de pra.ta,. Os ti
lhas-de-santo pNl!M!lltewanl 
a a.nivensariaJt.te oom Ulll6 
be.llsstma jóia., tl'al>?Jh&da em 
prata. 

'l'amb<!ln \alG. plaoa.de 
prata em homenagem & Jto
ronha FilJlo f<>1 1lnli>aDlada. 
cem oS seguintes cllileres: • Ao 

A Diletorle. do A'baçá j 
COIJStitmda. por um punhado 
de abnegados innã.os ,-. llenli· 
ço da nossa religJão: Pre1sl• 
dente DOR.C!EILllNO 1'tElR.Er· 
.&A, secretârlo ANAXlLIO 
DA SILVA, Tesoureiro 08-
~ MOUQ.MWS. 

lilllperem,os oont.e.r eom o 
nos,o prezado trmã.o GERVA
SDO e o aeu terreiro, na. Pro
c!ssão do prôx1mo dia 20 de 
aelaembro, qu,e 881rá do SO&E 
.. l4S homB • 

Dr Oscar Noron!la Pilho, ~,-,,,._.;.::;..r 
uma rembra.noa do Oenmo 
Atro Brasileiro Se.mo 0no
f1e Orlando Oai,los ~CQ, 
lfi-8-70". 

Agradecimento. a· 
aé P. Wallys 
QIM,Nmoa del::sar ele públl• 

QoODOl90DINll~ll81'8-
decknen4io ao Dl0E60 eetimad<> 
mão ~ .Wally.s, proprie-
11Ario da loja de ~ de 
tJmband,e,, Jmpér1o dos Ori
.. llltuad& na Avemida João 
litbeiro. JÓl!é, atendell aos 
fi!bcs-de-Bauto da Roça. de 
Xamgõ de 911ro, com sua 006· 
tum.eira ftdalgllia., t.endo ln· 
d.uslve facilitado em muito o 
nosso trabal'ho. 

!Em JloOfl6o ~ proprto e 
em nome dos Yaõs ·benefi
G1aóo6, deixa.mos D.o6606 11n
f!t!l'OS ~ e reco
lllief:1 dM8 .. - de JOt!Jé 
1l!Pldl,e, p • lato •teide 
- totC 1 _, * W 
-~--~ sd-u _. 

Ajudam ainda. DO bom de
aenvol"fiinent.o dos trabalhos 
esplrituii,ls do Abe.çá: a 0gã. 
vrr<mmA ~. Ogã 
w ALDllR e a Sa.mba MAIRllA 
OA.RD08()U)PJi}S, 

Pre6tAm CIU"ld9.de no Ylê os 
Caiboclos SARJA MA.CUMIBA. 
Mm.A.NOA TOCO, Pmi'A 
VER.DE, ~. ~
RIO, ROXO, OA.QAD()R) 
ROMlPE MJATO, vmiA MUN
DO, ~ MA!,A.NDR,llNHO e O 
bd 'l'RA.MOA HJU,AS DMt 
MMAS. 

a, lllrêB da CUI, lilo coa:. 
Jn: • JO.AO BAl'rll!mA. qiJe 
pr,eata.ram wna ~ »
~ ao nouo ~ 
1ulte 'rolLA ~. cpe 
1evou a pda-TR de 1'é e ele 
mio a e.i, OMe, de ~
dsde. 

Na, ~ dll. ftSU&, 
dia 1e agõsbo, realisalv&-ae a 
testa de a.ntve1·&árlo Qg, jovem 
MARIA DE LU!RJDES Pl!Rll!S, 
fll:ba. tmeta. do SeoretArlo do 
Aba.çâ e de soo a.fáivel espõ,sa. 
a,pa,relho d.o formoeo Cll,bo~lo 
Pena Verde. 

Jorge de lemanjá 
o n0111So estimado Ba,ba.

lorl.xá Jorge de Iemanjâ, 
oomunl<1a que . eet,ã jogan• 
do búzios u t,êrças e qum• 
tu-fell'&& c1M 8 M MI ho
l'M. na Ria. ~ 
Pamplona. Mt, l"Hllleale, ~-

o DOC!il90 m.aJs •·noero e 
~ Sanm.. 

IALORIXÃ MARLI DA OXUM 
REABRE HOJE .. A SUA ROÇA 
O DI da Oxwn, .sedia.do t. 

Rua Uruba.tan, n.• 51, Jar
dim 1'ova callfórnla, na Ci
dade dM Mentnu (Duque de 
Caxlae) e que terá. a dlre-
91,o elPlrltual entregue a Ia.
Jortd Kartt d& oxum. rea.-
111tri OI! aeua trabalbo,s na. 
tude ele boje, com Inicio às 
,a :bons; quando baveri to
QIII felltt-vo e aaeum. 

l lfutl t ftlba 4e .sant.o elo 
eonhecldo babalort::sâ Dirceu 
de Oa.li, • sendo uma eo
llhecedora profunda do eró dO 
aanto, ponul bMtant-es fllhoS 
fflllPM!OB e borllladoll. A Ia-
1orlá. i. por no&<> tnt~r
médlo um convite a todoo os 
seus ftlhot!, amigas, clientes 
e leitores em geral a com
parecerem, pois t.erão o pra.
_. de conhecer gra.ndeB per. 
eona,lida.des, de santo, tates, 
ogans e skdls que já confir
maram suas presenças. Agra
decemos o convite envtado ao 
JlOS'So tablólde, e o nosso 
companheiro Fernando Coo
ta, logo ma.Is esta.rã presen
te leva,ndo o nosso abraço, e 
rogando a mãe ·0xum · que a. 
festa tre.nscorra. na. mais per
feita al.egr1a. 

Oomunteamoe que os mt
bul .- aenem llo Ol!l ae-: 
IIIIDIN: . 
.. 1- .. O..S.: )lan• ...._ .. ~ mn.,.. - Pia-

betá - Ser~ 
Em Nova f8'llfl9ll - fllc,M 

Igu~-XeMm) - ~ _... 
9u-Niteról. 

Na~XMl6:llliaOll 
' M&uá-P&rq11e C&II.S'<lmta. 

Saltu ao pdmello prdO 
depoil! d& i'Mlltea. de ~ 
na Cidade dall ~ • 
entrar u BllS Ide~ 

GRANDE 
INICIATIVA 
DO BABALAO 
GENTIL 
·O Oropo ~ umt,an,. 

dista. 1'ntdoo da Jlé, s1wadd 
na Ru11: ffl, Quadra. C, _. 
sa 214, em: Ouaáal'llpe, QIN 
tem a efiwmte ~ do 
Baibalaô . Gentil 88'1~ 
rnM.za,ré. 'Umfl. Ol.m de eoa,. 
f:raternJ.zação Espfrita, · ~ 
óia 6 de setemmo, oom l!l!l
eto à8 16 hons. · 

SeJlá servido um -~ 
•angu t. baWl& • lel'lct ,.. 
~pcloniadoe dlWIIIIOI OOlfflde,-, 
dOl!lil'IJllln9,delltlre•~ 
~ lllllto .... ,1-. 
NM'Clllm ,.._ ...,,...._. 

lli•e--•---

~ 
r 
t 
1 . 
• 

DOMINGO, l/t/1111 

AGUARDEM PARA BREVE 

Tudo para 
Umbanda 

obrigações - de 
e Candomblé, 

sob a competente direção 
• 

do Babalorixá AZUIL 

Rua Suruí, 231, loja C, esq. da 
R. Guaporé, em Brás de Pina 

A casa onde você comprar6 
melhor e mais barato 

NOTICIÁRIO KARDECIST A 
Eqtl-ipe FRATERNIDADE 

Centro »;pírlta, "Sentinela 
Do Além'' - Rua. Joliva. d& 
Fonseca n.0 316 - Estação de 
Bento RJibelro. Tem SOb sua 
direção o dtnâml.co Irmão 
João Albert-O Fint.o. A moet
dade estâ sob os cuidados d<> 1 

estima.dlsslmo companheiro 
Sebastião dos Santos Primei
ro. o Sentinela do Alénl estA 
em plena at!V1dade na oons
trucão do Hospital São João 
Bat'sta., pa.ra. o que conte. 
com a. cola.bora.çã.o de todoe. 

.1\ proveitando o ensejo, a 
equipe Fraternidade, dentro 
em breve, marca.rã entreV:lsta 
com o confrade .KllANGAZUIA 
a nm <te que ha.ja um& pro
jeção ma.Is ampla, m.â 
acentua.da., nesse sentido, pa.r. 
ttndo de uma. visita que fa. 
remos ao Hospital filiado • 
Sociedade Espirita. "'Ramatfs". 

Sessão festiva. em louvor 
a Bezerra. de Menezes • No 
dia. Z'I de agõsoo p. pas;ac!o, 
conforme foi amplamente cll
VUigado, a Crwlada. EsplJtte. 
Guilherme Moniz l'e81llmu 
llnda sessão festiva em. lOU"fW 
ao médico -d09 pobres: Bemr
la ele Men~. 

U oompe~ram: Jo&é de 
OS..-valbo e dlgnfssima IIIIPGBa 
a oontretra Ger&ld& Alftl'eB• 
1ra, L\111 carlos Portes <Ba
ba.lortxã Tol& Melembê), :r... 
mão SolllA, Jomaliata e • 
erttor C'a.rlos LUlz .ADemand. 
?rmão Jo8é Lwiz Sobrinho. 
eua eapõaa. e fi.llhas e, tutt.os 
outl'Ol!. (q!Ueremos ~ 
,. presença. de todos. Oe que 
p0r qualquer motivo não pu
cteram comparecer, perderam 
a oportunidade de assistir 
às inc01•pora.ções at1·aves da 
mé<il.um. Terezinha, de Tho
mé, Paulo de Tarso e Allan 
IKardec, além dos mentores 
da casa, con10 também, pa
ra gáudio nosso de diver
l!OS GU1as de médillllS vlal
tantês. A todos, sem exce-
9iio' o pres1dente doa tNLba
lhoo, propl.clou o ensejo de 
paraiben.izar ao . hom.en__. 
do do dla: Be21erra. de Me
lle2lea, num ambtente· 1'ellll'M 
• te mutta !"Nl.tielflld&de. :m
.,._ endorll ...... . 

p,Ja,wa, aip&; a aea.o in
pl'llamente cHta.. 

Ll\'1'06 de Gui.lbenne Ko
lllz - "0 l!l&plntlsmo Atra.
M doa 8écul<>6", "Herodes, o 
Gnnde'' e "~a Biogra~ 
11a. de ~ Monú". Os Lt
Vl'OII em p&Uta. l>Oderão sel 
-trados aa Biblioteca 
.,,Armando Lemos Batista. 1"1· 
lho", Rua Alexandre :Ramos, 
n.• tl8 - ,mcan,paguá, - GB -
ZO •• Pre90: - Um dona
Ui'O para ~s obres aa
elatenda.11. 

&ádlo Rio de Janeiro--Ou
~ a.tTaws da emwora da 
f.emllla brMtleira, Bádio R.1O 
de Janeiro, &OII 11\.badoe Otl -
aulntíes l)l'08'1'8ma.S: '11,)0 -
Lolivor 808 Orin.8; '11b 30mm. 
'9oe do 11X'&clto Brenco". 

Ca!bana Eeplrita varo Bê
nedlta a l36ia daa Nrlcas 
- BUa Am'éllo V&llporto, n.º 
11», ftlndOIS, fVá. teallmr no 
dia IS, hoJe, p(llr'tan,tA), um& 

••·• em lomlOr e011 Pietos 
~ e caboclos, pua qual 
OOSIYiida ,. tlodos e em p&rtl
wl&r, o Pl'esldente do 80IRE. 

Babei Ercília 
Conta Tempo 
Da 1 • Me1Dbro uslnala 

a .... D&Wiala da Bt.bA Er· 
c,QII, de CM1ro 00.W., do for
mlllO temlA?o cl& Tenda Es
pfriN. 8lgrt.do Ooraoão de 
J61u8, oom aede à Bua Cor
reia. 'l'eixe1l'a. n.• 106, (Jardim 
NOvo, R,ea.lengo), da qual é 

· presidente o estimadlsslmo 
SilViO Plll!60S. É uma. bela. 
C88a. de Sa.nt.o, que reflete '!
belesa de carMer de seus dl
iigentea. A Ba.bá Ercilia re-. 
cel)e o formoso C&boolo Ma.
ta Virgem que tem feito 
multa ca.rldade na Terra'. 
Deseja.mas à' Babá . Ercllia. ~ 
t. .todos os fflbos daquela bela. 
e.. 'IIBl suavi ehelo de 
...,.. a 0llaJ6. para que --- ....., . .,... 9llllliD • a lrh . .. 
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A Cruz Do Prêfo -Velho ... -
Cruz do Prêto Velho . Cruz de i.n.ti

nltas mágoas causadas pelas mãos e pe
la.a palavras dos terríveis feitores de es
cravos. 

um prêto velho deitado ne, senza
la ... Os olhos· do prêto velho, mesmo 
adormecidos, pareciam pequenas contas 
negras, numa vigília espiritual, visto que 
a sua palavra e os seus atos, lideravam 
a todos os seus Irmãos de raça, eõr e 
c:rença. 

Ao amanhecer, confortado pelas fflr-
988 misteriosas da noite, o escravo apa
nhava sua tosca cruz de madeira e a 
um canto da senzala rezava por todos 
os seus irmãos de raça, orava por todos 
os senhores brancos, rezava talvez pelo 
mundo de injustiças e desigualdades em 
que vivia, crendo que os seus pedidos 
chegariam ao alto, no trono de justiça 
de seu Pai. · 

O Prêto Velho olhava o amanhecer 
do Sol brilhante que lhe feria a vista 
quando êle saia da senzala ~ura e 
triste. 

As preces do Prêto Velho pareciam 
aaJr como uma mensagem de dentro do 
seu coração e atingiam ·o mais alto ele
mento do Universo . . e foran1 ouvidas 
J)Or Oxalá. .• 

Liberdade ... Prêto Velho. Libe1·da.
de para seus sonhos de a.mor e de paz. 
Liberdade para os seus pés antes atados 
aos grilhões de ferro. Liberdade, Prêto 
Velho, para a sua alma. ; • alma boa, de 
caridade e de amor. Liberdade ao ver 
o tronco onde os escravos eram chtco
teados, cair ao chão e ao rolar quebrar 
correntes e libertar homens, mulheres e 
crianças ..• 

Tomba t-ronco. . . Tronco que tont
ba libertando cabeças de escravos, lã. 
cansadas, tão sofridas e branca.s con10 
os nocos do a1 odão q e a mãos os 
escravos plantaram... -,, 

L1berdade na canção de amor que 
seu espfrlto aprendeu nas sofridas pe
nas das senzalas. Liberdade para o seu 
.esp!rito. meu Prêto Velho, que conhe
cendo o mar azul do céu de Oxalá, em-

.JOS~ DE CARVALHO 

preend.eu então pelo mundo ~ 
uma caminhada de estrêlas, uma camt,,. 
nhada sobre rosas brancas, eoelnando 
aos aeUB filhos de fé, a PM e o lmlOII' 
ào pró:mno. 

Prêto Velho, receba na c&ngão eam
tada pelos seus filhos, o amor que ma,.. 
tribu13t.es e fizestes crescer no cora~ 
dos seUB filhos <te fé. 

Junto às rosas brancas que tens WLa 
mãos, meu Prêto Velho, sentirás o ari
lor dos corações dos descendentes da
queles que vos supUciaram. -

Prêto Velho. em tuas oanÇÕ8:'I eepa.. 
rttuais, ap_rendemos a ter ec>noi!ICO a 
maior e mais bela arma que llOI deitei 
para lutarmos na Terra, por nossa ~ 
material e esnirltual: O PERDAO. 

Hoje, como se fõsse o dia da UbH
tação dos escravos. agradecendo a; Y<>&a 
'rinda à Terra. Invoco a Oxalá e 1'0S In
voco e canto em vosso louvor: "Tombli 
tronco auê. . • Tomba tronco auê. . . PAI 
Nteolau girou na Umbanda. &uf .•• 'l'om.~ 
1-. tronco .•. " 

~;, 

CORRENTE ESPIRITUAL DO C,.. 
B0CL0 SERRA VERDE: Se você e6tá IO
frendo · materialmente ou espiritualmeJ»
te, envie t> seu .nome e enderêço p&ref 
1~ DE CARVALHO - SORE - RUA 
Pernambuco 1.181 - Encantado, OB, 
receberâ diàriamente os fluld08 e ~ 
eee do nosso Caboclo Serra Verde. 

A Corrente Eso1ritual é tamMm 1'el-
ta durante o programa LOUVOR AOS 
ORIX.AS - Rádio Rio de Janeiro - tio,. 
dos os sâbados à.s 'l horas da manhL, , 

l!=¼"i':-

Acusamos o recebimento 118 :inúma
ra.s cartas e tMas foram regpondfdas 
pelo Correio. As orações do Oaboelo 
Serra Verde foram remetidas. OnH. Clll 
obençoe. 

"'-"-''· •MHc-

ESPlRITA Sô VOTA EM ESP.:tRIT41.i 
MARIO BARCELOS e NORONHA F!LHO. ' 

Invisíveis ·No Operações 

Centro Irmãos Pena. Verde 
· o eQnhecido Baibalorm, 1 · ~e tem lede 1111, raa IJui, 1&, 

Jooã.o, dirigente do Centro lr· em Piedade. ftlll re&HzaJJdo 
mãos ca.boolo Pena Verde, &m SIS& tlllnda, di'Yt!l'l!M c,pera-

BABÁ AIDIL DE. SOUZA 
DIGNIFICA A UMBANDA 

/ 

l'ilO&SO efl.cie,nte repre&en- liua D!<. Jwzarl a• m, 
tanre. o Babaloo:1xá Tola Ma.· 1.onde at«eee aparas de nm-
\Ell'Jlbê,. em seu programa de d em aera,1, a JllllÇ08 DMkli• 
Tildt.as, estêve na T. E. oa- aos -e ooo~. 
boolo Aimoré e Yemanjã, <ll- lleperamoe ooncar com a 
ntrl<ia pela eficiente :eaw 0&86 da nossa prem<&a 1rmã 
Alclli santa.na de Souza, uma Aldil, na. Proc14sAo que NA· 
4.@'Ila zelador-a de OrLxá6 e , li1·aremos DO próximo dia ~ 
expoent.e positivo da nos~a 

I 
de setembro, em lOUIVor a 

l'«!ugião. X:an~. 
E.s.sa Os& dé Caridade fica Para toóos vocês o nos.so 

96ee invi&iveis, 101D. o ..._. 
mo êxUo. 

Entre as pe\SiOlNI belm-=:. 
du anotamos • MdJlllla.trâl 
Ena dos santo1, OUnd& -. 
ros. José Pedro Jlllbo, ~ 
Antonie. da Sllw,. ~ ... 
Santos, l\.fal'la llllen& ~ 

Crus, EvaldiâN. ª' MsrH Eliane ele U...., . 
JQSé Medeiros, ..WSl?1'2 
velra Ma.cllado, AA& ll:alll1 · 
Ollvehoa Machado, _,....,__ 
Esfffl!S, Zilá. Taftl9 lfllllllf.t.. 
Iaci Alves, J&ime .AtNI, FW# 
lo Augusto ~ ti __. 

o zela.dm· João JIMllla. OCJGa 
suitas às quariM t __,,. 

fe-ras a partir dtri& 1'.«) bGw 
ras e os toques são à! ~ s!tuada na Rua Menezes Viet- I n1als ca1iuh060 e fn.terno 

re. l48, em Todos os santos sarava. . feiras e aos sábados. 
• rea.11za sessões aos sábados , _ 

?r~ E ~~!~re~:ª:°J1; 1 CASA BOTANICA - · ERYANARIO 
Nossa. estima.à.a 1rma Ha>1>a ' ERVAS MEDICINAIS E PRODUTOS DA FLORA 

A,di.J conta com 9 p1•est-1mo- GERAL 
..,_ aJucla.· da sua tifüa-de· · ARTIGOS _DE UMBANDA EM . 
-&mto. Ma.Tia· Isaibe-1 ·F'erreu-a, R Barã~ de Jguatemf. '70--\ • Tel,.f-,ue: !U-412,1 
mti1to competeilte e dcrlicwa, 1 . . B d · GB 
Cl\>E co!ooou ·à ~Otiição doo · Prata da . an . eira -

_ ._.iw, D r~dim.i-. • i, 
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AOS ED1TôRES E ESCRITORES 
Comunicamos aos Editõres em geral, que. 

tvaa01 registros e comentário& d.. publica-
ç<ill noa forem en~. 

* • permitida a.~. total ou pu'• 
.._, dol artigos do T&bló1de, d.Nd que citada 

•-OlifeM. 
* · o. -.rliaoc ~ lio eaerl.tos especial-

__.. paca Tabtóide OH lf.t. UMBANDA . .e 
<>1 coneeitoa n!lea emiti&I do d. inteira res-
poDNbiH:dMW de MUI to1fl. 

Ã REDAÇÃO 

* AVISO 
Ttda. a oorrespoodêncl.a., bem como remes

• de qualquer valor, deverá ser remetida dire
t&m_.e paca a. redação do Tablóide GN NA 
UVBANDA e sede cro supremo órgão das Re
Hgiõel Espiritas - Rua Pernambuco n9 1.161, 
:wneantado - Rio de J'-aneiro - ZC-13. 

* lfMO 61610 AS R8.l616ES fSPillTAS 
Jnttit4 no Registrt de Pessoas Jurídlcas b I n. 20S53 

-----------------

Linda Homenagem À 

Babá Elza Farinã ! 
l Vma CAM. de caridade-que 
.. ideo : ' d~did te 

e n trabalho e • 
, é sem dúv· da e. Taba. 

C&boclo Fôlha. Verde. da 
--- ---·-·-
NA CASA DE 
PAI JERôNIMO 
11.tp:.ei;ent.ant-es do SCmE 

IIJl(ven.m na semana l)Ulll&

la em v:sita ao t~iro &> 
~nte Jerôn'mo de Sou
• que rone-ona em sua me,g
àmca sede na rua Ba.Tio de 
ÍJllá l'YI, T}uca. Umtl das 
IDMI autip.s casas de santo 
àa ~s.I'll, A casa do ?aJ 
iM6nmo é uma d1I.S vigas 
mestras da nossa religião !" 

,aem-pre é procunda. par oen-
~nr.s de adeptos da. nossa re• 
Ma'J&o. 

:a tio grande o prestlf1o 
..... Cl!WI. que em tõdall as 
~ li OOtnP11,recetn dere
DU de tur: stas que vã.o tomar 
-beomen to do nosso eult.o 
.,ae naquela casa- é desenvol-
1Ma com base e conhecl• 
ment.o . 

Pa.:-a.l>éns, .Terônimo, contl· 
aiue na sua bri1hante missll.o 
at favor do B!mdeira Bran
• de oxalá, pois êle sabera. 
recompensar os seu, t11nos 
que lutam pela sua causa 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETÂ NA 
-UMBANDA 

BIia .àlt't'edo Pujo.l n.0 li, .. 
Ot'&j&ú. dirigida. pela eompe-
1íe1Mie e. B&bá 
Roaa.les Fa.rinií., d?gni:fie&nte 
esem.plo 4e dedicação pa.ra 
cca a ~ • .- filboc 
lle Santo. 

O nMSO etlclente e dmA
mloo oolaoorador, Ba.balorl'llá 
Lai& carlos . Fories (ToJa lfll,
llmbA). levou a p&h.-vra de 
fé e de união dó SORJE, a 
e81!a bem ~ "nmda. 
~ lW3il& atillfaç,io e ple

no l!!lito t1a 1nld&tlva d& '}J'l'e
aadà irmã "Elza, o nosso mUl 
estimado 1nnlo A11trop6logo, 
Sociólogo e "Professor Ed
mundo Scbenk oardeau Vi.el
ra, ~s as sa-fetra&, reali
• aulas para os médl'!11ll! do 
terreLro e aquêles que quise
irem. comparecer u mesmas . 
Nossos parabéns. 

Ontem .a Babli Elza. fot 
agraciada (lOlD. um Diploma. 
de Mérito Relig'oso, pe!os, re
levantes serviços pres1 ados t. 
Umbanda, no Y1ê de Tola 
Malembê. 

Esperamoo todos vocês na 
Procissão do próx mo dia. 20 
de setembro, que será. reali
zada. em homenagem a xan
gõ, o Justiceiro da Umbanda. 

As sessões na Taba do Ca
boclo Fôlha Verde são às 6ªs
feira.s e as consultas às 2ªs
feiras, 'a. partir das H.00 ho
ras. 

O Vice-presidente da Ca
sa é o nosso estimado irmão 
Dr, Anis'o e a Mãe Pequena 
a af'iclente e- simpática. Vl
tória., que oom sua prestimo
sa ajuda eleva bem alto o 
bom nome dem;a casa de C&
rldade. o n- sara.vá. 

UM TEMPLO 

Disse Jesus a seus discípulos; "Ourai 
os enfermos, purificai os leprosos, ex
pulsai O$ lielnôuios, pregai o Evangellio 
a toou as cri&t s, d.ai de gr ç o que 
de gr~ recebei". 

&te o sentido do nlais puro Cris
tianismo. baseado no .incomenaurável 
Amor do Crist,o de Deus, alicerçado na 
Fe, na Esperança e na Caridade e cuj 
pert~ pi-i.tica bastará para redimir 
t.ôd a f\nmanid de ue habita nosso 
pla.nêi&, .ele'f&Ildo-o da eondlQão de 
mundo de expiação e Pl'OV&S. 

Aa&im, é um .reir: géno 1>ara ~ 
.sofrem quando encontram uma casa ele 
e&'ridade ®de realment.e pontfflqueni o 
-consôlo a esperan~ a bondade e 
a ação, o alivio • a - ção, o 
mo e a cura. 

Isto acon e • União de Carida
de S. Cosme • 8. Damião, situada 
AT. Automóvel Ohlb 907, Inhatuna, com 
sessões aos sábados, a partir das 16 ho
ra&, dirigido com muito acêrto e pro-

rledade pelo nosso estimado compa
nheiro losé Osael de carvalho, t.endo 
como Diretora de CUito Oeralda de Al
varenga, local onde prestam caridade 
entidades benditas e iluminadas, tail 
como: caboclo Serra Verde, Caboclo 
Costa do Mar. caboclo Coroa do Mar. 
Caboclo Sete Estrelas, Mestre :Yael, Ca
boclo Pedia D'ÃguA, cabocla. Yara., ca
bocla Guacira, Velha Benedita, Pai Ni
colau de Umbanda, Velho Benedlt.o, P9.t 
Antônio, Velha Margarida, Velha Ingrã
eia e Velho Guiné, que derramam ~n. 
çãos de graças e fluidos benéficos e 
curadores sôbre os fiéis que os procuram, 
eruruga.ndo prantos, secando lãgrtmas e 
~inguindo dores e afl.icões, segundo o 
Divino M:odêlo lle !(osso Senhor J'esua 
Cris~. quando legou-nos aieu NÔV'e Man
damento; 

"Amai-Tos uns aos outros, ta!I' 
00 .Bu TOS ainei." 

Jluit,o bons e fnstrutivos são os doll 
ekulos de divulgação dêste Centro, oia 

sejam o menaá.r1o "O caboclo" e o pro
~ma radiofõnieo "Louvor aos Ortl:ás'._ 

ABENÇOADO 
CARLOS ALLEMAND 

levaeio ao ar todos os sábados, às sete 
h01-as da manJ.1a,, pela Rádio R1o de la
neiro, sendo d1gno e nota ser esta casa. 
de caridade wua das vanguardeiras do 
Exército .Branco rle Oxalá., mercê da co-

a poética assinada pelo seu presiden
te, o estimado Babalaõ José de Carva
lho. o "Poeta da Um da", no vibrante 
Tablóide ON NA UMBANDA, órgão o!t
ciàl de todos os espíritas. 

Qae .Jo de CarvQJoo, Geralda de 
Alva.renga, Cremilda Araújo e demais 
componentes da União de Caridooe s. 
Cosme e s. Dalllião, bem com.o todos os 
assistentes e frequentadores, ~ecebam as 
bênçãos e proteção das fôrças do bem 

q oce paz de J sus teja no 
coração dos que cultivem o Ideal Su• 
premo do Amor e da Fraternidade Unt- :J 
versal, como neste Templo abençoado. n 
AGRADECIMENTO: 

LUIZ CARLOS FORTES (Tola Ma
lembê) - Agradeço, sensibilizado, o Di• 
plow.a. de Mérito Rcligloso, que recebi 
em seu lindo Ylê, no dia 16. 8. 70, em 
beliss1ma solenidade. na Rua. Oscar te,. 
pe.s, 697 - Largo do Anil - Jacare-
paguá. . 

CRUZADA ESPiRITA GUILHERME 
MONIZ - Parabéns pela. sessão do dia 
20. 8. 70. em que nossa colega. Aurora de 
Figueiredo Miranda Gomes Jardim re
cebeu uma. grande graça, assim como a 
sessão festiva do dia. 27 . 8. 70. em que 
foi, com grande êxito, homenageado o 
Dr. Adolfo Bez.erra de Menezes, "Médico 
dos Pol>res". Muito obrigado. ta.m'bém, 
-pelo magnifico livro que me foi oferta• 
do por Paulo G(l.l'rido, seu dedicado pre
Sldente e meu compadre. padriTJ.ho da 
minha filhinha Sh.eyla Apw:ecida "O 
Esplritismo a.tr~vés dos séculos''. de Gui
lherme Moniz. 

YARIO BARCELOS e NOP..ONHA 
Fn..HO - Espíritas autênticos. espero 
que t.odos os confrades os eleii.im para. 
Deputado Esta.dual e Federa!, respec
tinmente. 

Sílvia Marques Uma Babá 

Que De Fato Ama O Santo 
Na ru& P.icajW1.ra, 261, na 

Piraquara, funciona em sua 
.sede pl'~ria a Tenda Espíii
ta. Nossa Senhor& da Guia e 
Ogum das Almas, que recebe 
a oompebente d'reção lia es
tim&da Ya!orixá SilVia Mac
ques, · uma legítima filha de 
Ogum com oirum. 

Sílvia tra.bal.na com o Ca
boclo Fôlha Sêca, -OVÕ cam
binda da Gu'né, C&boclo 
Boiadeiro, E:ru corre Gira ~ 
outras entidades que nela in
co1,poradas prestam a ma.is 
pura caridade numa. demons. 

· trá.ç.ão de amor e carinho pe
la nossa religião. A propõsl
t.o, Sílvia desde os oure anos 
de idade se dedicou ao santo 
e é uma da.s mais antigas ze
ladoras da Guanabara. 

Suas consultas sll.O as se
gundas-feiras com a Vovó 
Cambinda da Guiné, a pa:-t'r · 
das 13 horas, àS quartas-fei
ras com o Eicú Cotte Glra e 
à.s sextas-feiras com o Ogum. 
A Mãe Pequena da casa é a. 
Eiza, e é pensamento de, <li
retori.a aumentar o terreiro 

detrlro em breve um& vez que 

I 
oomparecei•em aos sá.1-los ele 

éle ae tornou pequeno para o li em li dias para a.ss'stir aos 
úmero pes11011a que lá toque.,. 

BABALORIXÃ ETIENE SILVA 
EFICIENTE E DIGNO ZELADOR 
A T. li:. São Sebastião, 811· 

tua.da na rua JOSé de Que:i
roz, 351, dirigida pelo b(>m 11'

mão Etienne Silva, fois mais 
uma va.sa vlsit6da. pelo nos• 
so leal e dedica.do Ba,be,lorl
Xá T01a Malembê ([..ul.z Car
los Fort.es>, um dos be.ll.lU• 
tes oom que contamos em 
nossa campanha pela União 
definitiva., que trabalha ho
nestamente, levando às casas 
que visita, a. palavra do 
SORE e de Mário Barcelos e 
Noronha Filho, prest' glando 
as nossas iniciativas e leal à 
nossa causa. 

O Baba.lorixã. Etlenne Sil
va é aparelho do -Oahoelo Pe• 
dl"!I aoa, Pt-êto V~llio Joio 
Baiano e hui Moroêg~ e 
João de Ronda. . 

As sessões sã.o realizadas t.s 
quartas-feiras e t6da primeira 
quinta.-feh-a do mês, sessão 
c-001 o Poxo de Exu. 

A Mie Pequena é a esttnut.
da Maria. Lu!Za Soares e 111 
OgA.s Franelsco e cosme 
DUA1.rte, que mutto ajudam noa 
traba.Ihos espiritua4s a.li <1&
sencadeados. 

o Ba.balorl.J!lá. é um verda
detro exemplo para os seus 
filhos e o nosso mais nôvo 
aliado do Exército Branco de 
Oxalá. 

Esperamos a visita de vo
cês ao SOR.E e a presença n& 

-Procissão de· Xangô, no pró
ximo dia ~ 4e Setembro S&• 
indo 4e nossa sede, na RUa 
P8ftl u00 n.e U,61, o t!h
CMttado. N0660 &\ravA.. 

DOMINGO, 6/9/1970 

li' chegada um das duas datas 
magnas nas quais, durante êste ano de 
1970, os espíritas em. geral e os umban
dista.s em particular serão chamados a 
p1'eStar testemunho de .\rua religião. 

No dia 19 de setembro teremos em 
todo o Brasil o cen110 demográfico. E' 
necessário lembrar mais uma. vez que o 
último censo, realizado em 1960, não re• 
fletiu, no '-que diz respeito à nos!a :re
ligião, a realidade nacional. 

GN NA UMBANDA 

Líl:DA NORONHA 

declararam adeptos de outra religião. 
Vale dizer, se declararam católicos. 

Chegamos, assim, a outro ponto 
fundamental da questão: que espíritas 
8âo fstes que se declararam católicos? 
Não, certa.mente, os kardecistas, que ne
nhuma afinidade de culto têm com os 
católicos. Na realidade, os umbandistas. 

- PA<ilNA 'l 

BABÁ IVA"URA É UMA _ 
COMPETENTE ZELADORA 

A 

A Yalorixã ITanil-"',. é a d1-
rlgente da. Tenda Esp.lr!ta 
Caboclo Pena Verde que fun• 
otona na rua Sã.o FranciscO 
XaVier, 700, numa b.,m insta
la.da sede própria. Em dias da 
semana pa&ada, nossos di· 
l'etore!l Már'o Barcelos e Jo
Sé Beniste. acompanhados de 
ouhul membro& do SORE 
visitaram a casa d.e Iva.nú'a 
e lá 5entfn.m • g,ra.nde vi
bnt;ão da cua titlfJ é de 
f!'l&nde ?espeito. 

C'ompetente Il-0 santo, Iva• 
nira está sempre presente as 
p;:omoções que v'i,a,u d·vulga 

e engra.ndecer a nossa rell
giã-0. Por isto, já conf 1111011 

como mUitos outros a pre
sen;;a da sua casa. na proeiS• 
!ão de XAngô e !beijadas que 
ocorrerá no dia ~ de Setun. 
bro, às 16 horas com said& 
da sede do SORE, na :Rua 
Pem.am•"'OO 1161, estação do 
Encanta.do~' 

Na totalidade da população foram 
consignados pouco mais de 600. 000 es
piritas, quando todos nós sabemos que 
êsse número talvez exista aJ)enas no Es
fiado da Guanabara. 

Em oportunidades anteriores decla
ram.os que houve por parte dos espíri
tas enorme abstenção. Hoje, às véspe
ras do censo de 1970, sejamos mais ex
pllcitos: se todos as espíritas que não 
se declararam espíritas no censo de 
1960 houves.sem apenas ~ omitido, o 
percentual de habitantes do Brasil con
siderado& como não professando religião 
alguma teria sido el'lOUD.e. 

E' necessário que ê:ste êrro não se 
repita e que todos os umba.ndistas se de
clarem espiritas. Trata-a& de um censo 
demográfico e não apenas religioso, no 
qual todos os aspectos da realidade bra
sileira terão de ser abordados. Nêle, as 
diversas seitas protestantes, que somam 
mais de uma dúzia, estão englobadas. na 
denominação genérica. de "e-va.ngéllcos". 
NatmaJ. portanto, que kardecista.s, um
bandistas e candomblecistas. este}am en
globados na denominação de "espíritas", 
porque todos partilhamo& das verdades 
bá.sleas da Reencarnação e da Evol'U.Ção. 

·VOCÊ SABI.A? 
Que <lfl nome& ~ de • 

tismo t.êm ori&em e si3lúfi
cado? 

EXEMPLOS: 

Portanto, quando o agente censitã-
1'1o bater i sua poria, reepond.a eom 3e
renidade e convicção: "espírita". 

MAIUO: Do latim Mali-., 
de- -onde por sua vez dUi.'1'1m. 
cio emi.se.o. m..,rnm:. ~ 
vuann. 

. ~ Akhenatm que YlT~ 
mire 1388 • 1358 a.ntef de 
Cri.st.O, !Oi o l.º pacifista. • 
principe enlista, o 1 • mo.no. 
tefsl;a, o L• 'demoorata.. o 1.• 
berege. o 1 • intenae.10na,JSta, 
o 1.0 tmmanist-a e a 1.• pea.. 
~ Qut. tentou f~r uma 
religiãoc? 

Ora, êste percentual, segundo o cen
so de 1960, girou em tôrno de 5~. Dai 
se:rmoe fol'ça.dos a concluir que as 04~ 
piritas não se limitaram a ~ abster em 
se declarar e.sp1rltas, mas ainda flUe se 

Só assim saberemos 11uantos somos 
• aó sabendo quantos somes poderemos 
planejar convenientemente as tarefas 
que a chilfzação do terceiro milênio es
pera de nós. 

OSCAJk Do gennink'o. 
~: oombateme di"t'lno. 
Ja:aça de Deus. 

.J.UB: .Do bebl"aieo. Slgnltl
ca.: e ~do Ce Deult. 

Com ruã.-o tem e1e s.td.a 
chamado "a t.• ind.iviliuall
dade- cm hisiória" SegunóG oa 
dado6 48 ·que atuamJ.ente dla
pc,mos, nasceu rara d.e aua 
época. adiantOU-l!e ll era ""' 

-s- · rkls mílhans ã anoa. 

Cas de Ubiratan 
g:o 

Maravilh so 

AURELINA OE JESUS PINTO 
DEDICADA FILHA DE l 

Segunda-feira, nosso com
panheiro M. ~ r i o :Barcelos 
acompanhado do wi-etor do 
SORX, José Ben'ste, Dona 
O&rol. Ogâ Wilson de OXó&
sl, Alf!reclo e Joeé, estêv~ em 
'11Sita ao Undo 'l'lem,plo do 
C'laboelo Ubiratam que tem 
su.a mag;nlilca sede própr'11 
na :rua Perelra Nune.s. 

o dia era de grande mov1-
ment.&çãa naquela. casa. san
ti&, maa mesmo MS'm o vi
brante calM>clo !b questão d.e 
pessoa.lmmte nos most1:ar tô• 
das as dependêncfa-s da sua 
bel:a. cas&. inclusive o Gabi• 
net.e médico. on&l eúte UIDA 
verdadeira fa.nnâeia p • r a 
atendimento graitultó aos po. 
bres que lã vão a p1·ocura de 
ear:dade ma.teria!. 

Ficamoa vlv,amente im-

ôa, ig lf l'l.<RS sedie cio 

Em sua long11, camlohada.. 
pelo6 m&iz. ttistimtes baf:rros, 
levando a palavra de ~ 
e de fé, do ~. de Mário 
Barcelos e Noronha Pllho, 
nosso ln C11oILSável e prestimoso 
colaborador o Be.be.lor!J'lá To
la · Malembê (Luiz OUlcs 
Fortes). visl.t.ou & Ai Çá de 
Iansã Killobá e C)ba.]u&fê Dei. 
sitnado na 1'U& uranos n.0 

at'i. em Edson ~. diri
~1do oom gn:wde sabedoria e 
eficiêneia pelo estimado :Ba
baloriXá Isa.ias, que tem na 
sua Yakeker~ Miaria Anuda 
de Jesus. uma prestimosa. au
xilla.r nos enc1U>gos sacerdo
ts's. ~radeeemos a recepção 
carlnhOSâ que foi ds.da. 8.0' 
nosso eficiente e dinãmi'CO 
representante Tola Malembê, 
por parte da nossa pn,i,ada. 
li"lllã Am:eHna de J'esui! Pinto 
(Dofan~ do Obalualê), sua 

Consultas 
Pelo telefone 1·2'7·48-1>1. 

vooê poderá marca.r uma. 
consulta para jago de bú
zios na. zona sul. Chamar 
Dono. Ma.ria e maroar dia 
e horár!o. 

pressionados com tudo o ClllE 
vimos n114uela C&S& que , de 
&t.o um orgulho e um modê
Jo da nossa religião que deve 
ser seguido po:z: todo.s- O 1'11m
pãitico Cwboclo Ubh-at.an pro
meteu que estar1a com sua 
ca.sa. na proel.sall.o de Xa.ngô 
e Jbei,Je.,de6 que se reaH.mrá no 1 
dia 20 ele set-embro, com 111,i-

SOR!:. ·---------

CASA PA 1 JOAQUIM 
ER AS - VELAS - LIVROS 

GRA:MI>lf VARillDADE DE ARTIG06 DE 

UM.BA.1'DA 11 CANDOMBLÉ 

aio, t:!00 - Telefou 219-0234 
Méier - GB 

-----------------------

-•ctoa. . ~- .t'i-
11». a jo"9l Xana JO&é de 
Jesus Pinio, muito &impitie& 
e prendada e !111& oo.tm filha 
Régia Cê-lia. de Jesu,s P!nto, 
uma graa!osa mentna-mõça. 

·oRAÇõfl DA 
FELICIDADE 

Espe.ramos. a m:ita de YO

oi!I llO SORm, aa Rua Per· 
nambuco n.• 1111., 110 Encan
liado, e cantamol! com a pre
een~ ele vocês na ProcºSião 
de Xangô, no próDm<l dla 2Q. 
de setembro, sa.indo de n= 

AS úNICAS QUE RF.SOLVERAQ DE FATO 
TODOS OS SEUS PROBLEMAS 

, sede. No.s5o SU:avã ~ esta
mQI às ardem. 

A VENDA NAS BOAS C.ASMJ DE ERVA 

'isitas Da Equipe· Oxalá 

T~A E l"iBITA PAI PEDRO 
R\16 Silva VeJ:-e, 781 • funàoo • Thomaz Coelho 
Baibã.: lronidia Cn."UI. 
Sessões à.s qwnta.s-:feira.l! 
TENDA ESPíRITA JESUS NAZARENO 
Rua Antônio Badajós, 7 - Oswaldo C'ruz 
Bsbala.ô: Fernando Lima Ma,,a-a.Ibães 
Gira ã.s segundes e sábados 
TENDA NANA BURUia: 
Rtua a.L Rocha. Oal.ado, 16 - Olaria 
Baibalori:r.í: Oecilio Rocha Santos (C~i de 

Logunedé) 
Mãe Pequena: Alice de M'anâ 
Consulta:! às tlêrç6.s e quarta.s·f~ira..s 
Hoje toque de Oluibagé oom iní<lio às 22 hs. 
CABANA PAI JOAO DE MINAS 
Rua Borja. Reis, 58 - En-.,o-enho de Dent•-0 
Blllb&laô: Cioero 
Soosões ao6 sábtuioo 
CANTINHO 00 VOVô CHICO 
Rua Ven-ãncio Ribeiro. 961 - J:. de O-tre 
Bamlaô: Ulb6ldo 
Glr:a às sextaa-fe.ira.s 
Tll!iDA ESPHLU'A MillA CONG.-\ 
R.UIL Menpé. 1~ - Honõrio Our~l , 
..._: Nobia Jlllr._ 

1 

FERNANDO _COSTA 

Gil'a &o.s sá.b&do6 àe ló em 15 d.t&.s 
'IENDA ESPDUTA SAO SEBASTIÃO 
Rua Horácio Cartier, e:t - Cordovil 
Baibalaõ: Francisco Gua.lano 
Se&sões e.os sábados 
TEliDA ESPíRITA JESUS, .MA.Rll. J-06& 
ÂV. Aut.omóveI Ç[Ub, 947 - In.haúma. 
Ba.bé.: Virgínia 
Guia-cbefe: Xangô d& Pedreira. 
Gire. à.s sextas-feiras 
GENTBO ESl'tBJTA ltADIEM.-\ 
Rua. Xavier dos Pâs.saros, l!H - Pied&d<l 
IalOl"ixá.: M-11,J"ia Dalva. SantílS . 
Guie.-cllefe: caboc,o Sete cachoelra.s 
sessões aos sábados 
CABANA MAMAE OXUM 
Rua Pillhará, 5131 - Roeha Mi.rtmda 
Batbá: Marina Viita-1 . 
C'onsultas diàr:iamente - Se&Sões ao.s donux.-

gCIII de 15 em 15 diai; çom in.icio ili 16 Aiil 

l 
lLE DE LOGUNEDE 
Rua. Apia, 413. - Vicente ck Ca.naUlo 
]tabaJarl:xé.: Wil8on 
ffi) pró:mno sábado t JrMlÀe 

416&, 



Total 
• • • 1111 Oúui tsii ,.._., • UatNoN SI defronta 

C011 d111 tdrterdilírlaa .,...._Idades para SI desvencilhar dos 
compltats, dos achlllcalhes e dai dificuldades que ainda mantém, 
em conStqÜêlleia da ação pacífica dt milhares de adeptos que se 

Oomitell RIS épocas mais lmportallfes da ossa vida social e reli• 
gjosa~ 

O O.. de tt10 J' oenttçOU • í a llora de dizermos com 
fraaqiiiHded • ANIi cOlldlção de espírHas umbandistas. Creio 
siMtt•lllft qae Vii hMr IRRI vibrante reação do Povo de Zam
bf • qw desta feita VlllltS ar RO resuHado com uma grande 
margem dt adeptos , casas. Somos só na Guanabara cêrca de um 
milhão dt Umba , ftmos perto de 22 mil f errelros, e es-
peramts e crime de omlssã sej de fato abandonado. 

A segunda grande chance, neste decisivo ano que 
Oxóssl est6 regendo, sio as eleições de 15 de Novembro. · Mui-

. tos eles nossos Irmãos ac•am qu religião • política não se ca
sam, • • 9sqt1 cem CIN so os obrigados, por dever de bra• 
sJlelros, • Sll1IOS polítfcts pelo menos no dia das eleições; Se 
ftlllOS qae escolher para representar nossos inlerêsses, de-
vemes ão IIOllltS autênticos de homens que trabalham 
pelo belHstar de cofetlYldade espírita, pois $Ó assim teremos 
nas C s · de G ara e de Brasília 11111 porta-vóz para de
fender nossos lnterêsses e suprir dentro da Constifulcão Brasileira 
• IOSIIS Nffl klades. 

M, B el s . dato à Deputado Estadual pelo MDB 
COIIO reprtSeftfa dos espíritas • Netonha FIiho, para a Câmara 
federal, ftFIIR escolhidos depois de muHo estudo e observação 
dura algm nos dt convivência III comum. Não existe na 
medida obra do acaso. &isle sim, 1t111 trabalho árduo t bem ar
q1itelado Q118 restlk IO merecimento de ambos para nos re
presentar. Temos conk~ã• de que escolhemos bem e escolhe
mos certo. Fizemos I friage111 qae SI fazia necessária e lanca
lllOS sôbre os ombros dos dois a responsabilidade enorme de f a
lart111 111 MIiie de nena grande colett,ldade. 

A sorte, G0110 Hlllpft dizemo.s, ealá lançada. Tudo agora 
depende dos nossos lnnlos. Tt11os lutado pela união dos espíri
tas • • resultado dai untas será um teste para sabermos se de 
fato e nos,o trabalho de mtlifts anos frufHlcou e se já estamos 
unidos. fspe,o q11 , e cORfío pletta11t11te II Importante de
cisão do Povo de Z1t11W e da 111111 gente 1111 geral. 

VaMS aprtVtilar • dHs oporftmiclades, pois do contrário 
leremos 11111s q1111tro nos pelo 111e11os de Indecisões e Incertezas. 
Oxalá lhnnlne I toclts II dus llllperfantes oportunlda
d& Saraví. 

JOI 81:NfSIE {Secretário) 

.EM 'RITA 
PROCISS' o S,ERÃ O! 

, 1 

QJJiAM DIDII IS, VELA LOBES 



l:XÉRC TO BR.ANCO V.AI LOUV.A 

.ANGÔ E 1 

~-----------------.111 

· Dtaingo qu VtAI, o glorioso Exército Branto de Oxatá esfarí 
lllfcharulo pela terceira vez neste ano, carregando em andor , 
Orirá langi, Rei da Justiça e os lbeijad~ que serão levados por 
meninos e meninas umbandistas. Muitos e muitos terreiros têm 
confirmado sua participação Ili grande demonstração de fé es
pírita • acreditamos que esta procissão suplante tôdas as outras 
Já realizadas pelo tablóide e pelo SORE. Apelamos aos nossos ir• 
mãos que tragam as bandeiras dos seus ferreiros, velas e flôres. 
Depois da procissão realizaremos ta sede do SORE a Terceira Gira 
da Amizade do ano. Co111Pareça com seu terreiro e convide seus 
amigos. Tragam suu roupas brancas e vamos louvar nossas ben
ditas enHdades. 

ORGAO OFIOUL DO S~E 

ADo N - JUo. Dom.lngo e a.•.,._, la e ll-t-l-tnll - X,0 11. M1. 

JA· Minha Vida { IX} 
MA.RIO BARCEWS 

Sem cpte ell :aae.smo soubesse, estava sendo apron
tado o nôvo rumo da minha vida. Estava nos exter
tores -!I fase nepa e aos pouc.os tudo parecia que ia 
se recompor. A bl'M'a Ana Amélia permanecia no leme 

família e ape&M de ser de origem boa, decidiu que 
is2"3 também trabalhar. 
O e uniam. Paralela.mente a minha vida 

-~-u.a. j · e i rresponsável, acabei i ndo 
públloaa n.a. ~a i 

-1u:nt.oS" 
saí Estava sendo delineada a minha nova 
vida e JNIClel a sentir isso. Os garôtos estranhavam 
minha ~ e oasa, mas vez por outra a rua 
ainda me a-.Ia e lá ia eu não sei pra onde, não 
sei 'coimo • ta2er não aei o que. 

O mea o Mário Roberto estava a caminho e 
isso foi bmn ele certa forma. -Passei · a procurar mais 
a minha religião e minha mulher sabia que seria por 
intennéélio deJa que eu deixaria a lama e me a.com
~ eom ~ão e determinação. Chegou o 
garMo. Ria q da série. Robertinho tinha poucos 
m.ec,es • f6. ~ outra gravidez. A coisa tomou 
~ ele dmlespêto. As famílias, a minha e a de 
mmha IBIIIIIMll' elWll contra. Eu ainda estava indefi
nido. • ~ 111.wto melhorado. Começa~am a 
ooonel' • ~. Qiega de filhos. Tira não tira. 
Jlla em •~ele que ela deveria tirar. Iríamos co
~ 11111 odme OOI\WIL a minha religião, mas e.ra a · 
fMioll. n6o • nem po11que. Já morávamos na Rua 
Otldele ltolnala. Jua1io da minha mãe, da minha tia 
Deftr4ta e da minha adomda avó. Um dia pela ma
nlll. • : __, cW-1 dtnhehto com Ana Amélia e &f:J. 1 "'PlloeaN. 9 m.êdieio e manda tirar êste 

BelQ. • pemel qee :na 'VOita elo trabalho o IJl'O
-.....-; l'eMJivklo, mas QUBD.do cheguei, Ana 
..- aem ação, me dfsee: ''Olha, eu não fui. 

-6 ~ dekuu". Fiquei possesso e minha av6, 
• - 1111 cmlnhosa. falou duro comigo: "Ela e, 1111 .._ ._ DellJNlffl& Vocês fizeram e agora 
1llo ...... A1êm dlltao vai _. a menina da fami• 
~• ~ 11188 dlaate ela firmeza das palavras da 
...... ...,.. aceitando ae bem que aborrecido. 

'l'Gdos • meus fflhoe nasceram e eu não assisti 
neahem. Jflo queda usbtir aquêle e como sempre 

1118 desveneffllava Dá hora H e aguardava os aconte
clmentos. Minha astuciosa mulher havia preparado 
uma surprêsa para mim. As dores do parto chegaram 
e acompanhei-a Mil ao hospita.L Fiquei ao seu lado · 
e quando chegou a hol'à aJudel como sempre a bo
tarem a pa,troa na mac3 rumo a sala de partos. Ana 
:Amélia, uma autêntica Iemanjá, me agarrou pelo 
bô1so da oalça • disse: "Bs~ você vai ver nascer", 
• 16. fui MI ref>oeado para a sala dé parto. Para vocês, 
me.e l.ltnaãul, que nunca viram uma criança vir ao 
mundo, eu digo: Valorizem suas espôsas e mães. ~ 
altfo de fwn1íástico, de dant~o e maravilhoso. Homem 
acosfJumado a assistir a coisas impressionantes, fiq~ei 
eetar-r.ecido com o que assistia. O neném nasceu, mas 
mio deu para eu ver se era homem ou mulher. Mé• 

- dtOOII e enfermeiras agiam e uma gritou: t menina .. 
·- a minha Mara J'urema qne vinha ao mundo. Foi 

11111 mundo de híc'rim!IS de aregria ••• 

CABA Jl FÔLBA VERDE .DÁ 
UMA GIR, MU.IT1 ,BiO;NITA 

(TEXTO ·NA PAG. 2) 

: ' - ' . r .": ,-· · : t'\,. :-;, , ... __ ,. • ·-, ·: · ' ~ • .. •. . ' • ·"' • • ·, ~ : t ·; -

Terreiros De 
Com Barcelos. 

Guadalupe Estão 
N ororiha Filho E 

. ' 

Pontos Que 
Na Grande 

(Noticiá1io na página três) 

Serão ~ Cantados 
Prociss·ão Dia 20 

(LBIA JIIA r AG. •> 



PAGINA 2 GN NA 'Cl\lBANDA DO1\IINGO, 13/9/1970 

A TRISTE MULTIPLICACAO 
.--------------------------

"Não julgueis pa.·.1 não sêrde,s julgados", 
dis~e Je.sus. 

Com efeito. e:;tas siJnples palavras do 
Me;; re Divino encena, em seu conteúdo, ta
llla.uha verdade que, se todos oompreende;;sem 
• alcance do significado desta sentença. ha
-.er,a m,u,to menos aíiições, sofrimentos e ms
ledicenc a na face da Terra. 

Afinal. o que orig,nou a u·agédia que en
lutou o mundo, tendo como epilogo o supre
mo sacrifício do Messias, prega.do numa cruz, · 
entre do.is la-drões, no alto do monte Cal
ru,o. senão a desobediência a oote sim,ples 
e singel<. mind&ment-0? 

s IP- a cr:.iclfica.ção e a flagelação do F .lh:> 
de Deus fo: obra jo jUigamento precipitado 
daqueles que julgam tudo saberem, porém não 
enxergam nada além daqui_o que suas limita-
9ÓE'S mentais e físicas permitem. 

Neste episódio negro da história da huma
nidade, culpa ma:or teve o P,·ocõnsu1 romano 
Pôncio P:lato~ que. vendo nenhuma culpa i-.m 

Jesus, lsvou as mãos e con:l.enou-o, mesmo 
'58,bendo-o inocente, com receio de de,gagradar 
aos sumo sacerdo.es e aos podero.:soo da Judéia, 
perdendo ã.s honras e privilég:o.s que at,é elll• 

Ião dffifrutara. 
Entret:mto. dois séculos 8J>ÓS de deoorrl<lo 

este fato. ainda se regis ra. com freqüênc:a, 
em tod·:>s os lugai·es dos quatro cantos do 
mundo. calúnias, düamações, infâmias. dela
çõe:; e omissões indesculpáveis, onde inocen
tes pa:::-am por crimes que não cometeram e 
gemem e sofrem· no fundo dos cároeres, pe
dindo clemé:lc.a e justiça, enquanto <>s ver
dadeiros culp3dos acham-se em plena liber
dade, em uma triste inversão d.os fatos. 

, 

CARLOS ALLEI\IAND 

mente para a evolução da hwna.uidade, pe1·
mítindo-a vislumbrar em tôda sua grandeza 
e ma,gnificê.nc.a, o Evangelho de Jesus, em 
Espfrito e Verdade, à Luz de seu Nôvo Man
danrento: "Anul.i-VQ, uns a-0· o;.liros, t-anto 
quanto eu vo amei" 

DESTAQUES DA SE;\IA. •. A 

OL1VIO DE :MA'ITOS - Este preza.d-) 
irmão, profiquo. honesto e trabalhador. sera 
por oer-t-0, c-0m a ajuda de Deu.s, o nõro pre-
feito de Mage, florescente muu:cipio da Bai
xada Flu.minen,e. Renascem as esperanças de 
integra.ção ao progresso para os morudore· 
de Piabetá, seu 6.0 dL,tríto, espee:almente 1 

pora o a,quecido ba.irrn de Par;:iue Caçula. 
onde resido, na Rua A, lote 15. 

ONOFRE FRANCISCO DE SOUZA -
Sempre amável e cordia1, solícit-0 e prestlti- ' 
ro, é um verdadeiro E.."Píriro e dos bons, e.:;
tando sempre à. t8Jta dos movimentos !ra
teinos, sendo Ulll p1-azcr renovado encontrá-
lo em sua banca de jornais em Parada An-
gélica., RJ quando aos dom'ngos ,·ou buscar 
meu exemplar da GAZEI'A DE NOTíCIAS. 

VICENTE ARANHA DE FARIA - Dedi
ca,do médíuni., que honra a ReLgião, pre,t.an
do lnest-imãveis serviços à populnção desva
lida. de Parada Angélica e Pia.betá onde suas 
rezas e garra.fadas são famosas Sinceros pa
rabéns pelo seu enlace ma i·inl-011ial com a 
Sra.. Rita Maria de Faria, realizado dia 5-7-70. 
tendo a cerimônia. sido oficiada na filial 23 
da Tenda Mirim, situada em Parada Angé
lica. local onde o prez3do irm..'í.o presta ca
riàade. 

M.ARIO BARCELOS E NORONHA FILHO 
- Hone<>to5, eo:>preendedores, dl.nll.ln.icos c 
fdea.l.i.stas, merecem 06 votos de t.od-06 os Es

AGUARDEM PA A B EVE 

co 
Tudo para 
Umbanda 

obrigações de 
Candomblé, e 

sob a competente direção 
do Bobalorixá AZUIL 

Rua Suruí, 231, loja C, esq da 

R. Guaporé, em Brás de Pina 

A casa onde você comprará 
melhor e mais barato 

UMA NOVA E BONITA 
CASA DE UMBANDA 

Neote final de ciclo em que somenU! trinta 
a:nos nos :separam do advento do terceiro mi
lênio, rece que a. l.nl.<iill<la.de J.a.nçou ratzes 
sólidas na crosta terrena, p:ireoendo que 11t, 

mult'p:ica.ram os Pilatos, só que agora., suaa 
omissões não se dão a.penas por fundo polJ
tico. porém por vinga.n~a. despeito, inveja. 
ciúme, ambição e druinterêsse, pois em ver
de.de todo aquêle que deixa de defender um 
acusado de falta grave, sabendo-o inocente, 
c,omete um crime perante Deus e por êl.e 
deverá pagar. ma:s cedo ou mais t.e.rde. 

piritas e pessoas de b08 bOa. vontade, pois não , 
candidatos aos cargos de Deput:wo Esta.dual 1 : . 
e Federal, respectiva.mente, ~do ~la /}\ 
Jegenda do MDB. 4 re.spe1t.o dêstes candida- ff , 
too, êles estarão presentes dia 14-9-70, às 20 '·, ,<- -{:r,, .. :· 
horas. na sessão doi. triná.ria do.s Iniciados .:s::,fiJi ... 
F..spírit&s S. Felipe e S. Tiago, Rua SOUZa ( "t4%):~ 
Freitas, 352-F, em Terra Nova, GB. Campa- 3/,l "°<::>-4'\ . 

O conhec!m-ento da Doutrina Espir:ta tor
na-~e, cada vez mais, uma nece,s<;idade pre-

~ . ·- d ~- . .,. =-•.·.--~·-:.;. reça.m todos a. esta belissuna. reun:ao, e ,-i< i:i .Ú 
muita elevação espiritual. · 

Sábado pa.ssado, a Tenda 
do OOiboClo Fâlha verde, que 
1981B sw. sede próprla na. Rua 
OllnJlpaití, 217, organizou- uma 
extraord'nár:a gd1'a festiva 
para homenagem- nossos com
JPBl}hei?'Ofi Ma.rio Bad'eelOS e 
Noronha l"ilho. 

A oaaa á dirigida oom mui-

1 

na Umbanda 
.EXPEDIENTE 

GN NA UMBANDA 

(ór9io OHeial oo SORE 

(len'esp&nnncia: 

Rue. Per-nambuco 1161 

Encantado - GB 

• 

to amor e oa.riilh<> pela com-. 
petente Yalorixá Mariazlnlla 
que é muito bem secundada 
pelo excelente Ogá Livanilton, 
um dos organ!za.dores da fes
ta.. Vários te:rreirOs estiveram 
presente e · todos se mostra
mm unidos em t:imo da nos
sa campanha pela emanc1pa
ção total e sem restrições da 
nossa Umbanda. 

A gira. tran.scerreu de for
ma ha.rmonlosa havendo mui
ta animação entre todos os 
presen~. Em nome <los ter
relros falou o Babalorixá 
Paulo, usando em segu.da, da 
palavra, os nossos .ll'Inãos Ma.
no Barcelos e Noronha Filho, 
que fizeram ver da nece6Si
dade do Povo de Zambl se 
imbuir de uma. vê-z por tôdas 1 
da necess:dade de união. 1 

Queremos deixar os nossos j 
mais sinceros agradecimentos 
a Yá Mariazinha, uma per- : 
feita zeladora de santo, ao 

• Ltvaniltom. ao Gonzai-a. a.os 
diretores n;r~eu e Orlando e 
a todo o povo d~quela casa 1 

que rece~u nossa eq~ oom 
desusado cai..nho. Estiejam 
certos meus irmãos da casa 
do oaboelo Fôllle. verde, que 
o nosso êxit.o não seria com
pleto não fõsse a. participa
ção de vocês no nosso esque
ma de trabalho. oxa.J.á há de 
permLtir g_ue nossos Irmãos 
Maria Barcelos e Noronha. Fi
lho oh~em até o pont.o em 
que foram desi,.onados na sua. 
missão e qu,ando fgj;o acorrer 
ambos saberão dar a vocês o 
agradeoim.ento e a estima que 
vocês muecem. Sa.ravã. o Ca
boclo Fôlha Verde, saravá o 
Povo d~ Zambi, Saravá U!l'lL
banda. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

o nosso repórter Samuel Tavares visitou a Tenda Espírita 
Caboclo Pena Venie, que tem sede na Rua Operário Sadock 
de Sá, 72, fundos, em Madureira, que tem como dtng nte 

1 a Yalor1xá Dine. Rocha. Martins, uma dedicada filha de Ogum 

com oxum. 
Segundo o nosso oompanheiro, est:i é mal= uma ca~a de 

Umbanda que se abre e começ,:m com amor. ca.rinho e mmto 
sacrifício. mas já bastante imbuida de .que é precÍ$0 unir 
pa-ra progredir. Dona Dlna está na lut:\ conosco, e sua casa 
estará presente no dia 20, quando da realização da Procissão 
de Xangô e !beijadas. 

A eficiente zeladora trabalha com o Caboclo Pena Verde, 
Vovó Cambinda, Ogum Megê, Erê Terczinha e Exu Tiriri. 

AS SETE 

DA 
AS úNICAS QUE RESOLVERÃO DE FATO 
TODOS OS SEUS PROBLEMAS 
A VENDA NAS BOAS CASAS DE ERVA 

1 Pedidos Fones: 261-3149 

DOMINGO, 13/9/1970 ·GN NA UMBANDA 

NORONHA FILHO 

Certa vez, deparei com uma cena de covardia e a confissão da própria nuli• 
rua, em que um homem surrava brutal- dade: devemos combater Q que julgamos 
mente uma criança, com requintes de errado, votando contra aquêles que par
brntalidade. Um outro homem, retirou- ticipam dêsse êrro, pois a simples abs
se do lugar indignado, enquanto dizia: tenção é já uma cumplicidade com o 
"Vou-me embora, não ·posso ver uma êrro. 
covardia destas". Acerquei-me do grupo Se há parlamentares indignos ou omis
que se postara diante da cena e inter- sos, se há representantes relapsos e ine• 
pelei o agressor, que se limitou a dizer: ficientes, o remédio é votar em candi
''Ninguém se meta, êle é meu filho e sei datos honestos, atuantes e eficientes, 
o que estou fazeudo". Ignorei a adver- nunca marcar com o zero da nulidade 
tência e retirei a pequena vítima das a procuração que devemos passar atra
mãos que o brutalizavam e quase tive vés do voto. 
de me atracar com o brutamontes, es- O voto nulo, como símbolo da. omissão 
pumante de raiva. Esta me parece uma e da fug·a, é uma certidão da nulidade 
atitude que qualquer homem normal to- de quem ~ deposita na urna e não uma 
maria. condena~ão de uma situação, que não é 

Entretanto, quando a atitude a ser · remediada pelo fechar de olhos de quem 
tomada sobe de um ponto, passando da não suporta enfrentá-la, 
esfera dos atos para a das idéias, muitos No caso específico dos candidatos es
homens se perdem e passam a agir de pÍl'itas, a omissão seria ainda mais cla
manei:a incom})reensível e injustificável. morosa, pois o espírita deve ser 1>artici-

VeJa-se o caso da escolha eleitoral, })ante ativo na obra de edificacão social 
por exemplo É comum, mesmo em pes- do planêta, respondendo pela sua atua
soas que Se dizem intelectuais, o racio- ção, positiva ou negativa. 
cínio (se é que isto é raciocínio): "Não Rui Barbosa disse, certa vez, que "não 
suporto uma situação destas, vou votar pode haver neutralidade entre o direito 
em branco". tste eleitor é como o ho- e o crime, entre o certo e o errado", por
mero que se retirou porque não podia que, no caso, ser neutro é dar fôrça ao 
ver a covardia da agressão. O homem crime e ao êrro, porque a omissã.o dos 
consciente e dotado do senso da justiça justos fortalece a injustiça. 
e da ombridade, não se omite diante de A verdade é que há uma criança sen
uma situação injusta, mas a enfrenta e do espancada diante de nossos olhos pelú 
a combate. braco da •n•nstica e nosso dever é de-

Eis porque é preciso esclarecer o povo sa.rmar êsse bráço pela mão de nosso 
sôbre o significado do chamado "voto voto: o voto nulo é a retirada dos co
nu10--- O voto nulo é a conf irmação da varde s. 

,GE,NTIL ,01Á F1E1STA E,M 
.GU,A,DtA,LUPE PE1L,A UNIÃO 

Domingo pa.ss&do nossos 
compalllhei1·06 Mario Ba,rceloo 
e Noronha. Filho, acompe.
nhados de várias eqw:pes do 

To.blóide GtN na Umbatnda 
estiveram na g,i-e.nde concen-
1iração espírita reallziada no 
Orupo Espfr1ta Umba.n.d!sta 
Unido6 na Fé, que tem sua 
seóe própria na &ua 17, Qua
dra e, QISa. 42, ouada,Jupe e 
que recebe a competente di
reçlo do nOStSo querido Bra
ba!orlxã. Gentil sa,Jdanha. 

Est!Jveram reunidos dive1'SOIS 
terreiros de Umbanda e na
ção de sa,nto ocasião em que 
:foi da,do um toque festlivo pa
ra tôdas as enbidades. N9 
ocasião os nossos compa.nhetl
ros forMn homena.g,eados, e o 
povo que lá estava presente, 
xatificou sua decisão de par
ticipar ativamente da nossa 
luta em pról de uma Umban
da melhOJ." e mais compreeu
d1da. 

Erltre outros, esttveraan pre• 
sentes os seguintes t,e1Te1ros. 
Roça do xangô de ouro, Ten
da Espfriit& caboclo Junco 
Verde, Tenda Espú'll.:ta cato-

elo Jamanguara, Tenda Espí
rita vovó Lui% da Bahia, 
Tenda, Espírita Arl.rf de Gul
n.e, Tenda Esplrtta C1MJoolo 
Sete Estrêlag, Tenda Espfr:ta 
OS!Um ]ãra, Tenda Espll'ita 
Vovó Ana e Caboclo M.wtAl. 
ViTgem, Tenda E<3pírita Ogum 
Megê, Tenda. Espfri4la. oabo• 
elo Sete Flems, TerreiJro trta.
la.nguê e Tend& Espfrtta. Vovó 
M'».rla conga e Cl!Jboolo Pena 
Veroe. 

Durante & sessão, Ma1.'lo 
Barcelos e Noronha Filho f1. 
1ll8lr6m uso d& pal&vra, aler
tando oomo &ellllPre a neces
sidade de união. Aos presen
tei! foi servido um gostooo 
angu à badane., muito bem 

preparado pela espõ._<>a ao 
nosso estimado Genilil. 

AgradooemoB a recepção 
que foi dada aos nossos com
panheM"os e acreditamoo que 
em Guadalupe se 01'g8lllz& 
um gra.nde movimento polltI
co-religioso para levar nossos 
oom.pan:heiros até o 1'hn da. 
sua. missão que Visa tão só
mente eng'l'Q.ndecei• llCJ6Sa que
rida Unib&nda, Aproveitamos 
o ensejo paire. conVida.r nos
sos irmãos que lá est-iveram 
para que oonn,pareç,am com 
seus terreiros n.a. procissão de 
X1IDg'Ô e lbeijad&s que fa:e
mOIS rea.limr no próximo do
mingo, diia 20, com 511,fda às 
16 horas da sede do l;K)RE, 

PRECISA-SE 
Precisa-se de um COBRADOR para trabalhar 
à noite. Pede-se referências. Tratar na Secre
taria do S.0.R.E. com o sr. José Beniste, Rua 

Pernambuco, 1161. 
• 
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OXUM DANÇOU NA 
CASA DE MO,RIALÃ ! 

Qwi.ndo da ina.ugumçã.o da. casa de OxQguiam, n. R.ua 
caldas Barbooa, em Piedade, que recebe a. compet-enre dire
ção da Ya.lorixá. Morialá, estêve pre&nte seu pai de santo. 
o conhecido Yelê da. Oxum. 

Na ocasião, a. sa.nt.a virou no barracão e foi vestida. lin
damente conforme ID0&tra 1. foto_ A Casa de Morialá é uma 
nova trincheira das religiões espíritas em favor do ~éroito 
Branco de Oxalá. Temos lá bone amigos e o que ê mais lm• 
portante. temos & ~rt.eza da recíproca.. Rogamos preces 11. 
Oxalá., Pa.i de MoriaJá, que permita que sua. filha oonduza 
sua casa. com o a,cêrt.o de sempre e g_ue não se deixe envol
ver pelos inimi?:o.s da noosa religiã-0. Temos a mais absoluta. 
certeza que a nova casa de Deus, que segue o r1tua.l de Na
ção, será em breve uma das grandes glórias do povo de Zambi. 

Você Sabia? ... 
que o Brasil a o mllcO pais 1 

d o in: o tocl'Uiu o E&-p1-
ritismo no questionário oficial 
do Censo real-'zado pek> Go- 1 

verno? 1 

Que no ~- o BrasU 
ocupa. o 1-1rimeiro lugar como 
editor de livros espú'it&s? 

Que somadaa tôda6 ' 86 edi

ções do mundo. Inclusive da 

própria pá.trla de Kardec, a 

soma. oblíide, est& longe de rJ· 
cança.r o número de exempl&

res de obras ka.rdequ1a.n!l6 pu. 
b1 lcadas pela. FedenlQ'ío Espl . 

r1'1ia Braslleiirat 

Que eXISte estreita a.fmlda
de etimológica enta-e 11, pala
vra, "santo" e "são'' denotll\n• 
ao aquele !ntegrldade esplrt
tll&!. e êste ln:tegl'1dade ffs!ca? 
Ser são é ~!' lnt.elre7.a 
m.a.tAlnal; ser SQllt.o é te!' In
teireza moral . Santincar quer, 
pois. dizer; reconrecer como 
inteiro, totaü, universal, 

Que é an:tlqu1sslma a dis
tinção em profanos e lnicta
dos? Profano é derivado de 
"pro" (diante) e "fa.num" 
(tempo santuário), e designa. 
alguém que está, diante do san. 
tuário, contemplando-o apenat1 
do lado de fora. Iniciado vem 
de "in'' (dentro) e "ire" (ir}, 
designando um homem que es
tá de dentro, que entrou no 
templo cósmico da Rea:lidade 
e conhece a essência Intima 

das coisas por direta intuição 
esp'.xH:;ua,\. 

Que Pon~úlce que.r dlzer 
nrazeaor ae ponte", J~gando 
as duas margem dum Jio ou 
abismo? 

CE N_ S_ Da 
Glórta Uma Bela 
Casa De Fé 
Semana. passada., uma de 

uDssas eqmpes tendo à à-ente 
o no.sso companheiro M:á.rio 
Ba.rcelos estêve em visita ao 
C'-entro Espmta Nossa. Senho
ra da. Glóri_a, que t.em sua 
lillila sede própria na rua, 
Barão de Sã.o Fra.nciseo H· 
lho, 444, na Praça 7. 

A casa é dirigida. oom mui· 
00 acêrto pela ~te 
Yalonxá Frane>sc6, que dedi• 
C'a sua vida ao sant.o, junta
mente com seu esi;,&;o. Pomos 
recebid0s pelos diretores da. 
~asa e lá permanecemos até 
o final da se.:.são, ocasião em 
que tivemos oportunidade de 
3bservar a maneira certa oom 
Que t.õdas as entidades traba
lham · em benefício das 0011-
snlentes que vão à procura 
de cari.dade. 

Dona. Francisca, uma legt
tlJ!lll filha de Ogum com 
Oxum, prometeu qu-e sua ca
ea estará formando entre as 
fileiras do glorioso Exército 
Branco de Oxalã, no próxi
mo domingo. 

.ES,PíRITA SÓ VOTA .. EM 1ES:P·íRITA 
\ 



.GA 

·T. E. FILHOS DE JUREMA 
-

UMA -G·RANDE CASA SA.NT A 
o llOll50 . oompa.nhei:ro Sa

m~ -r-ar.:e e&lle,ve -v.ll!lt.an
do & TeDd& ~ta F.ilhois de 
.Jmema, que tem. 8U8 linda 
Í/ede própria na rua. Baldui
no de ~. 1'1!2, em Pani.
de. de Lucas e q11e :recebe . a 
eficiente direção da. eatlmada 
Y&.ionxá EIA .Aamldo, um& 
briosa f1h dlt X:,a.ngô oom ~.· 

DoDa. EIZ8, uma das mais 
,mport;an~ rese!'V6S n1ora1s 
«, santo, dá toda a 81.Mt vida 
a caW!& de Olta4â e 1eu ter
tt11N> • _um dos me.is pres-

t.lel,a4os · de tôd& a alodade, 
pcllOI -nve <>0DSt.&n~<0nt,e 

dielo· de consulente;s · ·ciue Já 
euoontr-am um oonfõrto e.!IPl-
1'1tuel e a solução para os 
dflY8 problemas. 

o oa,boclo Itagua.ss!, o Exu 
'l'raece. Rua do Imbaré, e io
lJ6@ as suas entidades sã.o 1a.
n1osas pela e!icl.êncià com que 
trebaJba.ro. As têrças-!el.ra.s . e 
as qumw.s-feiras, o seo Tran
ce. Rua de Imbaré reliUza 
C-0116ulta.'l, & partir das 14 h<i
nu; e (jezenas de ~ lá 
Cfflil.pR'l'erem para receber as 

Dentista No SORE 
Comumeamos ao corpo de associados do su.,. 

premo órgão das Religiões Espíritas que 3: par
tir do pt:óldmo sábado, o Dr. Fe1tal estará em 
nossa. sede a partir µas 9 até às 12 horas, dando 
consulta médico-dentâria a todos aquêles que 
neeeesitarem. Também às ·têrças e quintas-fei-
188, d8il!I lf5 à.t: 19 horas. 

Não BIÓ aos a.ssociad08, mas qualquer pe~soa 
qtte necessite de tratamento, poderá compare
cer que ~á da mesma forma atendida: 

CAS_Â PAI JOA.QUIM 
ERVAS - VELAS - LIVROS 

GRANDE V ARIEbADE DE ARTIGOS DE 

UMBANDA E CANDOMBLÉ 

Jllta M ck Mftio, 1293 - Telefone 229-0234 
. Méier - GB 

pe.QIM; dr,que1e. eo$ldade - --·l>Ot.tcla de que • ~ --
ladora ~~ DA 
proelmão de~. lbel;Ja· 
aa e "fllll! sua CM& eeb1. ao 
nosso la& • gNlllde l»te. 
pela união da Ulmha,nda.. Além 
disoo, Dona,. Ela U6& o n<>sso 
slogà.11, "Espírl.t& ttó Voia em 
~frita" e iu.do farã para 
que em 16 de novembro, um
be.ndl.stas aullênt!C<IJ 8e'jem 
~ IIAfl urnas, P&1'8. o 
bem do Povo de Zambl. 

Equipe Corre 
Gira E Convida 
Para Marcha 
l.J.ma. das equipei, do 1,aib!ót

de, correndo gira, 80b o oo
irando do Bablllorixá Wen
gua.nd,a <Anbonlo carlos da 
snva Lôbo) , visitou as ae
guint-es terr&WOl!I: Oab&D& Pai 
Joaqu.!m De,ngola, rue. Venâ.n
c:t.c Ril>eim, 3139, C1dia,na do 
Vovô Chico, me. Venâncio 
fübeiro, 341, Oemil'O E.,pfrlta 
M.aria. Marta., rwi. BM-áo óe 
Santo A,ngelo, la6, Bebé, Da
ma Fonseca Betr-roo, caba.na 
do OXós.!Ji, Pena VfFde, l'tl8 
CUrupal.ti, 836, di!reçã,o do 
Bahalorixá Edson Brito de 
.Melo. Todos OIS ten-elro lffl81-
tados rece~ de foi-ma, 
lnilha,n1;e 05 · DOl'!ll06 ~. 
tr.ntes e pr~ e&tair 
present.e na gn,n4e Pr<l1:Yl!la 
de ~ô e lbel!JadaB que fa
rem.os realisar d()ffll,ngo Qlle 
"l!em, com sakk d& sede do 
eo:RlE, rua, ~. M«, 
N K hora!. 

6 

tAS E·FLOB 
PONTo,s QUE SERÃO 

. 
CANTADOS A PROCS ÃO 

-- .---------lle é o XUl@'Õ. éiais a.1mM . 
me é feito· nas a.1mas 
lle é o Xa.ngO da& aia
Ele é 1'eito n.118 a.lmas 
o alma, oh minha& a.lmas 
Seu ~ Que venha D0II ___________ .. _ 

--- -.. Sram lO borai, 
·Quando o Bino ~ 
Na Ma.rambe.ia 
Cidade da Jur41m& 
Bram 10 horas 
Qw.mdo o trino tocou 
Q0an licença de Zamlll 
Sara.w. :pai Xilng-O _________ .. 
O Glno, olha. a &ua banlS-a. 
O G!no, olha o seu go.ngf. 
O G!no, olha a sua banda. 
O Glno, Olha o seu gongA 
Aonde o rouxinol ca.nt.am,. 
Aa:lde Xall2Õ morava 
lllle é o Glno da. Cobra. CcJN8. 
J!: o Glno da Cobra OOral 
J!: o Gliio de. Cobra OOr:1.1 
C.all ••• ___ .,. 

BEIJAD.H 

Oosme Damiao 
Damião· cadê Dom Um 
Dom Um foi passeaa-
No cava.lo de Ogum 
Dois doifl sereia do mM 
IOols dois mnmã.e Iemam,jd, · 

--------------Lê. no oéu tem tr6! ~ 
Tõdas 1lr{!s ·em ca.rreirinha. 
Lá no céu tem três astrêlal 
Tõdag três em caITeirinba 
uma é oosme Damião 
A outra é MM!azinh11 . 

~ -.... 

-------------Bahia é tenra. de cooo 
Cidade de dois j!l1IIA()g 

Govema,dar da B&bia. 
~ ~e São Dam1ão. 

C·ASA .BOTlNICA - ERY ANARIO 
DVAS MEDICINAIS E PRODUT08 DA n.ollal 

ARTIGOS DE UMBANDA 1111 QBR&i; 

a. Barão de Iguatemi, 70-A • Telef e 11111 -...ui 
Pra~ da BanMll'a - 0B 

( 
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CASA DE SÃO JE·RõNIMO • 
1 

REALIZARÁ LINDA FESTA 
No próximo dia 3 de outu• 

br(). a Qlsa de São Jerôni
mo, que tem sua sede na rua 
Ana.jamirlm, 130, Estrada do 
[l{>ndê, Dha, do Governador, 
resllzará uma grande festa 
en,. louvor a' Xângô e llbei-
3a.a.as, oeasiáo em qoo levan
ta•·á da -camarinha, a Yaõ 
M~ria Tereza Vasconcelos 
Soares. O t,oqu.e começa,1-ã às 
19 horas e deverá ser forino-

ramos es14ontrA-lo.s e albraçã-
106 ne. procissão de Xangõ 
que se realli!a-1' no pr6xlmo 
f:l.omlngo. 

Yalorixá Aidil 
E Suas Consultas 

110 oomo são t.ôdas as realiza- A nossa. ~ Yalortxà 
çoei, deste casa. que é dirigi- A!dil Satnana de Souza, com-
ela com carinho e com;petên· petente dlrigenr!le da Tenda 
ci11 pelo dedicado casal Cl.o• F.spirita, oaiboclo Aimoré e 
tl}de e Edmundo Bacelar. Yemanjá, rua Menezes Viel-
Atrrade<:em0.11 o oon'Vite e tu- ra, 148, Todos os Santos, co-
dc faremo., para comparecer munica que as consultas ~ 
• fe6t!Vldade. &eu terreiro são a.a segundas· 

A oasa. de São J~·õnimo feiras a partir das 14 horas 
rer.liza eonl!lultas ooim Preto . e as sessões ao.s sábados de 
Velho as qua.rtas-felras, das 1 15 em 15 dias a partir das 
14 às 18 horas e sessões ao.s 1 20 horas. Na l'.lltlma sexta
sàibados da.s 18 à6 ~ hora:s. 1 t'ieil·a., consulta oom a Pomba. 
Aceitem os nossos itmãol! o Gira Olgana, também a pe1r
DOS90 sincero 1!19.,1"3.Vá e ef;pe· 1 ll!t das 14 h«-as. 

AZUIL ABR_IRÃ LOJA 
CASA' PENA BRANCA 

.Conforme voe& podem ler num · anúncio em outro local 
desta. edição, o jovem e competente baba.lorixé. Azuil, está para. 
abrir sua eaoo de mlgos de Umbanda. ttue fUlllciO!ll.ará. na. Rua.. 1 Surui, eisquma da RAla. Guaporé, em Br~ .de· Pina. -

o competent.e zelador está assim ~r:!ndo mais uma 
eta.pa. da. sua mü;são e e&pernmos que ela seja coroa.da de 
êxirto. 

COmo não poQla de1 M de ier, a casa. vai se chamar 
OASA PENA BRANCA, e na foto, o vibrante oaboclo lncor-

. porad~ em seu filho AEull. Oxalá que abençoe os dois. &. 
propó.slto, o ten·eiro de Ogum Megê &t Mata Virgem esurá 
eomplet.o na pmciã'.São, conduzindo suas belas ba!Ddelras, mar
chando ma.is uma. vez no glori~ Exército Branoo .de Qxalá. 

Enlace Cleonald~Vera Lúcia 

As Caravanas E A. Nossa Batalha! 
Hoje e.sM>U oom a. ~ um pouoo 

anuvia.da, é ~ a.inda me re«;bam uns re.s
quiciOs do esgotamento QU.e foal acometi.do nó 
fim da. seman.e. que paa,ou. Meàm.o &5Bim, 
volto à minha trl:bun-a, de ande eisterei sem
pre na. defese. doo ideais, o\l ainda, filorofan
do um ·pouoo sôbre as Bg1'U1'88 de. vida. qu.e 
nem sempre sã.o u nO!i68S 611 plonlfl. 

Vejo os oa.rros ~ no.sros 8!lli8'06 q,ue IIN!ll 
C1a. Sede do SORIE, forma.Dào ceid& \IDl ume. 
C!l.1º6. V(l.ll&, e lá W.O êleS · de bul:cietra d.e&f:ra.l• 
dooe. levar mais longe o Il0060 Exl<nl:to :enn-
00 e OXà.lá,. Me entrtsteço bastante pots bOje, 
por ordem médica, não poderei jlI' me inte
grar a esta. gente boa. que lW8 oeroe., oomo ó 
faço já hé. ma.is de q:ootro 8D<l6, qua&1do mn 
homem me ona.mou para. sair do ~o que 
eu ViVia para me entregar & um ideal que 
era. seu e que êle pretendia. deixar oomo le· 
gado e. todo um povo que sempre !oi. tão bll
milh6Jdo e. que nunca: t1nha. 1àdc> direito de 
dizer publicamente a religião. que professava. 
pois, a.pesar dos milhaires de l!eg'Ui<iores, a 
omls&o -era seu forte em vli1rude do <1eooaso 
de muitos que aipe.sa.r de semipre recorrer ao 
povo de Zamb1, não tinham ooragem de 
.dl'Zlê-lo 

PerguntQu-me naq,u-!'la. op:ir$un1-clie,de: ierlS 
espírito de guerreiro? e eu lhe re,po»di OO!ll 
a. imedllllt.a. J.nt,egra.Qão :ae. IN& luta. Felava. 
êle naquela. época.. qll&l'lldo todo seu gri1lo ere. 
uma oolune de jomaa: Um dL& ~i ao meu 
povo a.quilo que êle :mereoe, e - Ti.bNnt.e 
oo 'un-a. qu'Me que não eni. enteonocl!da pelos 

FRM;CISOO BIUTO 

ões:reinte:; que em .sua. maioria. ·não· ~ 
ta.wm no seu ideal ·a11oerçado num J><WO ds 
ta.me.nha· humilda.~. Já lá vai multo ~ 
e emou hoje engullndo em aêeo. por não ~ 

· com. a. mesma a.Jegria. que semp,e oa~ 
zou todos os no= integrantes. ~ 
los nessa llllSSâo bande:Xante, qua-nlo · watalfi!. 
JDOB de convidar todo o n0660 po'VO pare. miUllf. 
1.lllD4I. vez - agora. sem o menor CIOllSt1mldii! 
mento ~ vir comungar conosco no ~ · 
dia 20, de mais est,e. demonstração õe fé 
seré. a. gra.n-de proeisSão em ~ ao 
Pai Xa.ngõ e ibeiJada. 

EstAl.rei aqui. nem que seJa mie ~ 
lo, pols não pretaendo ~doosr l!IIUDO& 
i<leal que &bracei, oontinua.rei glltJIIINmO 
o fim. gostei da. luta. e a.cllei Ju$6 óe 
Integrar. · 

Hoje não posso ir compa,nibeíroe, JlilAlil 
aqui a.gue.rd,m<io a. volta de ceda · 'IIIXl, 
como sempre !iremos, toma.:rm-06 DOISllO 
z!nho e cada um fará seu .rele.tório 80bre 
acontecimentos de. noite, que .ael"'9ilo de ~ 
téria para o no.,so jomal que repreéeil!rta ~ 
fase de nossa· luta.. 

Nã() somos seareiros dEis ~ 
sempre ex st:mo.s e continua.remos a ~ 
por sermoo con victo.s · dos nossos ideltls 
independente de qualquer .situ,a,ção po~ 
de outra o!'Clem é fácil.notar o qt.81MO o tllEt' 
m~ gran•:iioso, haja. visto o que Já ~ 
Jll06 até o ·momento presente. 

Estou · sa.tiof el to rui . luta. ooaWimlM€,i pa,, 
ffl sempre I rl 

l 
j 

PROCISSÃO - SERÁ -DIA 20 1 • 
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ESPOSTA DE I COLU ESPIRITA CRISTÃ 

LEDA NORO. 'HA 
PAULO GARRIDO 

Membro do Conselho de Cultos do S.O.R.E. 
Q,::indo Ca m ,·o tou do campo, após ha

ver morto Abel. o Se:ub.or lhe perguntnu: 
''Caim. onde está •eu irmão?" · 

E Caim re::pon:ieu: "Eu não sei. Acaso sou 
eu o guarda de meu irmão?" 

Rio3 de tinta já foram escritos sôbre o 
epiSódio de Csi.ru. e Abel. Mas quantos terão 
&tentado pal'a o sign!ficspo profundo do diá
lqro entre o Senhor e c'a.im? 

Note-,se que o Senhor, já saberuio sa- Caim 
o assa~no de Abel, não lhe pergunt:>u: "Que 
fizest.e a teu irmão?'' Perguntou apenas: "On
de está teu ir!n!ão?'' 

Com isto. queria 'E:!e signifioa.r que Caim 
não era respoosã.vel ~ pelo que fizera 
ccm Abel, m!ls também pelo que aoootecera 
"°111 A.bel. 

E Ca.im. embo1:a com a alma m&Dcllada 
pelo crime horrível do .fratrlcidio, ainda es
taT& b.!lfltante próximo do 5eDbol' pa.ra en
t,endet- a pergunta e esqui'YSl'-se respoodendo: 
•Acaso sou eu o guacd& de meu il'mão?" 
' se Abel, caminha.ndo ao 1ado de oa.im. 
ee.llSlie e es::orregasse num :f)recipiclo, e caim 
aeguiS3e sei. caminho sem cu.imv de socorrê-
lo, a pergunta do Senbor reria sido a mes
ma: ·'caim, onde est.ã teu irmão?" 

Pol°q1iC SOO'l.?l'e que dois irmãos pe.rtem 
funtoo numa jornada. e ap&l.BS um regressa. 
o Senhor exige que a.quêle que roltou expli-
~ a '\U~cia do outro. · 

No _caminho P..'Vll. Jtmto do Senhor. não/ 
nos adianta apre:,sar o p ·o, de.s,;a11do os 
olhos daqueles que o csaisaço deteve na bein 1 
do ca.m'nho, porque o Senhor não olhará 
apenas ~ nós, mas vem também os 1u-1 
ga,r~ vazios a nossa v<>l e perguntará im-
placavel: "Onde estão teus irrn.ão.s?" 1 

E nós, espí,.itas. n · o podem s dar ao Se
nhor a resposta de ca.nn. po;-q·,e 1165 sabe-- 1 
mo.s que somos os guardas de '1 ssos irmãos. 

Gun.rdas, não 110 i'elltido vil de IU\.-.e:e ros. 
mas no sentido sublime dt- zelado:re,. Nós 1 
somoo os guarda· ~ nos..soo innã05 e dê: 
t.emos de du oont:QS ao Senhor. 

De nada nos TIi.lerá aparecer diante OOe 
com a.-- lll&06 limpa&, se nÕ! as rua.utiremos 
limPll6 levantsndo..ae ociosas ac:m.a da lama 
e do sangue que enli)Orcalha vam n<>ssos 1r
má-oll. De nada llQS valerá dize,r que nunca 
espolfamos ll(l6SO innão, se n<Í6 o vimos ier 
espolia.do e nada faJ1em0t; para evtt-á-lo. 

Se nosso innão está ferido na pema. · de 
nada nos 1'llle!1i. a.pen lavar-lhe e pensar
lhe a ferld&, porQUe se não lhe ourannos a 
obaga ê1e n1i.o poderá marohar ao no..~ llldo. 
E se nós eheganno· SÕE!nhos diante do Se
nhor, êle perguntará: "Onde e. teu irmão?" 

E o Senhor só aoeita uma respo, ta: "Meu 
innão está aqui, ao meu lado". 

Segundo Aniversário Da TE 
Maria Conga E Arranca Tôco 

Don1.ingo pa~sado a Ten
da E' i.ri · Mar!:1 Conga e 
Arra!lca T óec. qt:e tem . sua 
sede na rua Vi le!a Ta.vares, 
33'1. no Lins de ViFconcelos, 
oomemorou co:11 ~rande to
~, o seu s!"gunJo· aniversá
ilMl de fun<iacão 

VUilta do &bal:i.ô Azullson, 
repl"eSentante.s do terreu-o ae 
SEc-te Nós dn G uine, tendo a 
crente a Mãe Pl:quena MarJ& 
:la Paz, Tenaa Espirita Ca
boclo Tupã, que tem sede na 
rua Oabt19u, 465, representa• 
da pelo Secretário Wilson e 
J)E'ls Mãe Pequena Carmem. 
A casa estava superlotada e 

lá estiveram t&>.nbem os noa
~os companliel.ros Ml'.U'lo Bar
u •.ios e Noronha Filho. aoom 
Pf,nhados de diversas eqUl· 
pes do tablóide e diretorei, 
do SORE. EnViamas os nos
sr~ parabéns à Babá Laurlil._ 
da e esperamos abraçá-la na 
procissão de Xangô e IJl>e1· 1 
jadas. 

LINDA SIDSSAO FESTIVA 1 
- A Cruzada Espírit-a. Gui
lherme Moniz 1-ealizou no dia 
27 de agôst-0, com uma vib: a- , 
çãõ espiritual das mais acen
tuadas, linda sessão fcstiva 
em homenagem à Bezerra de 
!enez~ Dada a vidên010 

que nos é facultada, podemos 
notar as presenças dos se
gi.tintes Guias Protetores: 
Joana D'Aro, Antero de Quen
tal, Getúlio vani.as, Os\'aldo 
Cruz, Contilio P. de Almeid . 
além dos que se apresenta
ram através de seus méd'uns 
como: Batuira, Aimando Le
mos Bat:sta Filho, Paulo de 
Tarso, Tlhomé, Gu;ihenne 
Monú5, o próprio homenagf!6-
do, Gut de médiuns convi
dados e feoh do oom chav.
de ouro, a presenç.a do cocil
fial.dor Allan ~-

NOOliOS con'ridadoo oompa
receram em Ina85&. Com 
muito júbilo recebem06: José 
de CnrYalho (Benfeitor da 
C'ruzarta) e sua digníssima 
esp&,a; Don.a Ger&lda Alva
:-enga; carlos Luiz Allemand; 
Luiz carlos Fortes: Sr. sou
lllll e tantos outros. 

CRiTIOA CONSTRUTIVA 
- Norma.Lmente ocon-em co
mentários após um empreen
dimento eluclda.tlvo. NOS, co
mo Espíritas m!sslooárlos aai; 
obras Kardequlanas, não nos 
impressionamos com quats
que:- comentá.tios, seJe,m bOrui 
ou maus. o que nos lllli>Ortllo 
é a oor't.eZla <lo dever CUD.1-

r> :ao. 
G<!ralmenuo, o pres1c2eote e 

o mais visado . Acontece que 
quem está de fora.. nao saoe 
que o dlrlgente de uma ses
são quando é vident.e e audi
tivo, trabalha. 90'9 sem tn
corporação, tendo em V1st.a 
a mi&ão que lbe está ate-

Log0 no irucio. às 16 ho
llll6· a Babá e Presidente da 
Cl&A. Dona Laurindo Barsà.• 
lt{-. fêz em brilhante expla• 
llSçâo um retro~to da vida 

1 âo terreiro. ficando pa.tente 
flUE a obra miciada por RU
ban Borslirio, seu eo-pôso fa• 
~do hã po~ ~ não 
IIOtreu interru,pção e que con
t.'klua dignificando noSSa M
~-

VJSIT AS DA EQUIPE OXALÁ 

Estiveram presen;es, a 
Dl6ni Lamim, do Ilê Oxum 
.Abotô, ogãs Evone, Adão • 
Ol.r'liol:lo6, Iabá Iá.ra, Mãea 
pe:q,1e1,a,s Eldith e Dagmar, 
Varia Terea, Je.nelõe, Ho.sa
m Sebastia.na, Mada.len.. 
UArtna.!va, Vanda, Marta, 
IUIU&; Jandixa. Jesus, Ma.ii'a, 
~es. Isaura, Franclsco, 
tl!la;oo, Galbi., Ariel e Diniz. 
ali!m d06 diretores Felipe, 
M'8 Udcio e SantoG. · 

O terrelT-0 recebeu ainda a 

AVISO URGENTE 
Pedimos ao sr. Aymoré 

Medeiros comparecer com a 

máxima urgência a fesoura

rft do S.0.R.f a fim de fa

zer acêrto de conf as. 

OANTINHO DE OXALA 
Rua. Câodido Jún:or, 30 - P~vunA 
IaJoriJa\.: Irene Silvino Nunes 
SOOllÕeS àl; quartas-feiras. 

CENTRO ESPíR.ITA PAI JOAQUIM J: MAE 
OXUM 

.D!trada RJ.o GI'Ml.d.e, 1410 - T84UN'8- - Ja

- ~ 
!alvluá: ca.nnen Vieira Rapo6o 
~ aos sábados. 

ABA.ÇA DE ODEQUER.A 
Rua. Almirante Melquia.des 

Taoque 
Babalorixá: Luiz CMlos 
OOII.SUltas aos sábad~ 

di9 Souu., 7G 

ABAÇA RAINHA NA..'l\,IBUCO 
Bêco da Luz, lote 1, quadra J - Tanque 
Baba.laõ: M&nsur 
consultas de segunda à quinta-fel.n.. 

CENTRO D3P1RITA MARIA MARTA 

.. 

Rua. Barão de Santo An.ge!o, 126 - Engenho 
de Dentro 

Babá: Da.lila Ba.rros 
gira às segundas e sextas-feins,. 

TERREIRO .CIE IARAINA 
Rua Engenheiro OScair da Costa, 100 - En• 

gtmho de Dentro 
Ei>ami: lêda d.e Oliveira. 1 
soosões de coru;ultas com seu CObl'a. CONl, àB 

segundas-feiras de 16/lõ dl&s 
mãe pequeoa Di'va. 

FERNANDO COSTA 

TENiDA FSPf&I.TA SAO OOSME E DA.MIA.O 
Rwi. Gu.aiba, 326 - Bras de Pina 
Babá: Georgina 
gira às qua.rtaa e aeJ:tas-feuu. 

OENT.RiO mPi'.RJ.!l'A CABOC.'l,O Pl!afA VER-
MELHA 

Riu& J06é Booifáoio, G - Todo& 011S S&ntos 
Babã: Cecília 
COllSUlillas às QU84'ta6 • sábadcll. 

1U: DE OMULú 
Rua A.ssú, 300 - Bain'o d& Obatub& 

Mescriúta 
Ia.Jorixá: Jupira. 
atendimento às ~das e quartas-feira& 

CASA DE CARllüADE PAI MARIANO E 
CABOCLO CAÇADOR 

Rua Pereira. Nunes, 58 - Tiju.ca 
Babá: Iracema. Peres 
gira às têrça.s-feiras a :.ábadoa. 

/ CENTRO ESPíRITA NANA BURUQU!: E 
FILHOS DA JUREMA 

Rua. Padre Caldas, 16 - Ira,já 
Bo.bá.: Irene 
sessões às sextas-feiras. 

ABAÇA DE IEMANJA 
Avenida JiteJian<ls, 975 - R,OCD& :Miranda, 
J;aiorixá.: Ma.ria CJ.erment'na. {Iamerê) 
00116wtlaa de ~ à qwoit.&-tet1' 

ta. qual seja: receber todo 
e qualquer Gu'a dJs demais 
mkl.'uns, doutr.nar os OO...<oe
dindo.s e ouvi.!' as determtn11• 
ções para o bom l!ldto das 
sessões, no sentido de lmoe
dir exoesso.~ de alaridos -de 
mM!uns e até de a 0 ,;h;tentoo. 

Port-nnto. sem querer com 
!~<.,. jusstlflcar-me, a respon
sa,b1I dade do Dirigente é mul
to ~rande. dentro e fora da. 
ses.<tiio. Que veja quem t~m 
olhos de \·er. . . Que ouça. 
quem tem om1dos de ouvlr! 

ANSIEDADE - O médium, 
mõnnente desenvolvido. den
tn~ t.antas obriucões. ni\o 
dev-e ter ansiedade. Nada fa.z 
em'elheoer ma.Is depres.sa. do 
que a &nsledade. A mãezinha. 
que tôda.s as no1te.s esper& 
tem rosa, até alta. madrui?a• 
d , seu filho querido. ou seu 
marido retardatãr·o. perde • 
viÇo de sua f1s.lonomt.a, en
velhece de preocupa<'ões. 

o mêdo de um frara-;,o. a 
ansiedade pnra enr:entar a.; 
diflouldadcs da vida. levam a 
orirutura a complicados pe~a
deloo dnran.te o sono; quando 
acordRm, ~cntem-se e~~o•a
dns, com falta de ar; pc -~e 
que a noite tôda "6tiYe1-am 
bata.lhando quando clevi:un 
repousar; •sto bem ret ata o 
louco drama de inqu',..a•· s 
dest.e. época a,pocaUo•lc9. em 
que muitos, quase t,edos. que
rem a posse de tudo. ne'11. aue 
seja pela violt'-Dl("la ou ...,~ta 
asttlcla: a pe,\e.vra 

não l.hc--s tem E«""'•'r\"'. 
No p resente desa •u~te h•1-

mano vemos a ma'Ol" 11 d a.s 
pessoas de semb'ttnte abat;do 
e confuso: a lrr1ta.ç!lo e o de
sAn'mo são os seu" con,ns.. 
nhelroo me.ls che,gsd""'. Te
mos a 1moressão que noo 
grandes centros todos corre'll, 
em louea dlspa.rada, atrá<; de 
alguma coisa que nem s,,-'-em 
o que é. As crianças mu;to 
sofrem nessa. tremend11 babel, 
recebendo seus graves imoac
tos: e qua.ntas mães am<1men
t,am suas erte.ncinhas em es• 
tado de sofreguidão envene• 
nando o leite que seu flln4• 
nho á,vldo suga do peito. Co
mo podeai o médico curar 
êste pequenino pennaneoendo 
sua. mie A. ma-rgem das leis 
do bcml-V'JV'er? 

Meus irmãos - Una.mo-nos 
à!' Fôrças do Bem e até o 
próximo número, se Deus qui
ser. 

mPíR,ITA Só VOTA EM 
E.SPíRrrA 

E."d 16 DE NOVEMBRO 

MA.RIO BARCELOS E í 

NORONHA FDLHO 

Búzios No SORE 
O Jõgo de Búzios no 

so~ R1.111 Per11ambuc(), 
1161. no Encantado. rea
lizas.se as segundas têrç.as 
e qua,rtas-feiras, a, partlr 
de.s 16 horas. Os interes
sados deverão pr-oeurar fi
cha na secreta.1'1a, pois o 
!Wmel'O 6 limitado. 

DOMINGO, 13/9/1970 GN NA UMBANDA PÁGINA 7 

Mensaqens De Amor E Paz ... ( 1.J 
Que o dia le .b.oje, meu leltor, em que 

você desperta para viver seus atos d.iário.s. 
scJa para voçê um dia. abençoado. Que você 
louve a nossa Umbanda, que vooê faça meís 
alguma coisa pela nOAAa bendita Lei. Que 
seja um dia abençoa.cio por todos oo nossos 
Ca,boolos. pelo.s l'IOOSOS Pretos Velhoo e pelas 
no.,;sas "C'rianças" e também por t~dos os es
p1r1t0> de Luz que giram na nossa Lei de 
Umbanda. 

JOSÉ DE CARVALHO 

rito. Temos que :respeita.i· Ullll gongá. respei
tar as nossas gwas de contas. os nossos Ori
xás, os nossos Caboclos. os nos~os queridos 
Prêtos Velhos. pe.ra qua.ndo preci.Sarmos da 
fôrça da Umbanda, os nossos mentores e.spi
rituais estejam j1mto à nós, fazendo oom que 
todos os umbandiste.s lêem as mãos, pensando 
sempre melhor, não pensando em tên:nos de 
m11,téria e sim em tênnoe espirituais. 

Um nõvo di6 que surge é um dia àe prece 
pw:a o Umban<lista. é um nõvo dia para. orar· 
mos a Oxalá, para pedirmos proteção. pois a 
luta. materi6.1 é muit-0 grande e com muit'Al.s 
-.ificuldades. 

Horóscopo Dos Espíritas 
Professor BENN\' 

Virgem ainda é o signo que está rcgend,:> ê, te período 
compreendido entre 23 de agôsto a 22 de setembro. Os vir
giniamos harmonizam-se melhor com os na,t:vos de Capricórnio. 
Seu.s nativos são, em grande parte, sensit-ivos e do,ados de 
faculdades ~tquicas. As vêzes, se ent.regam à melanoolia.. 
Muitas dêles são, na primeira parte da vi.da. mater:alista.s, 
mas podem espiritualizar-se depois. As mulheres são discretas, 
a.feiçoadas, prudentes e l&bori03as, &te signo promete muitas 
viagens. a.lgume,s longínquas. Pouea felicidade no lugar do 
na.sc-imento e_ várias mudanQaS de residência. 

PREVIS6ES ASTROLóGICAS PARA A 1 

SEMANA DE 13 A 19 OE SETEMBRO 

Que ê.stes espir,tos llununaaos. voo e.ben
çoem com muita força espiritual. oom mwta 
paz pa.ra que sempre que a. te1Ta vos atinje. 
com suas dores. você tenhlJ fôrça para cami· 
nhar sempre pal'a a frente. sempre em bu.SCa 
de novos horizontes 

A nossa Umbanda está como se acenaes- ARIES - (21 de março a 20 de a.brlli - Sua disposição 
semos muitas luzes em um sO lugar. Ume.s estará imbukla de uma confiança., que lhe permitirá êxitos 

Não voltes nunca pai:a traz, pms o bem 
se faz em qualquer lugar. o importante nâo 
é ver o lugar onCie se faz, o importante é fa
zer o bem. Praticar a caridade, porque mui
tas vêzes falta ao oham,10o "umbandlsta": sa· 
ber que estâ dentro de uma Lei onde êle tem 
que praticar a caridade, espalhando o amor, 
não !Illportendo que quem receba o bem, não 
o reconheça. 

sombreiam, outras ele.relam. Tem que se mu· nos empreendimentos que forem realizados. Também na vida 
dar, co ocar uma em seu lugar oert.o para intima e doméstica, a· alegria será a tônica da semana.. 
formarem uma só claridade. ilumman'e10 a tlll· TOURO - (21 de abril a 20 de maio) - No seu setor 
do e a todo.; fartamente. proí1SSionaJ, na vida SOcia.l e na saúde a fase está propicia. 

Temos que sair pelo mundo a.fora. catan- a melhoria. Haverá influências de terceiros, neste particular. 
• do paJa.,ras d4I amor ao próxuno. ouVindo Igualmente, sua vida mtims. estará influenciada por êstes 

ensinamentos espirituais, a.prendendo a ora.r, fatôres. 
sofrendo e acariciando. São ensinamentos e Gil:MEOS - (21 de maio 11 ~ de junho) - Ambiente de 
tiemo.s que sair Terra afore. espiritualmente a harmon!a na vida familiar, com poo.sibilidades d.e viagens e 

Nós temos que e.;palha.r & car,dade e o 
amor ao prôXimo. Temos que dizer o que de 
bom existe em no...<sa Umbanaa. 

fazer como Franc',sco de Assis: "Como um ser divertimentos. Contl!.t.os oom parentes e vizinhos lhe serão de 
famin,to a be.ter de porta em porta a pedir: utilidaae para determinados empreendimentos. 
Dai-me um pão pa.ra quem tem fome. Dai· CANCER - (21 de junho a 21 de julho) - Proteções de 
me um pouco de água para quem tem sêde". pessoas de mais ias.de, llle serão novamente úte;s. Sua diS• Os nos0 os gwas cspil·1tuais tem que mos· 

trar o que de bom êles tem para dar nas 
se 0sões espirituais realizadas em nossos ter· 
reiro.s. 

Nada. somos e só poderemos fa.21er al!Zo com: posição estará inclinada pa.ra os estudos e a.os projetos rela• 
C.AiRlIDADE. ciona.dos com o futuro . Conta.tos com pesso:i.s amigas e sinceras, 

x x x LEÃO - (22 de julho a 22 de agôsto) - Excelentes in• 

Quando vemos II uma cachoeira. cumprir 
"obrigações", seguindo o curso de a, vemos a 
á,gua oon-er com tôda a beleza. A.ssl!ll é a. 
nossa vida espiritual. não podemos fazeer na
da que esteja fora das nossas possibllid4des 
espirituais. Se e..;tamos com a nossa vida es
pil: tual correndo em uma direção. temos que 

Se vooê sofre, se está a.flito. Envie seu tuiÇÕ"...s para o trato de negócios finanoe;ros. Exit-0 nos a&SUll~ 
nome e endereço para JOSÊ DE CARVALHO tos par:-iculares e mentais Viagens e oontatos com novas ami-
- 00.RRENTE ESPIRITUAL DO OABOCLO zades. a vista.. semana oaJma.. 
SERRA VERDE _ Rua Pernambuco 1 161. VIRGEM - (23 de agõsto a 22 de setembro) - suas idéias 

x x x estarão n~tivs~, est;s semana. com uma depressão pmquica. 
Ouça todos o.s sãbado.s às 7 horas da ma- e exagera.tia sensibilidade Cuidado com desgõstos e oontra-

nhã ne. R,i\.,dio Rio de Jane ro PROGR.!\...'\1A rledades no trah!l.lho e no lar. Ente parentes e mudanças. 
LOUVOR Aos ORIXAS . e1,c:rito e apre..-ents· LIBRA - 123 de setembro a 2'2 de outubro) - ~ pro• 11 ulr n o pod a.~ar. nem voltar do 

In :o O.o o.os,o O. ™o- Urn.ba.n.c::11.st&. - por ..:J<>B4. dA ca:rvalho. piei& p -a,ra tra.•ar de empreendimientos de grande vulto, desti• ----~=- -.~~-A-- oa 6cio,s EllXl um. tuturo próxbno. tem um.a oa cumprir. 
T~mos que seguir sempre 1U•anao pelo 

ad1~n• 0 m,mt-0 e pela evolução do nosso espi-
conswr.e a sua consc!énc!a ao votar m"' 

elei~ de 15 de novembro. 

Noticias Da Equipe Simplicidade 
A Equipe Simplicidade li

duacta pel0 nosso artkuli, ta 
Jose de C'arvalho, es,êve pre
seme às comemorações da 
Cruzada Espírita Guilherme 
Munlz, c0m sede na Rua Ale• 
xundre Ramos, 231, em Ja
oarepa.guá, quando realizou• 
se naquela casa de car dad~. 
uma. sessão festiva em louvor 
a Be:rerra de Menezes, o Me
dico dos Pobres. Várias 00• 
sas de Cll:l'idade, estivei-am 
p ·esentes, des~ do-se o 
e.E São Jorge D~f(';ll.sor da 
Fé, a União da cartdade s. 
CO.Sme e s. Damião e o Y1~ 
do Tola Malembê. Ao preza· 

do confrade Paulo Garr:do, 
~o Armando Lemo.s e à Sra. 
Maria Tadros, o nosso sarava. 

-::-
A Unlã.o eia. caridade S 

Cosme e S. •Damiáô, com sede 
na Aven!rta Automóvel 0lu 
be, esta..""á realizando no dla 
26 de setembro, às 15h 30m.is, 
a sua tradicional festa de S 
Cosme e S. Damião, com 
uma sessão festiva. em louvor 
aos "men1nos" da Umbanda. 
No mesmo d:a, às 9h da ma
nl1ã, a União estará fazend'1 
farta distribuição de d.O('es e 
brinquedos às crianças. 

-::-

UMA 08 QUE É UM EXEMPLO~ 
GRUPO ESP _ HUMILDES DE JESUS 
Nosso compan!heiro Mâ.rio 

Ba nelos Visit-ou com outros 
cvmpanhelros do OORE, o ex· 
traordinãrio Grupo Espirita 
Humildes de Jesus que tem 
CU!'. sede própria na r\Ul. Ali
ce Figueiredo, 89, esoo,.ção do 
Riac.huelo. 

Nossos representantes fo
ram recebld~ pefo Preside11-
tt da casa, o nosso irmão 
Psulo, que noo :mostrou tôdas 
as dependências do Centro. 
onde se realizavam se~sões de 
Mesa e curas. Ficamos to
dos vlvamente 1mpresslona
<i<lS c<>m a organiz.ação tan
tc; ma teria! eom-0 e.<spirltual e 
cc ncluimos que o Gru.po Es
pirita Humildes de J~us é 

' um modêlo de casa espirita.. 
Nilo satisfeitos oom a mag· 
nífica obra, nossos irmãos de 
fé daquela linda casa man
t.êm ainda o Lar Narciso oa
val-cant! que tem sede pró
pria na rua. General Belford, 
325. na Esle,çã-0 do Rooha e 
que abriga a velh.lce desam· 
para.da,. Lsto sim, meus Ir· 
n,ãos, é que fazer cardiade, 
com amor, ca.r!nho e des
J)N"-.ndimento. A e.e item os 
membros do Grupo Espfr1ta 
Humildes de Jes\lS 0 nosso 
mais sincero saraV'á.. Conti· 
t1:uem oom sUa. brtllhante obra. 
Envtamos em especial UJffi 

ahraço "-º Presi~en<te Pardo 
f'Xtensivo a, bôda diretoria, 

O sábado, na Rád'o Rio at. 
Janeiro, passa a ter uma ma• 
nhã totalmente espirita, ttll• 
ciando a sua pr,ogramaç!lo ~ 
7 horas, com o programa 
"LOuvar aos or.xãs··. esrrm, 1 
e apresentado por Jo.5ê ae 
Carvalho. As 'lll130m eh.- 1 
tra no ar "A Voz do Luze.Iro 
Espiritual", um programe 
kardec!s-ta escrito e apl'esen. 
tado por Paulo Gan do e Ma• 
ria Tad~o.;. A1J 9 hOras entri. 
no ar o programa "A voz <10 
Exército Branco". 

É wna programação que 
deve ser prestigiada l)etoo 
nossos innãos. 

- ::-~ 

Quando o recenseador ba
ter em sua porta e llle per
guntar: Qual é a sua relig'ã-01 
Responda: ESIPíRITA. Nao 
responda somente Umband1s
ta, po1s o re<:<>...nseador pod-e: 
incluir a sua resposta. no item 
do recenseamento: OUTR.AS 
Dfga ESPIRITA que é o cet
to, ou então responda: F,S. 
PíRITA UMBANDISTA. 

o colunista JoSé de Carva
liho comunica que 1-espondeu 
a cada uma das inúmera.s 
<.-artas que 1be foram envia
das e que não faz as ciitações 
por sua coluna. visto que 
tomariam um enorme espaço 

As Oi'&çôes do Caboclo sa·
m Verde foram enviadas • 
e.s oa.rta.s que contém esclare
cimentos sôbre a rellg,iáo de 
Umbanóa, foram re,pondidas 
oom todo a a,tenção dO no.soo 
oolu-n.lsta. 

Poden:l ae raaer eospr6stinlao e tratar de heranças ou de ne-

gócios relacionados com benS imóveis. 
ESCORPIAO - <23 de outubro a 21 de novembro) - Você 

estará po&5uido de ums disposição oontrolada qué lhe per• 
mitirá êx'to nos negócioo e realizações de esperanç3s. devido 
à. boa ,nfluêncie. de lJ'e~ de amizade. Vida dom~ica em 
ha,rmoma 

SAGITAR.IO - (22 de novembro a 21 de dezembro) -
Período Cl9.llilo com melhoria na saúde . No seu setor profissio
nal h~verá. um aumento de trabalho e de responsabilidade 
Vida social em evidência e à no'te, uma certa dispos'cão ar
tística. lhe dominará. 

CAPRICóRNIO - (22 de dezembro a 20 de janeiro) -
Você e:starã influencia.do por um3, crise psiqu'c: e uma exa
gerad3 sensib;lidade. Tenha cuidado com am ·z'ides ou amôres 
com pe-soas de procedimento duv'doso. Também algumas de
silusões a viSta.. 

AQUARIO - (21 de janeiro a: 19 de fevereiro) - Intuições 
ativ3fS e 01iginais, será a base desta semana. ll:poca favorável 
aos estudos e via.'.tens. lllxito em novos p,roj 0 t.os P me'hora na. 
pos'[,áo wcial e profi;;sional. , 

PEL"l{ES - , 20 de fevereiro a 20 de marçol - Período 
de grande responsabilidade. Dispo:;içõe:s às inttiições, com a.1-
!rllma t<>ndêru:'a tnra assuntos a.rtístioos Vid1 sentimPntaJ. com 
~ma. certa do..-e -de romantismo. Amiz::.des honest.a0 c-m vista 

PENSAMENTO 

"A c-ólern é nm vento que a,paga a lu? da razão''. 

FASES DA LUA 

Dia 22 - Quarto Minguante; Dia 30 - Lua Nova.. 

&:te Horósc•o.po é lido antecedendo esta pub'icação, du
rante o programa ·•A Voz do Exército Branco". da Rádio Rio 
de Janeiro. aos sábados, das 9 às 10 da m.'1nl1ã. 

1 L KA 

Molhas e Confeccões Ltda. 
CAMIBAS DE FIO DA ESCóCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDO~~S ~ 
Mencione êste anúncio e ganhe 10% de bon1hcaç110 
Fábrica e loja: Rua Dr. Leal '368-B (Esq. d~ Rua 
Pernambueo>: l!tm frente ao ponto final do onibUB 

' Eng. Dentro-Praça-15 - TEL.: 249~2122 
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~ de qu,e 30mOA1 aso
• ma&s esclarectdos e ~ ·Jà 
88bem06 o qwe ~- J'a
riemos 1m1 apêlo paa,a ;oooe 
oa i.rmão6 que ~ JlO 

nosso trabalho, ~ 
à pt'Ocif!são tr8/ll8ftdo 8ltll8 rou
pas 'bnmoas. P~ d&r 

uma l)IIOl'a de DtSte 
momemo 16o impcriante • 
es1Ja é 1W 811H~ oport,u,
!Di'<lada. Vamos IDIIWCbe.r )m
toe. lado & 1900. 6M08DClo .. 
ClUN;Í8188 de ~ • das- cri· 
a:nçae, tueado 1'lb!w €!111 nc,e;. 
11011 ~ o noeeo deee-jo de 
uruão. Venham ~ tnleam 
-~p&IP&~ 
1'1!111. dlO ~ ~ 

S0 

-
BI E 

Ã 

ele , !é. Tra@aQl Yelaa e f.1õ'rell 
e tragiam prinoi:paiment~ a 
voma.ãe de servir e. 111n11. aran
de OMJBa. Temos & maia a.bs<>-
1'11-. oonvioção de que cumpd· 
remos os dttames de oxalá • 
para. ia,o conta.moo com a eJu· 
aa de todo o Povo de zembi. 

:9llllieanoéumenodeó&
olsões. Precisamos aos pre
pa,!W para a grande milak> 
qtJit to( oonfia.da 606 eepfrltea. 
Somos de fato e de direito a 
reHgiAo l)rasileh'a. e daqtl! JS 
t:tm pare. o re6'to d,o mundo 
a grande ofensiva esp[rita. Elt
te.mos pert.o da nossa eman
elpa.ç6o e pa.ra lsllo é necee
.., qae esfl&J,amoe lll'lidoe 

;EM 
p 

~· ~· 
' >X·. f@ ~ 

m ru. ~., 

como nunca. Notl6o8 oompa
nheir06 Mál'io Barcelos é No-
1-onM Filho, inldicados pela 
''Rie.5<>1uooo do Eooalfttaido" pa• 
ra represente.rem oe espirita.a 
respectlvamen-te a& Oãmara. 
~a,dool e ctmi8ll'8. P'ederal, 
e.;t,ão em p!en6 Nl8. Trazem 
eoru;igo uma. enonne baga
g9111 de ~ l)IM& nOS811, 
causa. Porém, ei9lla m1são não 
depende d.Mel • ám do Povo 
dia 2lamb1 • - IIICffillto sln
oeramen:te que o nOSIIO Povo, a 
nOM& geme >wm!lde sabeni 
~ ;preeente n,a, hora 
eel'ba. S&r~ U'!l'llbande.. (a.t 
José Benme -~ c1o 
~l'de. 

• Nl!fUtJilte o l'Otelr-o 4a P1'04liedo dll :x; 1 lbllj- 11M ..W tia sede .tio 8.-0.R.E. IM» dia ZO ele setembfo, 
às 16 horM: R11a ~ - ~ • louN -~ cll Melo - Amuo Ca.TMMmitl - Dr. Bulhões -

Penuu.ab.wo - Doil!I de Feftl!ei:ro - Clal'blMlndo tle Melo - 0nm • 8o11Z8 • P~ Pedhnos aoa nossos irmioa 
41N iN.p■s w baadeiras, ea6allclutel, 'Nlaa • fl&iea. 

----- --- - - . 



• 

Procissão Mostrou ~Ada 
ele• ,Do Povo Espir.~m 

llull ftnt6stico espetáculo de fé e solidariedade à causa do 
Exérctto Branco de Oxalá, milhares de pessoas foram às ruas ves
tindo suas roupas de santo, numa importante afirmação do povo 
espírita. 

G ~.__._.. _____ __. 

O espetáculo (1118 se wa foi maravilhoso e ficará gravado 
para sempre na memória de todos os que tiveram a graça de 
assistf.lo. foi o pagamento ao trabalho honesto e sincero. que 
estamos realizando há muitos anos, e que visa tão-somente e11-
grandecer nossa religião. Obrigado, Povo de lambi. lemos agora 
a certeza de que ffldas as nossas metas serão cumpridas. Oxal6 
que abençoe a fodos e Xangô que faça justiça ao nosso empreen
dimento pela causa do lodo-Poderoso. O.eia na página cenf ral 
ampla reportagem sabre a espetacular procissão). 

ORGAO OPIOIAL Do SOB 

A Minha Vida (XI) 
MARIO BARCELOS 

Bem. vocês lembram do que escrevi semana paa
sada. Recebi um convit.e para almoçar, mas meu 
orgulho me impediu de aceitar, e, apesar de estai 
com o estômago colado nas costas, falei que havia 
almoçado e que. inclusive, havia tomado vinho. 

O outro, que desconfiava, mas não sabia ao certo 

:tomar_ Aquilo ba.teu no meu estômago e parecia ser 

chumbo derretido. Quase devolvi mas agüentei firme, 
6 tão logo pude, me despedi. · 

No meu escritório, deixei o corpo cair numa das 
cadeiras, e o Wilson, sempre presente, perguntou: 
"O 11.ue é que houve. mano, tua cara é de poucos 
amigos". 

Balancei a cabeça e êle veio com uma boa noti• 
eia: "Levei dona Iêda no papo e ela mandou almôço 
para mim, e é tant.o que dá para nós dois". 

Fiquei animado: o Wilson dividiu a comida. e: 
quando finquei o garfo no feijão com arroz lembrei 
lá de caso e acabei não comendo. O mano se encar
regou de destruir tudo, pois há vários dias que não 

''ria um prato de comida à sua disposição. 
Lembrei da Ana Amélia e dos garotos que esta

riam, na certeza, toma.rido café com pão. As vêzes, 
nós sentávamos à mesa e só dava para a garotada e 

· ea, el11, ficávamos olhando. Nesta ~ião o Wilson 
~toa eomo um homem. Sabia ler meu pensa
mento e cllzla: "Vou sair ,ara arranjar cigarros para 

' ~ e, de fat.o voltava logo depois com dois ou 
três clgarroa de màrcas diferentes. Filava. um de cada 

' pessoa qu-. passava e logo corria para casa com sua 
• missão cumprida. 
• Os amigos da 6poca desapareeeram como por 
encanto. Minha firma de vendas era próspera, eu 

' tinha dois carros e quase uma centena de vendedo
' res. No revés, perdi tudo, carros amigos e só conse• 
• guimos manter a dignidade. Com Q a.inda hoje meu 
• amigo e Pai Pequeno, o Carlinhos Nenguanda, arru• i mel um dinheiro e arriei uma obrigação para o meu 
Pai Xangô. Fomos entregar lá nas matas de Agua 
Santa. e ocorreu algo de curioso e · surpreendente. 
Deixei a obrigação no pé de uma pedreira, e, no mo• 
mento exato, passou por nós, sem nos olhar, um 

1 velho bem calvo, de cabelos bem brancos e com uma 
, norme barba também branca. Sua roupa era mal-
1 trapilha, e era a. cópia exata da imagem de São Jerô
' nüno. O velho sumiu no meio do mato e nós fom01> 
'atrás dêle olhar mas não mais o encontramos. Vol-
tamos ao local onde deb::amos a obrigação, e, para 
nossa surprêsa ela havia sumido também. Bem, não 
é preciso dizer que deixamos rápido o local. Dali para 
a frente as coisa.i começaram a mudar, em todos os 

tidos ... 

A GRANDE MARCHA! 



PAGINA GN NA L'MBANDA 

Um Belo ~ spetácul o De Fé 
Luiz Carlos Fortes 

(Babalorixá TOLA MALEl\IB:t) 

Quem participou ou assistiu ao gran
dioso espetáculo de fé, união e senti
mento religioso, representado pela Pro
cissão de Xangô, jamais colocará em dú, 
vida a a.firmação de nossa Religião no 
conceito do povo de Zâmbi e a abnegação, 
devotamento e dinamismo de Mário Bar
celos e .Noronha Filho, espíritas autên
ticos, dedicados, honestos e trabalhado
res, que tiveram o privilégio em reunir 
de uma só vêz, verdadeiros expoent~ de 
nossa Relig-ião. 

Bonito espetáculo de fé, onde houve 
muita beleza. mmtas flôres, muita luz, 
tranqüilidade e afirmação espiritual. 

Nunca houve uma Procissão igual a 
essa. Compareceu maior número de ter
reiros, e, conseqüentemente, maior nú
mer<. de mcdiun~. 

Prestigiaram a brilhante iniciativa 
do SORE e do seu presidente, verdadei
ros baluartes e categorizados Zeladores 
que COlllpareceram em massa, aumen
tando as fileiras do Exército Branco de 
Oxalá. Lá esia.,.un: José Beniste, Fran
cisco Brito, Paulo Garrido, Ta.ta Gérson 
Gentil, Babalorix:ás Célio Deldu11ue. Sér
gio Leal, Azuil (Engenho Nôvo), José 
Luiz Sobrinho, João Pederneira, Alberto 
Silva

1 
u Babás Arlete Moita, Oiá lcê, 

La.unnda Borsário, Nilza França, Aidil 
Sa.ntana, Bitinha da Oxum, Ruth Cury, 
Marina da Oxum Creusa Oliveira, As
trogi.lda, Sara Couto, Dalva Santos, Her
cilia, Geisa Rangel, Loura Santos. Elza 
Pedro, Arnaldo Odobe1. Hélio do Cobra 
Coral, 1'1ariazinha do Fôlha Verde, Gen
til de Oxossi, Vanda Sa.ntos. Cenira Oro• 
mim. Dina Banda Leuí, Altair Santos. 
Sneli Esteves Santos, Georgina, Alice 
Claes Brandão, Euripedes do Caboclo 
Lua, Lourdes de lemanjá, Samuel e Nina, 
Maurício de Xangô, Jorge de Iemaujá 
e - Ekedo Teresa. ~a Peres e Jesé 

A nossa passagem, muitas palmas e 
muitos fogos; as janelas de oa.sas e apar
tamentos, repletas de fiéis que saudavam 
a grandiosidade da nossa Procissão e a 
beleza do espetáculo de côres, flâmulas 
e cânticos. 

Sinto-me recompensado pelo que 
meus olhos tiveram a felicidade de assis
tir, quando humildemente colaborei 1,ara 
que a nossa Procissão tivesse o maior 
êxito como realmente aconteceu, o-ra('as 
a-0 nOSSo bom Pai Oxalá. 

Após a Procissão realizamos umit 
sessão festiva nas dependência do 
SORE, tomando parte da mesma todos 
os terreiros que nos prestigiaram, che
gando todos à definitiva ronclusão de 
que existe realmente realmente em qual
quer local de nossa sede, a frase "Espi
rita, vá dizer em seu terreiro. que nós 
aqui trabalhamos para que sejam cum
Pridas as suas leis". 

Um lembrete para quem de direito: 
o SORl!: é lugar de guerreiros; eu sou 
filho de Ogum e um dos Espartanos do 
noss. Lenidas. 

Tôdas as quartas-feiras e sábados, 
Tola. Malembé realiza. consultas e 3ôgo 
d oúzi om o seu Tra.nca Rua das 
Almas. a partir das 13.00 horas, na Rua 
Cananéia. 16, em Osvaldo Cruz. 

~ de ossi, ·a · · 
ama eentena de IH>ns Irmãos que nos 
prestigianm. 

''A Bela .E A Fera'' 
Não é a ofensa em lll Qllt' 

:nos ofende, mas o correspon
denie a ela que existe JJ.O 
fl.mdo de nosso ser. Vibrado 
inquieta-se para corresponder 
so oh.amado de fora. vemos 
então nossa :face que tenta
vamos oculw.r até nós mes
mos trSdlSf.ormada.. 

Apanhada de su.rprêsa a 
!€Ta sai do aeu esoooderijo 
e salta dMoJvtde. pelo cio d& 
ferocidade, êbria de ~e 
pronta pen. dilacerar &eIJ.t:1-

ment.os. 
Na j&llie. fecba.da encoberta 

pela. ram~ da fantasia do 
mimdo, eDCIIJ6MIO oe vhsitan
P.111 p11819&"Nlll ao looge àls· 
tr&idos, e ~ eooontava.m com 
o perfume c1eg liaonJM, e a 
~ d& gentileza em:o-
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bría-lhe o esconderijo, a fera 
permanecia acomod.Mia e ino
fen& va. Desvendada face à 
mootra, tocada com o ferrete 
em brasa., arremessa-se contra 
as grades da jaula da civiliza
ção e aeressivamente salta 
contra seu provocador. 

A fera sempre existiu, em
bora sua jaula estivesse bem 
disfarçada. pelas flores e plu
magens da ed~. 

Fsctu.ecemoo t.od&vla, de del
irar um ~ à porta da 
jaula e não procura.mos do
má-la pouoo a pouco, prefe
ri-mos ignorá-la. jUigã.va-s:nos 
riõs me&nos que ela não apre
sentava perigo por estar 4A.
gredad&. 

Aquêle a quem a vida fa-
90recendo melhores dotes n
aloos, morais e intelectuais, e 
pe.ra quem tudo é fáeil dado 
as stWl condições firul.neelras, 
mie vive como ee eettiv-esse em 
Úma eidade recreio ao con
trário do que lhes l)08!III. pa
rK.er, nlo oonqulstou mu!to, 
Tive como o inválido ou a 
crlança aoa quais não pode 
exigir esf°'°ços, o bem estar 
ae ambos é sempre preser • 
l"MO. 

Quem llO'IIJ5)l'.eencre a função 
Universal da dor, no processe 
,to a.perfeiÇOamento, sabe IIO
rrer embora não poooam t!el' 
felizes a não 11er na com
r,:,-eensã.o. 

ÕI! grandes sa.erlf\oadoo 1lkn 
• prtn,ctplo da aaptmda, con-

i,egw.ram a visão total da sua 
r.atureza, sabem como são e 
na.o temem o principio trans
formador. Não é fácil enten• 
de, como a fera aos poucoo 
.se transmuta em bela rosa da 
aJnm peregrina estrela que à 
noite se faz luzi 

Quando o ódio nO!l transfor
ma, a humilhação parece re
baixar-nos e a impaciência 
n05 leva a desprezar noooos 
semelhantes, tentemos repa
rar que êles não são tão 1n· 
dignos como supomos; nóS é 
que não sabemos compreen
der, sua natureza &nlmaJ. 

Nossa fera t.oca.da. ~ va.
nnha da n05Sa sensbilldade 
desgovernada, revela o Ura· 
clonai que rom<ll!. 

Se -elevarmos nO&!IO oonhe
dment.o &ôbre nós, t.eremas 
que convir que nOSIIO acher
l!Ario somos nós mesmos na 
tmagem da fera aelv~ e . 
~ nos decidirmos sêrlamente 
a domá-Ia., em breve será a 
Bel& da lenda oomunica.ndo
nOE: um raio de luz que pode
rá se mentida, por todos qUe 
nor, rodeiAm. 

Página escrita por Lúcia, 

Helena 81queira Almeida, ae
cretária do "Dê de Ogum 

M~ e Oxooe da. Pecka Pre

ta· - Sede na Rua Cordura 
.n.V ,00, Meequtt,a,. 
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CA A BOTÂNICA - ERVA ARIO 
ERVAS MEDIGINAIS E PRODUTOS DA FLORA 

ARTIGOS DE UMBANDA EM GERAL 

R. Barão de Iguatemi, 70-A • Telefone: 248-4121 

Praça da Bandeira - GB 

Uma Linda Casa De Fé 

Situada Em lnhoaiba ! 
o nos.so companheiro Lmz 

1:"rtincisco, Hder da equipe 
.St-te Flecnas, vi,:;ltou o Ceu
t:ro .E: pllita Pai Cipriano das 
A'ma.s e Ogum Megê, que tem 
5UU sede na Rua Dona Ma
nt>J1a. lote ~5. Bairro Aguiar 
I es. Inhoawa, Guanabara 

A casa é dirigida com mm
ta oapac1dade pelo Babalaô 
•anoel Machado. um legitimo 

t.lh<i de Oj:um e oo seus 58 
mecuuns são perfeitamente 
1dt'l,tliicadoo com o dirigente 
no brilhante trabalho de pres
'11.r caridade. 

As principais entidades do 
terreiro são: Pai Cipriano. 
útrum M~ê e Vovó Conga . 

A Mãe Pequena é Dalila 011-
·tt-J.Ta e a.s ogãs Sônia e Dul
re. AS sessões de caridade 
elo às quintas-feiras. bem 
cnmo aa c,0nsultas e os to-

ues e o desenvolvimento às 
~-!eiras. 

Nt. momento a casa e,stâ 
soo n direçã-0 da Mãe Peque
na, pois o nosso estimado Ma
uoe, .Machado está afastado 
teinporàriamente por motivo 
de saúde. más jé se encontra 
em Cranca recupçração. 

Nosso representante foi re
cebido com fidalguia e fol 
dii.Cfc um aluá em homenagem 
ao SORE e ao tablóide. 

A diretoria da casa est(! as
s• m constituída.: Presidente -
Manoel Machado de Ollvelra; 
Vk.e-Presldente - Manoel do.li 
:,a1,tos; Secretário - M.a.noel 
Rodrigues Pereil:a; Tesoureiro 
- Ooronel José Luiz de Men
d<ll'.1ça; e Procure.dor - Adil
~oc Simões. 

Mandamos a todos o nosso 
sara.vá e espera.moo contar 
C<,fl) mais esta casa na nos
SB luta peita em.:incipação da 
Umbanda. S ravá. 

T. E. Caboclo T upá Linda 
Casa De Fé E Caridade! 

Mais uma casa de caridade ,em a ser viaitada. pela Equi
pe Ogum, liderada pelo Ba
baJorixá. Luiz carlos Fortes 
(Tola Malembê), dedicado co
laborador, que leva aos mais 
distantes locais a palavra. 
111ncera. de fé e de união do 
SORE, proP.a.ga.ndo o bom no
me da Religião Esplrtta. 

N06So eficiente represen-
tante astêve na T. E, Ca
bOClo TUpá, 81.tua<ia na rua 
Ca.buçu, 155, no Engenhll 
Nõvo, dirigida pe'!.l. Babá. Nl 
na dos Santos que tem como 
Mãe Pequena a irmã Carmem 
do.s santos e uma diretoria 
constituída pelos abnega.doo 
trmãos Presidente Antonio 
Ba.sIDo, secretária Dora dOII 

• 

AS SETE 
ORAÇÕES CHAVES 
DA FELICIDADE 

Santos, tesoureira. Carmen 
dos Santos, contando ainda 
a Babá Nina. com a a.Juda 
prestimo.sa dos ogãs Inácio 
Augusto de Jesus e Wilson 
de Araújo. 

As sessões são t.s segun
das-feiras <Pretos V!lhOliJ, 
da.S 16 às 22 horas, quarta
feia"a Cde.senvolvimento) • daS 
20 as 23 horas e sextas-feiras 
(CaboClOS) , das 16 às 22 
horas. 

A digina da nossa irmli. 
Nina Santos é Jorum, embo
ra sendo de nação. em sua 
casa no.'IS!l estimada Babá 
prat,1ca o ritual de umbanda, 

Aceitem o noS60 mais lin
cero Saravâ. 

AS úNICAS QUE RESOLVE.nÃO DE FATO 
TODOS OS SEUS PROBLEMAS 
A VENDA NAS BOAS CASAS DE ERVA 

Pedidos Fones: 261-3149 

; 
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A LUZ DE UMA VELA 
NORONHA FILHO 

Há tempos vi uma "charge", numa 
revista, que me chamou a atenção pelo 
seu senso de absurdo: um homem num 
circo. equilibrando seu corpo, rete~ado e 
de cabeça para baixo, pelo apoio apenas 
da ponta do indicador. Até aí nada de 
mais. Acontece que êle apoiava 'êsse dedo· 
sôbre a ponta !l1 chama de uma vela! 

Mas a piada estava no resto da fi
gura: um garôto - provàvelmente des
~endente direto do famigerado "amigo• 
da-onça" - apa:·ecia assoprando a cha
ma d:.: vela ... 

equilíbrio instável, quase impossível con
fiando obstinadamente na palavra de 
nossos irmãos, na amizade de nossoi, 
amigos, no sangue de nossos afJ.ns. 

Sem essa confiança - que além de 
cega, tem de ser surda, para não ouvir 
a vcn do desalento - nenhuma obra 
verdadeiramente grande pode ser con:,• 
tl'uiaa. 

A princípio, a · figura me pareceu 
apenas uma demonsCração de fôrça 
imaginativa ou de tentativa de chocar 
pela imposição de uma situação total
mente inadmissível. Mas tenho o velho 
hábito de procur,ir lições e mensagem 
em tôdas as coisas e descobri que há um 
ensinamento precioso naquele desenho. 
Talvez que fôsse intenção oculta de seu 
autor transmitir tôda a fôrça dêsse pen
samento, para demonstrar claramente 
que prodígios são necessários para se 
equilibrar o sêr humano na base fragí
lima da confia11ça. 

Nos estamos tentando, num verda
deiro "desafio ao impossível", construir 
a uniãc. dos espíritas: tarefa imprescln
dível, missão inadiável, obra necessária 
e urgente, realizada em meio aos obs
tàculos mais imprevisíveis e às dificul
dível, missãp inadiável, obra necessária 
dades mais dilacerantes. 

Só uma fé inabalável, uma certeza 
sobre-humana. uma confianca ilimitada, 
podem dar-nos fôrças necessirias à con
secução dêste ideal, sonhado e sofrido, 
de nossa coletividade religiosa. 

Estamos todos naquela difícil poSl
çâo executada pelo desenhista imaginoso, 
prodigiosamente erguidos na ponta de 
um dedo que se apóia no vértice de uma 
chama de vela. 

Pelo amor de Deus, não permitamos 
que nenhum irresponsável nos derrube. 
assoprando o vento da cizânia e da inveja 
sôbre êsse suporte tão imponderável, tão 
tur;hlio t. tão maravilhoso. 

A confiança, a ce~a de um 1P.pot0 
necessarlo tem de ser de tal ordem • 
PUSSuJr tal pot.encial de credibilidade que 
a ponta de um dedo, fincada na ponta 
tremeluzente de uma chama de vela. 
«eve 9et' su.fl.ciente para manter em equl• 
librio o pêso do corpo, numa posição de 
extrema instabilidade. 

Nós esta.mos verticalizados no ca-lo1 
ele uma chama e no brilho de uma luz. 
Que se fechem as bôca.s dos assoprado
res. 

Nós todos, em tt05Sa vida, em cada 
minuto cotidiano de nossa labuta dlã
rta. temos de manter a posição vertical 
do -írito. nurna prodigiosa atitude de 

Afinal, precisamos de uma liderança 
E pelo nome de nossos lideres, por tudo 
o que ê1es devem representar te1nos de 
p&r a nOl\,;a inã.o 1'.0 fogo .•• 

Nossa mais eficiente equipe, 
llde1·ada pelo seu líder o Ba
ba.lcrixá. Tola Malembe ~uiz 
Carlos Fortes), acompanhado 
da Yakekerê Oromim, o P,ü 
Pequeno Alta.ir Santos e sua 
espôsa. Sueli Esteves santos. 
realizaram uma &lrie de in
teressantes viSitas, . à servíC<l 
do Exército Branco de Oxa
lá e do SOR'R. -•-· 

T. E. Cacique Floresta, da 
Avenida Par~ n.9 470, em 
Boru;ucesso, dh•ii:ida pela. nos
sa querida e aflcientP- Babá 
Sara da Anunciação Ribeiro 
Couto, um expoente positivo 
da nossa religião, que t.ôda.~ 
às quarta.s-feirae e sábado;; 
:realiza sessões públicas, pres
tando a. mais pura caridade 
a todo.s que procuram sr.n 
a.baçã. em busca de um Jeni 
tivo espiritual e sábl.as orien
taçoes. 

No próximo dia 30 ile se
tembro nossa competente e. 
eimpá tica irmã a Baba Sa1·a 
:realizará uma sessão festiva 
em homenagem ao tormoso 
cacique Floresta., um vibran. 
te ma!ungo, entldacte espiJ'l-
tual de muita luz, estando 
nossa Equipe Ogum convi• 
dada 'para a bonita sole-.n1, 
óade. 

-ill\-
T. E. Oxóssl sete Estrêl.~ 

dirigida com muita dlgei
<lade e acêrto pela nossa ra. 
timada. Babá Vanda San' os 
que conta com a prestimosa 
ajuda da sua Mãe Pequena 
Sônia Ma.ria Ramo.s •rorga, 

exemplo de dedicação para 
com o santo. As sessões são 
realiza.das aos sábaaos. 

A ca.sa da nossa prezada ir
mã Vanda. está situada na 
Rua 18, quactra li, casa 7, eru 
Gua<la.lupe. tendo compare. 
cido à Procissão de Xangõ, 
juntament& eom as d.ema.Ili 
aqui cltadM. -·-Ylo do Olaclmê, situado na 
Rua Jacinto Menezes, lote 13 
Bairro SOlidão, em Belford 
Roxo, dirigido pela nossa e:i• 
timada irmã Maria Grande, 
uma antiga e competente ze
ladora, filha do Santo de 
Mona. Douf, a Velha Nana, 
Presidente da Federação Es
pirita Sergtpana. 

As sessões são realizadei. 
aos sábados de 15 em 15 
d1!18. -•-Hoje haveu\ toque fe8tivo 
na. T. E. Caboclo Sete En, 
cruzilhad as, d irigl da. pelo 
nosso estimado irmão o com
P e tente Babalorixá Celio 
Deluque, exemplo dignifican
te para os seus ded1C9dos fi
lhos-de-santo e um dos nos
sos comandantes, verdad€iro 
expoente positivo do Exér
cito Branco de Oxalá. -•-Nossa querida e eficiente 
Babâ Marina da Oxum;" rea-
11zará hoje, uma monumen
tal resta em homenagem aos 
Erês, em sua roça., na rua. 
Plnhará, em Colégio. Vamos 

VIVALDI MAZZILLI 

prestigiar a nossa querida 
u·mã. compareçam. -•-A Babá Creusa Oliveira. 
reailzarã. hoje em seu abaçá 
11ituado na rua Divinópo!ts, 
uma. bonita. festividade em 
lou.vor aos Erês, quando re
cepcionará diversos zeladores 
convidados. -•-º Ba.balorixá Tola Malem-
bê realiza jôgo de búzios e 
con.sulta.s com seu Tranca 
Ruas das Almas, tôdas às 
quartas-feiras e sábados, a 
partir das 13 horas, na rua 
Cananéia. n.• 16, em Osvaldo 
cruz. -•-"NUNCA ESQUEÇAMOS 
MARIO BARCELOS E NO
RONHA FILHO". ·-•-º Babolarixá Tola Malem-
bê será homenageado hoje 
às 16 horas, na T E Ogum 
Humaitá. no Barreto, em 'N'i
terói, dirigida pelo seu filho 
de santo o Babalaô Jorge 
Corrêa (TRyonirê) . 

Consultas 
Pelo telefone 2-27·48-91 

VOCê poderá marcar uma 
consulta para jôgo de bú· 
zlos na zona sul. Qh,a.mar 
Dona Mru:ia e marcar dia 
e horárto, 

- ? 

Horóscopo Dos Espiritas 
Professor BENNY 

O signó vigente é Libra, e governa o Pt:riodo que 
vai dlt_ 23 de setembro a 22 de outubro. E' a sétima 
constelação rodiacal e simboliza a Justiça. sua carac
terística principal é a igualdade. Nos quatro planos da 
vida êle corresponde ao plano mental; na magia per-
tence aos esp1ritos do ar, as silfides. I 

. E' um signo masculino, proPorcionando aos 
nativos um polaridade Positiva e determinando 
vontade e energia, dotando-os de uma poderosa 
magnética. 

seus 
uma 
aura 

~ Librianos. tê!Il _um_a cons_tituiçâo saudável com 
uma _mvulgar r~s1sten.c1a as molestias. E' um signo de 
voz, isto quer dizer_ que seus nativos possuem o mágico 
dom, ~a palavr~. nao apenas no sentido da habilidade 
oratona. mas sun. no sentido oculto. 

_Os ti~ supe~ores d~ l:ibra Possuem grande eleva
Vaç™_? e~mtual sao just~ceiros e magnânimos e a sua 
~ndencia mis_tica é a onental, isto é, a elevação espi
ritual por meio da paz interior. 

Na Próxima semana continuaremos com mais algu
mas caraeter1sticas dos Librianos. 

PREVISOES ASTROLOGICA.S PARA A SEMANA DE 
37 DE SETEl\fflRO A 3 DE OUTUBRO 

ARIES (2~ de março a 20 de abril) - Problemas 
no setor familiar, com melhoria no final da sem~ma 
De um modo geral. o principio da semana. estará e coni 
a.spect.os negativos, melhorando no seu final. 

TOURO (21 de abril a 20 de maio) - Sistema ner
V?SO com alterações desagradáveis, dando reflexos nega
tivo.s em sua samie. Os seus revezes no setor profi.ssio
~. passar_ã<:> no fimd êste per!odo, quando haverá uma 
mtensa atividade proporcionando ótimos lucros. 

G1l:MEOS (21 de maio a 20 de junho) - Rompimento 
com Pe5:>0a. de sua amizade .. Final de semana favorável 
para O mfo10 de !!OVOS negocios porérn. devendo evitar 
os que sejam a.rrLSCados. 

CAN~ER. (21 d_e junho a 21 de Julho) - Evite via
gens, _Po_IS ha perigo d~ acidentes. Setor sentimental 
~m hgell"~ cris~ de ciumes. Pessoas do sexo feminmo. 
n3:o. estarao em concordância com seu POnto de vista, 
ongmando dai, algum desentendimento. 

LEAO. (22_ de julho a 22 de agõstof - Animo ner
voso e 1rntadiço, no principio dêste perlodo. Atividades 
profissionais, com liscendência dando margem a bons 
lucrns. Problemas com parentes ou vizinhos. 

VlliGEM (23 de agõsto a 22 de setembro) - A má 
fase nos assuntos financeiros, tera. uma bOa melhoria 
no decorrer da semana. Atividades sociais darão mar
gem a novos conhecimentos que lhe serão de muita 
utilidade. 

LIBRA (23 de setembro a 22 de outubro) - Solu
ções nos negócios ou atividades paralelas. A13. suas deci
sões serão acertadas. devido principalmente às suM 
intuições. . 

ESCORPIAO (23 de outubro a 21 de novembro, -
Seus assuntos Intimos terão uma boa fase pa,ra as solu-4 
ções que se fazem necessárias. Seu estado emocional 
estará excelente para tratar de assuntos relativos à sua 
atividade profissional. 

SAGITARIO (22 de novembro a 21 de dezembr01 -
Boru, pressentimentos e uma excelente intuição. darão 
margem a fase de tranqüilidade. concorrendo dal. bons 
contatos com pessoas do seu set.or social. O final desta 
semana não estará com êstes bons aspectos. 

CAPRICóRNIO (22 de dezembro a 20 de Janeiro) 
- Algum desgosto no tocante a atividadeP rofissional. 
Sua disposição serena, até então, sofrerá uma queda 
brusca . Esteja alerta. 

AQUARIO (21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Tenha 
cuidado com viagens precipitadas e mudanças desneces
sárias. Na profissão, lucros através de novos empreen
diment.os. Seu circulo social será importante para con
tato com novas amizades. 

PEIXES (20 de fevereiro a 20 de março l - Sua 
disposição estará um tanto confusa, _com uma çrJse 
pslquica ou atitude errônea em relaçao aos nego~1os 
financeiros. Tenha cuidado com as aventuras roman
ticas . 



M·ensagem De Amor E Paz ... (Ili) 

06 nosi;os Caboclo.5 e Pretoo Velhos 
quando chegam na Terra nada são, sen
do apenas uma réstia de Luz. J:les tam
bém aprendem muito. Aprendem tudo o 
que i>reeLsam, lfttando pelos se:us filhos 
de fé. 

Padecem, sorrindo com as DOOSas ale
gria.., chorando conosco. As entidades 
espirituais aprendem mult.o, pois os nos
sos guias espirituais, também vêm à t.er
ra para evoluírem, para aprender, para 
se aprimorarem. rues vêm ao nosso hu
milde planêta para alcançarem um pre
det,erminado lugar espiritual e êles têm 
que fazer com que sua passagem pela 
Terra chegue aonde êles desejam alean
çar eapiritualmente e que êles possam 
dizer tôda a mensagem eaplrltual que 
trazem dentro dos seus iluminados sêres 
evolutivos. :Glles conseguem sentir que 
estão andando aôbre flôres, quando pl
iJam espinhos. 

Sabem tran.iformar os espinhos em 
rosas. porque o pior da Terra é o ódio 

· e uma das principais missões de um ser 
espiritual é transformar o ódlo em amor. 
De várias forma::; êles trabalham para 
que ha~a mais a.mor e menos maldade, 
levando a cada filho de Umbanda, uma 
mensagem- de paz, de amor ao próximo 
e de caridade, pois êste é o caminho 
que os umbandistas poderão percorrer a 
vida int,elra, pois foi o caminho antes 
percorrido por muitos outros espiritos 
iluminados. 

Evoluir, 1r para a frente, é e será. o 
divino caminho que os umba.ndistas hão 
de entender e seguirem. na fé de Pai• 
oxalá. 

Um dla nos encon.,raremos ... A ver
dade espiritual, pois um dias todos dão 
as mãos trabalhando pelo mesmo ideal, 
como hoje nos nossos terreiros de Um
banda trabalham os nossos queridos 
Caboclos · 

Devemos trabalhar um pouco que 
seja pela no.ssa religião, pois como diz o 
Caboclo Serra. Verde: "Façam pela Um-

~OSÉ DE CARVALHO 

banda, pois a Umbanda já .Uz u1to 
por vocês ..• " 

Existe na Umbanda multo amor para 
ae dar. •A Existe multa esperança para
aer d.istrlbulda entre 06 desespera.ll9a
dos. 

Não poderemos parar em fórmulal 
antigas. Temos que dar o que de bom 
existe na nossa religião. 

Não adianta aos Umband.istas, ,e 
acomodarem, pois a nossa religião alcan-
ça novos ritmos e novos entendimentos 
espirituais, que não l>Odem ser despre• 
zados. sob o risco de deixarmos que na ·· 
Umbanda penetr~m rituais e conceiros, 
que não estão dt. forma alguma, dentro 
dos fundament.os da nossa Religião. 

Estamos na Religião de Umbanda., 
absorvend" pouco a pouco as demais sei
tas ·religiosas. Não que lut.emos por lst.o, 
mas porque a nossa Umbanda a,presenta 
um fundamento espiritual de grande po
tência e de perfeito ent,endimento entre 
os sêres humanos e isto facilita o aban• 
dono das seitas superadas. para que con
cernente e progresso do mundo a.tual, 
os verdadeiros Umbandistas partam para 
uma evolução constante e profunda com 
a cria.cão de novos têrmos de prática. 
religiosa, que não poderão ser despreza
dos por todo aquêle que ent.ende a nossa. 
tellgião em têrmos de Amor. Caridade 
e Paz. 

Estamos plantando sem.entes para. 
uma . Umbanda verdadeira, que nem to
dos conhecem, mas _as sementes quando 
lançadas PID solo fértil, fatalmente ger
mmarão. Tenho fé. em Oxalá ... Umban
da. é Terra do Anior e de Carida.<re. · 

Énv1e seu nome para a Corrent.e 
Espiritual do Caboclo serra Verde. Se 

você sofre, ·nós lhe ajudaremos. C!i,rtaa 
para José de Carvalho - SORE - Rlua 
Pernambuco, 1161. Encantado, GB. 

Sábado, 7 horas da manhã - Rádio 

Rio de Janelrc - "Louvor aos Orlxáe". 

u 
Oonslde1-adt\ por todos CO• 

mo a mailior concentração es· 
pl!ita. de t.odoo oo tempos, a 
Prooiesão óe Xangô e IbeJa
das realizada domingo passa.
ão foi ma.is uma forma do 
ara-mação de. Umbanda que 

esoe dia. a dia. 
Qêrça de 10 mil pessoas es

tiveram presentes a.o gnmdio
so espetâ()ulo de fé, e oo bair
ros do Encantado e Engenho 
de Dentro vweram, durante a. 
passagem da. enorme procis• 
são horas de grande vibração. 
Pa.reela um mar de velas a.ce• 
sas . e t.od06 foram unânimes 
em a.firmar que ja.Im\!s uma. 
religião 0011seguiu reunir de 
uma. 816 vez t.antoa fiéis. Mi• 
Dia.res de méclluns de roupas 
brancas, llnàlls bandeil:as re
pre6entativas dos terreiros, 
bandeiras braslleh·as enoabe
ça.ndo & grande marcha do 
Extrcito Branco de oxalá e a 
bandeira. do SORE, supremo 
órgão das Religiões ~iritas, 
demonstraram tõda a beleza. 
de uma fé Inabalável. Foi 
t>udo maravilhoso. Foi tudo 
amor pelo saato, foi tudo uma 
<--erteaa. de que dias melholres 
virão. 

o andor do grande O.rixá 
Xangõ foi transporta.do numa. 
viaitura do glorioso corpo de 
Bombeiros do Estado da Gua
nabara. que sempre prestigia. 
?109SM proci.ssões, Qua.tro fi• 
HlOS ele Xangõ !Oll"8lil no ca.r• 
IIO, ca.rrega.ndo bandeiras bra
sileiras. 

Utn pouco m.a.1.s a.trtls ..e-
• a.-

mUlo e DOum, oon d uztdo por 
or.lanç,as espíritas que serão 
sem aombra de dúvida, a Um
b!lnde. de amanhã. Por tod.:>s 
os lOOELts por onde passou o 
Exército Bre.nco de oxalá., :re
oebtm:lios manifestações de ca.
rlnho. 

Wo regresso d& procnssão, 
reatirou-se, como sem.pre ocor-
1'&, a rerce!ra Gira da Amt• 
zade, 'dlt!rna do ano de 1970. 
N<ll$0 povo mosti:ou novamen
te que está CCle6(, com nossa 
luta e prometeu continuar 
marchando lado a lado com 
nossa gente 11,té que esteja• 
roos definitilvament.e emanei• 
pa.doo. 

Nóe do 80RJE e do Ta
blóide ON na. Umbanda agra-

, deoemos a presença de to<tos 
e !10l1cltamos nossas escusas 
&06 terceiros que deixaram de 
ser anotados, pois fa.ce a mul
Urlão presente toi 1m.~tvel 
fa:zm um serv!ÇO perfeito e 
que fairia justiça a tooos. 
Não podemos ·esquecer de no
tfciar a presença de alguM 
Ê!náoo,. me.e Oxalá anotou e, 
nome de todos e Xangô bem 
ooono os !beijadas farão jUs
tlça aos que vieram prestigiar 
nossa. mareha.. Sara.vú. Um
"h8nda.. 

T.ElR.R.'lmlROS Q-i::ra!: 
ESTIVE&AM NA 
'P'ROCISSAO 

Aldeia. do Oaiboolo Sete M:on• 
tanhas - Rua Goiás 45 -
Volta Redontia. - Babalorlxá, 
te!ane-azua.. 

Centro- Esp. Nossa Senhora 
da Guia ...... Rua Mó:ra. -
C'a.mpo ONnde - Bab&la6 · 
'IIW'l'e~. 

Cabana do Ce.ooclo ~ 
Rua. Laura. Telle.s, ~ _ 
B&b. Mou.Nt. 

CaGa de Otl,l.•J&\de 6ILo 13ebaa. 
tlüo - Rua Zizi, 1!C! - OI 
~ Une - Resp. ~. 

Tenda ~. Pe4 Antônio . 
.Almas - Rua C1l1ilo da, 
veira, 264 - Blllba 2md1\ 
w.re.s de Ol1velm. 

C'entro :B:vangéllco Ot 
Tup!aira - Baba. Dw!Oi 
8'811. 

Abaçt ele oxalá e 
Rua. Pinbal'á, 500 - Rodba. 
M:li·anda. - l!Wre!N.. 

União D1P. S6o Jorge e Don 
Miguel - RU& Lu!z Ba!l."ba.Mm, 
4.45 - Irocb& Mkande. - Ba,
lMLlaõ ()ro?;,nbo. 

umpo m,p. AimOt" ao 
cama.do - Juiz de !Wa 
Ba!n·o de LUrdee - Rua o, 
ao 100 - w~ ~ 111to. 

Tenda J!:SP. 1"ilholl de T JIDID
tanha.s - Rua OUM'é, 'Ili -
Coelho Hebo - Sr. 

.renda Espirita Ce.boC1o 
ra.n1 - RIUa d<l6 Aidos, 8'f -
Ba.!NO da Luz Nova - Babà, 
Rosalina Ta.va!'e& Ferrek'&. 

'l'enda Espfl'iJta Fôlha verde 
- Rua. CUl'llpaiti, :u7 •-a -
:Ba,bá. Mar!azlnha. 

centro Espirita Fé, Espe:ran
ça e C'aridade - Rua La.iz 
d Reis, 32 - costa Ba.rros 
- Dabá casslana. FenE>.ira 

ascoru:elos. 

Tena& Espirita; 7 N6s df' Gu.l. 
né - Rua catnMista Mé1er, '°"· Méler - Babá Aldc\ La,
mno. 
Tenc1a Espirita, São Jorge 
Defenso1, da Fé - Estr. do 
Baipê, 916, Rocht' Miranda -
Babalaô JOSé Sobrlnho. 

Tenda Espfrlta São. MigUel -
Rua da ROcha, 100 - Rocha 
- Babalaõ Walter R&moo. 

Terreiro Nossa Senhora da. 
Conceição - Rua Projeta.da, 
lote 3 - Ira.já, - B&balaõ Arry 
de Andrade, 

llnnãoo Unidos· ca.'boelo Pena 
Verde - RU& Ijui, ló - ~e.;. 
dade - Babalaô João Morei· 

· ia Pedemei!ras. 

lJ'n!Ao de ea.rtdade São t'os
me e São Damião - Av. Au
tomóvel Clube, 911 - Babá. 
Qei,alda, de Alva.renga. 

'i'en.d& Eeplnt,& C8lbcdo C81bana Esp!rita C&boolo 'f 
bãra _ RA1& do Sou.to, llll3 _ Encruzilhacla.5 - Rua I>Omin• 
,... ___ _.ura. ..,_ ......... ...._ - --,r-....c·, -= , 188 - Pilares 
.......,..-.. - ~ ...,._ .--• e.O 06110 DelduqÜ<>. 
.-elra.Amm.Jo..; 

Tenda Espfrtta 80,gr&do 00-
1'11.Çã.o de Je8US - Rua Ool'
reia. Tel.xe1Jra, 106 - -ail.ell~ 

eo - Ba.bá. He:roll1a 

'!'enda Espírita BAo Se 
"lete C'eehoeira.s - RIU& 
rimundo de Melo, I03 -
~ Metia Domelae. 

Tenda • E>.'lped.11:,o 
Torotamá., 1'7 - Val 
.Adelaide La!Jren9(). 

centro F,gpi1'11ta. oa,boc10 das 
Encruzllbadas - RUa. !)n!lif 
de Mlenezes, • -
Se:rif.o Leal. 

'rfflda, E,pirl'aa, ·Ogwn !)Ili 
Rua João Ribeiro, o-6 
Ba.b&1aõ Jvrandir. 

Centro l!lspfrita, . aeua. 
OJIJ08Sl - AntiaT&, n• IM 
Bmiório OIM'gel ....:. BIWé. 

Oantinho ele ODlt 
. São Iiu1z Gonzaga, 
Babá. Helena., 

'Ifflda, Espfrl.ta . cat>óolo ~ 
moré e Ieme.n)á - BAia 
nezes vtelra., 1418 - TOclo6 
Sent.os-:ea.bé,Atdll .. 

Centro Espfrite. . VOV6 
· no Clha,péu ele ~ - R\1à 
pro,. Dmiz - Sena4'.l!- oa,
mM"i - Babá. .AnéHa. 1-.. 

Tenda Caboclo Uruba.tan 
Rua Ta.ngal'á, 448 - Bonsu
oesso - Babá Deozele!a. 

CQ.sa de caridade Nossa ee
nbor'I. da GlM"Ja - Rua Al• 
varo Nunes, 100 - Fonseca, 
Miterói - Babal.a.ô Oumerc~
dia' soa.res. 

roo.da Espilita caboclo Flo
l'e&ta Xangô Alafim - Av. 
Par.Is, 470 - Ba'bé. &Lra C011-
io, 

Qiupo Espírita Umbandista 
• Uin1dos da Fé - itua 17-A 

f2 c-:M - Guada.IUl)e - Ba• 
llalaó Gentil Ferreira. 

l'enda Esptrit.a Maria Conga 
e .A,rnmca. Tooo - Rua Vilela 
Ta.vares, 337 - Lins - Babá 

• inda Borsa.T'io. 

llé do Ca)>oclo Arranca Toco 
- :tua cananéia, 16 - o.s
nldo Cruz - Ba.balorixà 
Tola Malembê. 

c."entro E&pírita caboclo Pena 
'\tôrde - Rua São Fra.ncisoo 
Xavier, 700, fundos - Babá 
Jlvanll•a. 

'l'ellda ESpir!ta São seoost!ll.o 
Rllla .Horâcio oa.rt1er, 63 -
OoMovil - Baba.1011.xé, Fran• 
dSOO Gualhama. 

C'ecllia, 686 - Batl€U - Ba
bá. Ucloa. 

Oxossi Pena Vei·de - Rua 
Curupaiti, 388 ....._ Engenr de 
Dentro - Babalaô Ed.son. 

Abaçã Reino c1e lMlaã - Rua 
Marechal JOAQU,lm Nru;ser, 648 
- Realengo - Ial.oirixá. Aurea 
1''erre1r&. 

Tenda Africe. ()alboclo Antla
:ra das Alma.s - Rua Sã.o LUIZ 
- São Mateus, Esta.do do &10 
- N,Jr de Ollveinl.. 

'renda F.spirlta. CaboO.lo Lua 
- Rua DiomeQeS Trota, 210 
- p.amos - Ew.i.pides calda&, 

Tenda Elspfr.!ta. Vovô Congo 
da Bahia - Rua Belegarde, 
150 - Baba.la.ô .AzUilson Te-l
:ir:eirà. dos santos. 

Ce58. de Oll,ridade ·0rgu.lho 
das Fedras - Rua Mogura.rt. 
~ - Ca,mpinho - Babá. Ilz. 
P.·ança. 

Cabana Caboolo sete Põthlll 
- Rua. Gonzaga de Cem1>06, 
m - Todos os santos - Ba
bá. Astrog!]da. • SOa.rel 

Tenda ~ta Caboo!o C'obra 
C<>ral - Estr. da Agua Gran
de, 340 - lft.W. - &1-llo a& 
BilV&. 

Tenda Espfrita Vovó Boea. Oe 
Arua.nàa. - EStr . Jntend,eru;e 

ta.galhã.es, ?119, e-2 -
Elza OJi,veiJ•a. Banto.. 

Oantinho do Vovõ Ob,ko 
Bua venano!o Ribeilro, ae1 -
Babàlaô Ulbaldo. Qomel!I. 

Tenda Espirita. '.D:mQol · do 
Oriente - Rua. Matriz, 'IQ -
Helol.za. Lima cAmare.. 

Centro A!ro-Brasilelro Santo 
Onofre - Rua Ma.rechal Pal
cii.o da FrOta, 1422 - Padre 
Miguel - Ba;bala.ô Oriando 
Pacheco. 

Centro Esl>lrlta São Cipriano . 
- Rua Valentll!Il da l"Onfjeell,, 

ao·- Ria.Chuelo - Babá. .Ame
lk!. R!'belro, 

Cruzada E&pirita Outlhenne · 
Muniz - Rua AlexAlnóre Ra.
mos, 313 - J60M'epaguê. -
Paulo Qamdo. 

Abaçá Odé CoiaOi - Je.r<llm 
Redenror - Caxias - ~pre
sentante João Mucellno elos 
santos. 1 

Cflntro Espfriltll Aiprend1z de 
8ii.o sebastião - Rua OUro 
Preto, 1-t'J' - QUmilm.O - Ba-. 
Mo 1'111"& Bal>tlst&. 

Tenda Esph·lit& P'i1hoS de 
OXosm - Rua Clllrlos Xavier, 
f1l - Ma.duretra ..,. B&balaõ 
Aurelio B. Melo. 

Tenda. Espfri~ dos H\l.mil<les 

1 ·ov 

- Beco Rl-ta Viei1'9,, 40 -
Ma.cLureira - BsibEllaô Gel'· 
son Gentn, 

Tenda da Caridade Pai Ma
riano e C'-aboolo caça.dor -
Rua Pereira Nunes, 58 - T1-
Juc.a. - Babá ~ema Peres 
e J'osé Peres 

Dê de Xa.pa.nãn - Ja.rd,m 
Su :la.ca,p - Babá Nely Fer
nandes . 

Roça do Xa.ngô de ouro -
Ba.balori:rá .Mário .Barcelos. 
Abaça de IelillLn.Já, - Jorge 
de Ii!manlA.. 

T. li. Caboclo sete ()ndas ...:... 
o. EsP. Ere-rê de oxum Die
panda. - Rua Fernando da 
Cunha, 1622 - Jardim Amé
riea. - V. Geral . 

e. DP. · ÓXalá 0xum - Est. 
Agua Branca. - Realengo -
Yaloti.xá Neir. 

e. ~- caooclo sete Flexas 
- Rua Almeida. Bastos -
Engenho de Dentro - :ea.bé. 

.AJba.Ça do Pena Branca. -
Rua. do .R,eg!Stro; 11/n - Ba
balorixá Jo~ 

it_a 

Yalorixá Vanda, - Rua 8 -
Guadalupe. 

T. E. Trabalhadores de Um· 
hs.nda. - .Baba.laO Alberto. 

T. E. Pai João - Rua· Ge.
ma Lôbo, 415 - Babá M.a
rteta. 

Caba.na. de Oloi-um - Rua 
Ada, 260 c-2 - YaloriXâ Ri
tinha. . 

T . E . Se~ EStrelas - .RU& 
18, Quadra 6, c-7 - Gua.da.
}upe - Babá Vanda., 

Notici6.rio Da Equipe Ogum Megê 
o centro E:;plrlta CGboclo 

Ubira.tan, dirigido pela. efi
ciente Ya.lor!Xâ Wa.nda Oli· 
~a Alves, junta.mente com 
seus filhos e todos os mem• 
bros .de Diretoria. estiveram 
presente no li!'llo 6 dêst-e, em 
visita a.o Iilê de Ogum M,egê 
e OxO&Sl da pedra Prêta com 
sede na. RA1a OOrdura, 900 -
Mesquita. 

Nesta OJ.)0rtUIUdade foi rea.
llzada, uma gira de commter
ni.za.ÇM, tendas filhos do Cen
tro ESpfri4 C'aboClo Ubira.tan 
oferta.do ao oxossi da Ped["e, 
Prta, a sua imagem em tia• 
manho natural acompanhada. 
de todos. os prece'tcs de acõr
do com a ritualfstica.. 

o Dentro Espfrlta · Ceboclo 
O'birata.n tem a sua. sede na 
Rua Barão da Gamboa, 146 
- santo fx'sto. sessões de 15 
em 15 d~ aos sã,bados no 
horário de 18 horas. As enti• 
ttades que prestam caridade 
nesta casa são: 

Caboclo Ubiratlul., caboclo 
Cobra C'oral, Jurema da ca
ohoelra., Pena Branca, Bota.
delro, qaça.dor de Ubá, Vovo 

San.trlna, Pai Jobim, Vovó 
Oru;nbin!l,a, Pai Benedito, Ma• 
1'la conga., Pai Joaquim, ~ 
Veludo, sete EnCl"uza, pomba. 
G1ra. c'as Almas. e Tôco P1:êto. 

06 ogãs Guararema, Ilson 
e .Walter, deram lll8Jior brl
lhe.ntismo a. gtra com os to
ques haamon1osos e bela.s oan
f,lga.s, sendo os mestl!Q'5 a.com. 
pa.nllados p0r todos 06 pre
sentes, que se sentiam enca.n-

t .. a_,s pelos referidos ogãs de 
cantiga e pela. beleza de g~a. 
de coilfrate1:mza°".o que esta
va ·endo realiza.da.· 

~nttmu-nos felizes por ter 
oonnecimento que a nossa 
Om..>anda prima pela uniã-0, 
esperan:os conta.r com ef as 
casa,s para as nossas ·proe16· 
soes e para tudo quê diz res
peito M coisas de nossa reli
gião. 

Pai. Guiné 
Casa /)e Fé 

Cabana De 
Uma Bela 
1,. nossa equipe chef1ada. 

pflo companheiro João Car· 
los 111ernandes viSitou, *ÇS.· 
feil,a, passada, a cal>á..o.a de 
Pai GUiné, situada oa Rua 
Barão de São Francisco Fi• 
lho n.0 503, em Vila Isabel 
e que recebe a oompetent.e 
direção d11. Babá Eurídice Ter
tuliano. 

As prlncipai! entidades da 
easa são: o Caboclo Treme 

'l't.11a, Pai Guiné, e ai,s sessõ.es 
se realizam às têrças-feiras e 
os desenvolvunento.s a.os sába• 
d~ As consultas são às têr• 
ças e qui-ntas-feiras. 

ms.. 
Oen~'O EspMta de Caridade 
C lo Ary - Rua Santa. -------~-===----=--.....,;-------~===-===-==-==== ===·=#---

Ag•a,d.ecem,os a Dona. Eurldl• 
CE' ~ manerra fidalga com que 
recebeu nossos representan
~ e esperamos poder contar 
e<,m ela na nossa luta pela 
tota emancipação da noosa 
que•1da Umbanda . Aprovei• 
tarroil a oportunidade para 
dfl'<a. a Soo.e do SOB.E, na 
1<.1 " Perna rnbuoo, 1.161. para 
to,·os os filho.s ds casa. que 
P"- ventura necess!<tem de 
e.-,,." •r.enc1a médico-dentária., ·aarceias j uri<l; ca etc . 8a,J.'81Vá. 
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nPÃGINA DE BRASíLIA11 

ore eo-
ruo e Brasflia. às 16 horllt; 

de domingo úl 'mo, unirn.m 
pensamento em uma idênt..ca 
homenagem. 

supremo ôrgão das Reli
giões Esp!ritas taml>é-m co
mandava na C'Rpital Federal, 
a PrOCLssão de Xangô e !bei
jadas. 

Saindo do Hotel das Na
ções, subiu a Av. W-3, ter
minando jWlbo ao Ginás'.o da 
OASEB. 

C-Om a presença de mais de 
dua.; mU pessoas, a procissão 
!oi re&lizada com mu to êxito. 

Todos 08 terreiro.s se esme
r&l'Mll em agradar o Ortxá 
Xi,.~ • Ibe!Jadas. A1 m dtl 
Jmaa,em do Or .. · Supn-mo, 

Centro 

Terreiro 
A Babá Vitória Dutra é a 

competente dirigente do Cen-
o . . o • 

ai,e tem sua sede na Av. W-4c, 
«.,,ladra 711-911 - Lote D -
A:ia Norte C'omeTCiat. 

Esta é wna casa. de real 
exemplo para as dema. s. Ali 
se pratlica uma Umbanda sim
ples, mas, de coração cheio de 

o.,s.L, que vinha tonun•d n
do seus fllho6 de fé e aben
çoando o povo 1:)rUsillense, tra
l!li&.111 as de oxum, Ierne.njá e 
Ogum que ricamente orne.
ment-ada.s, prestigiavam o 
grande :oeus da Justiça.. 

Entre oo terreiros que par
ticiparam viam-se os segUl.n
tes: centro EsplI1ta de vovó 
S&bina; centro ESP!rita Hu
mil<i&de, Fé, AnJ.or e ca.r.da
de São J~; Tenda Espirita 
de João Baiano; Tenda E:;
plr1ta Joana Darc; centro 
Espfrlta de mnoonda Cabo
clo de Clbanda; Tenda santa 
L1121:a; Centro Espfrlta São 
Cipriano; Tenda Nossa Se
nilol'a da OOUooição; Ten<1a 

YA LODEVí 

Espiral.a de Umbanda Estrela 
rte Oxum; C'entro Espirita. 
Humildade, F'é e carictade de 
Oxéssi Rol dos PAs.sarvs; Ten
da Espú;ta São Jorge; Cen• 
tro D:ipirita Sii-0 C1 pr'.a.no; 
Centro E,sp1:1ta São Benecllto; 
Cent.ro EsPírita Bem das Nu
vens e mmws outros. 

A» ténnlal.o do prã;tJ.to, 11, 

N1presentante Oo supremo or
goo agradeceu às ent.idadee 
presentes por tõda a colabo
raQão que lhe vêm prestando 
e fêz a promessa. de erguer 
em Brasilla a filial do SORE, 
a fim de lhes proporc.onar a 
mei-ma assistfncia que esta 
entidade dá ao povo d Gna.• 
na.bar&. 

Espirita Mirim No 
De Vovó Sabina 

amO!' - e Vovó ss,bina, na 
sua doçura. e meiguice, vem 
sem re liviar as do.es e aül.-
9005. 

A f.l.Jha de D. Vitórlll., Rooa 
Ma.ria., além de ser Samba, 
reali:aou um pequeno centro 
IDinn, com & finalidade de 
fa:rer· nascer o amor à Reli• 
gião nos corações infantis. 
besde cedo a.s crianças vã.o se 
famfüarlzando com os santos, 
a.prendendo a dançar e a can· 
tar em louv~ aos Ol'iXá6. 
l!: Uiru1. verdadeira escola do 
bê-a-ba D.pirit.a.. E esta. edu
cação religiosa ensina obr'.ga
ções h:erárquicas de obediên
cia. e respeit.o ao BabaJorlxli. 
ou Yalorixá. 

De gran.Qe proveito para a 
religião espirita seria, se to
dos os terreiros formas&em, 
tam:bém, a sua. escola in!an · 
til. Essa a,prenfil21a,gem de bêr
ç,o eliminaria dissabores !utu-

:ros e alci.\nçaria muito m&la 
com.preensão. 

Rosa Ma.r a está dr pa.r,a,
b&nli. Ela e seu noivo Neloon 
Pores, serão, Hem dúvida. al
guma, V" dade1ros t'hef-es de 
terreiros, contendo os valores 
qeu nossa rell~iãc, prec sa.. 

,~ S1Lpremo ô:rgão dss Reli-
giões Espiritas, fazendo-se re· 
presentar em B1'a.0 ília por 

Anna Maria, não tem palavias 
para a,gra.decer todo o carl• 
nho e colaboração que D. vi

tória e seus filhos de santo 
vêem prestando aos trabalhos 
da realização da Procissão de 

Xangô e ]beijadas. 
Aos amigos umbandlstas, _se 

desejam receber c,arlnho e 
aanor, aconselho uma. visita 
ao Centro de Vovó Sabina.. 

1 LKA 

Malhás e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC E V AREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste a.núncio e ganhe 10% de bonificação 
Fábrica e loja: Rua Dr. Leal 368-B (Esq. da Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do ônibus 

Eng. Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 
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" os 
Havia algo mais que o silêncio. 
uma agitação de passaros alternando os 

vôos, o vento farfalhando as árvores 
no exato momento em que a madru
gada não rompe. 

Os tambores, num ritmo cadenciado, per
cutidos por mãos divinas anunciavam 
a vinda de alguém, emoldurando sua 
chegada. 

A mata cresceu num claráo. e pálidas, re
tiravam-se as últimas estrelas, acom
panhando a Lua, que passava para o 
outro lado, ocultando-se. 

E Êle chegou. Descia por entre as pedras. 
Atravessou a mata agreste, e em seus pés 

trançavam-se verbenas e cipós. 
Parou, para fazer o seu edjeci - sua reza 

do amanhecer - até o romper da au
rora cananã. 

Na Terra de Anhamby, sua lança tomava 
a forma de um pássaro e zunia no ar. 

Filho do Sol, seguia sua marcha aparente, 
indomável, deixando suas pegadas no 
Pindorama - A Selva Bruta. 

Ossãe lhe apontou as fôlhas. 
Com as ervas da macaia, fêz o seu amacy 

na cachoeira. Eu-eu Ossãe! Eu-eu! 
No amanhecer brilhante, a Estrêla D'Alva 

e Guiné 
ELIZABETH CAROL 

lluminava seus caminhos. 
Subiu a serra. 
Venceria sete colmas. 
Salvou Manitu e Piranga. 

/ 

No Ilê da Oxun, ouviu o canto do Uirapurü 
e o perfume d'asucena envolvendo o ar. 

Aiê iêu Mamãe Oxun, aiê iêul 
Recolheu as lágrimas de Nossa Senhora e 

fêz a sua gula. 
Com ela, cingiu seu peito forte e bronzeado. 
Nêste momento. a voz do trovão branindo 

o ar, anunciou que algo de 1mnortante 
iria acontecer. 

Deu o okê do Orixá - Caô cabiecl llê I 
No mesmo instante. algumas gôtas de chu

va vieram abençoá-lo. 
E , Guaracy afastando as nuvens, fêz com 

. que Oxumare. se apresentasse sob a 
forma do Arco-Iris, mostrando a satis
fação divina para com o seu Filho. 

E :11:le seguiu sua. jornada. 

Vendo através dos céus, ergueu seus olhos 
a Monan, que com um sublime olhar, 
viu que o seu Filho, O Filho das Selvas 
- Sete Nós da Guiné - cumpria seu 
verdadeiro destino, nos limites perdi-

dos do infinito. 

As Cois.as Sérias 
O belo terreiro do Babalaô Céllo Del

duque, onde p0ntifica o Caboclo Sete 
· hadas, assistido por "Seu La.m-

uro tom no. -parede \l.Ill.D. linda 
máxima: " mban é coisa éria para 
gente séria". 

F.stá de parabéns nO&'lo amigo Célio 
pelo acerte da divisa que escolheu para 
sua casa. Nada mals triste do que ver 
tra t.ar com leviandade uma coisa séria 
- e Umbanda não é só vestir roupa bo
nita e cantar Pontos bons dP. se ouvir. 
Umbanda é principalmente Humildade. 
Caridade e •Fraternida.de. 

Mas Umbanda é apenas uma dll.$ 
muitas coisas sérias que in!el•zmentf> 
são tratadas com leviandade. Voto tam
bem é coisa séria e a maioria dos elei
tores não dá ac assunto a menor aten
ção. Com um<> a.gravante: é umbandista 
quem quex mas eleitores nó.s t.odos tf>· 
muE qu? ser por fôrça de lei. 

Vócê, meu irmão que não tomaria 
um coletivo de casa para o trabalho se 
lhe passasse pela. cabeça que o motorista. 
que dirige não tem a necessária ha.bill 
tação, vai para as urnas votar no primo 
da cm.hada de seu vizinho ou naquele 
cujo nome foi gritado em S'tla p0rta por 
uma' 'kombl", sem indagar se êles estão 
ou não aptos ao bom desempenho de seui: 
mandatos. 

Você, minha irmã, que para mandar 
arrancar Q dente de leite de seu filhi
nho. compara o~ t!tulos e predicado.s dos 
dt-ntlstas de tôdas as suas amigas. é ca-

U::DA NORONHA 

paz de escolher seu · candidato à última 
_ hora, nas listas que a Justiça Eleitoral 

afixa nas seções de votação ou escolhe 
pelos retratos o candidato que lhe pa
rece melhor apessoado. 

E agindo dessa maneira, vocês esta
rão tratando levianamente uma coisa 
mult.o séria: você: estarão ciando a êsses 
homens uma procuração ampla e irres
trita pi:.ra tratarem em seu nome de 
a.,;suntos da maior 1m0Clr"i\.n~•., Para seu 
Estado. sei.: pals e a su::i famflia. 

Procuração que, uma vez outorgada, 
não dependerá de vocês retirar. Então. 
não é melhor dedicar um pouco de tem
po gasto oom a loteria esportiva ou a 
novela a escolher em quem votar em 
15 de nvvembro? 

Se o candidato nara o all',1 nPnrlr 
sua preferência já foi parlamentar pro
cure informar-se sôbre a atuação que 
teve nesse perlodo, se foi assíduo e tra
balhador, se defendeu com · firmeza as 
convicções pelas quais você o elegeu. 

• Se o • seu candidato concorre oela 
primeira vez. verifique se êle tem o 
estôfo de um bom parlamentar, se tem 
qualldades para levar a cabo as tarefas 
que você espera dêle . 

Assim wocedendo você estará tra
tando com seriedade um assunto sério: 
o seu direito de voto, que ~ também o 
seu dever de votar. 

Você estará sendo patriota e digno 
de o;:e dizer. com orgulho: "Sou brasi
leiro". 

CASA PAI JOAQUIM Jorge de lemaniá 
ERVAS - VELAS - LIVROS 

GRANDE VARIEDADE DE ARTIGOS DE 

UMBANDA E CANDOMBLÉ 

Rua 24 de Maio, 1293 - Telefone 229-0234 
Méier - GB 

o nosso e&t!ma.do Baba• 
lorixá Jorge de Iemanjá. 
comunica que está jogan
do búzios às t,êrças e qu1n ~ 
tas-feiJ:ai,, das 8 às 18 bo
ra.s, na rua Zoroast1·0 
Pamp1ona 119, Fregue~ia. 

Je.ca1·epaguà.. 

AGUARDEM PARA BREVE 

e: se Pe.na B 
Tudo para 
Umbanda 

obrigações de 
e Candomblé, 

sob a competente di reçõc 
do Babalorixá AZUIL 

Rua Suruí, 231, loja C, esq da 
R. Guapcré, em Brás de Pina 

A casa ond~ você compra ró 
melhor e mais barato 

[ Adernar Costa ... 

O Enviado De Xangô 
l YA LOUEVt ' 

- E_'.ai . se não fôr para cumprir a missão ao pé da 
letra na.o perzni.ta que eu chegue a.o po-nto onde que
rem que eu chegue os que em mim confiam. Todavia, 
Pa.t. se de fato fôr minha missão, tire do meu caminho, 
com sua mcahada e com seus trovões, t.odos aqueles 
que desejarem, por razões excusas impedir a minna 
caminhada. ' 

Essas são palavras de meu Pai Mário Barcelos a 
seu Pai xangô-. E Xangô Deus Justiceiro, vem sempre 
atendendo a esta sincera súplica. 

Não foi ao acaso que meu Pai conheceu, no Rio de 
Janeiro um cidadão de Brasllia, a qu~m pede para me 
procurar. Isso, sem dúvida. foi obra de Xangô ... 

Adernar Costa filho de Obaluaê e Naná Buruke, 
homem de extraordinária personalidade feito de inte
ligência e bondade e de alegre ternura humana tem 
se revelado um verdadeiro filho de fé. Sem a sua va- · 
hosa colaboração aqui em Brasllia. eu não teria con
seguido iniciar a missão que me foi destinada. 

Sei que difundir a obra iniciada por meu pat -
a d- reunir corações em tôrno de um denominador co
m um para que nossa religião seja reconhecida e difun
dida na.s suas verdadeiras propoções - . não será tarefa 
fácil. Porém, nada é imposs1vel quando se tem fé e, 
principalmente, quando se tem !llil enviado de Xangô 
para compartilhar a luta. 

Continue_ pois_ Rei dos Trovões, a enviar figuras 
como Adernar Costa para ajudar nesta batalha s~m 
tréguas Missão sublime, que unirá o.s irmã_~ num Exer
cito Branco de Oxalá. comandado por Mano Barcelos.-

NOSSOS Nú M E-R O·S 
D T.R.E. já designou a numeração dos can

didatos aos cargos de Deputado Federal e Depu
tado Estadual pela Guanabara. Os nossos re
presentantes ganharam os seguintes números: 

NORONHA FILHO 118 
MÃRIO BARCELOS 1154 

ESPÍRITA Só VOTA EM ESPÍR T, 

-/ 

-



'MAIOR CONCENTRACÃO ESPIRITA 

'JÁ REALIZADA NA NOSSA TERRA 

COOl a proc:ls.são :reaJi'lNla domingo pae
..,, .. desde o evento do Tablóide ''GN Na 
..IJmbanda" e SORE, é a oitava que realisa
~ DMll!I: porém, foi opinião geral de que esta 
i~Jl)Jantou a tôdas as demais em quantidade 

fiéis:._ _Q que vem provar que nosso eoo
-.io soue dia a dia perante o Povo de Zãmbl 
• que o n0590 trabalho de fato está reper
iR,tto.<18 no seio da nossa religião. 

l'Gi um espetáculo jamais vis1o em ma
lt6ria c1e organiZM;ão e beleza. As ruas por 
onde marchou o Exército Branco de Oxalá 
.- :vam repletas de gente e as imagens de 
Xailgô conduzida. num andor sôbre o cano 
Ido Oorpo de Bombeiros. e a de Cosme 
; Damião, leva.da num pequeno andor pelos 
espírltas-mirins eram re:verenci.adas oom o 
DtatS pl'Of1tlldo l'e9peito. 

l'oi. meus irmãos, a vitória ela persew
Hllça e da. honestidade. Foi, acima de tudo, 
a vitória da hwclldade e de um planeja

to sincero e de uma plêiade de homem 
ele bem que lutam pela nossa religião, aob 

9 eomando firme de Mário Barcelos e Noro
nha Filho. 

Cumprimos mais esta missão e valDOII 
-caa,rdar agora que nossa gente responda 
presente no dia 15 de novembro. levando à 
Câmara de Brasília nosso irmão Noronha 
J'Uho e para a Câmara Esta.dual da. Guana
bara nosso presidente Mário Barcelos. para 
que possamos partir para novas conquistas. 

Temos convicção de que escolhemos bem 
te.mos acima de tudo, a certeza de que nos• 

sos Orixás, Velhos. Caboclos, Exus e n_?sSOS 
lbei~ confirmaram com 911a. proteçao OII 

ó VOTA :E 

dois nomes escollüdoa. N6s, dirigentes cio 
SOU, cio Ta.blóide; n68. que levamos a Um• 
banda aq rádio e à televisão, dependem.oa 
a,ora do Povo ele Zâmbl. 

As missões que nos foram confiadas fo
ram fielmente cumpridas. Esta agora de
pende da nossa gente no dia 15 de novem• 
bro. Vamos sontinuar trabalhando de qual• 
quer forma, seja qual fôr o resultado, maa 
esperamos poder trabalhar de forma mais 
objetiva e '->ficial para determinar com o 
voto a cle!tnitlva emancipação ,h nossa gen• 
te Saravã Umbanda, Saravá todo o Povo de 
Zâmbl, Oxalá que abençoe a todos. 

JOSE' BENISTE 
Secretário do TB 

~1TA 



õ 1)0'0 "8 ~a • esphitM em pwB1 ãQo 
P9(llll& dll 1116>, qwmdo recebem l\OS80fS oom

heibois ~ F'tlho e Mário Bal'eelol ~e dia 
eo'Jl•bai~ oom l\OSSB. g~ ~ 

,m ~ peN (l\!lr8/il se cllspu.seram a m.OII rep-l'e
llO pi-eito de 1,6 de novembro. Não pedimos 

l'Olliem. tão-somente nos homens. Pedimos prin-
ql!le rotem no ideal que ambos oa:rre

. No?'Onha Filho em Brasília e Mário Ba-rce
a AssemNéia Legislativa da Guanabara vão 

tar a Umbanda no poder. Tudo agora de· 
do nosso povo responder presente nas l¼l'

' aom a mais absoluta certeza de que esta cu:rn
ttma mis-são dupla. O ct·ever de br-a&ileiro 

• e cie-.w de bom espírita. Saravá. 

A M·inha Vida (XII 
». Nlt,attt,o l'etalho. vocês, meus irmãos, estão 

OII menos toenando conhecimento dos principai5 
de. minha vida. 

Ul~a:menie a estafa, tem se encarregado de 
coi , pois fazer campanha polítka. não é nada 

, ln<[)l'ftw,,Me q o o ~n ~i -o • t)Omn 
M o .as~ t.enlos pe,rcorrjdo ,t')6; ~erreir~ da ci

~....:..C J-e,ranc:lv .D01!J:Hl paJavra e pedindo o apoJo ff ~
Mui-N ,eMe lieDJ. comentado lances da nossa vida * óbvio que estamos nos situando no que nos pa-
UWlis importante, e eomo tal, achamos que é d• 

p,aa,cle importância a obra que estamos realizando -a.e.~ ao SORE e em prol da nossa religião. Curioso 
~ q11e angami muitos inimigos, mas para contraba
lan41&r ganhamos milhares de amigos. Por paradoxa 1 

· -...u,e possa ser. por St. tratar de uma ação religiosa 
~~i a conclusão que sou muito amado. mas tam
~ bastant.e odiado. Deixei de lado os que pensam 

1 forma negativa, e fiquei eom os que são espíritas 
de pensamento positivo. Já moveram campanhas di

. .fatttatórias referentes à nossa familia. Falaram em 
iseparação minha e da minha mulher. Inventaram 

f.'l>rigas horriveiE que só existiram na cabeça de quein 
~io tem o que fazer Sempre fomos unidos, mesmo 
~- adversidades e agora, mais do que nunca, somos 
~ mais unidos. Eu e Ana Amélia, somos um só, 
·&':e!)resentados nos nossos seis filhos. A minha Mara 
~a estava passando dias na casa da avó, minha 

[dJOg,M Aurora, e veio passar o íim de semana comigo 
làsií,evitada como ela só, me contou uma. porção de 
aovidades ~ desanuviou nm pouco meu cérebro pe
_.., • cansado pelo excesso de trabalho. 

A 911a paketra &i,rou. com a capacidade dos sem 
sôbre uma porção de assuntos. Ela houve a falar em eleições, ?I a movimentação, • 

111ttoa: ''Papal, você vai ser De1mtaclo'', E11 
respondi Q11e nio dependia de mim e sim da. 

de ODlá e do meu povo. Sei que ela não 
multo, :m.ae voltou a carga e disse: ''Papa1, 

• você fôr Deputado, você vai ser dono do Brasil t '' 
$ti claro CIUfi aehel eurioso o seu pensamento de criau
,,_.. e ri muito a respeito. ELt. zangou com a minha 

ão e falou de nôvo: "Olha, se você ficai· rinde 
mbr, eu não MO em você". 

i Bem.. êste era um voto que • precisava disputar 
ai... unhas e cientes. Alg·uns beijos, uns agrados e um& 
let00a-eola reeolftNDI ~ problema • ela cm,rordou .-. 
~ria em.mim. 

r .Eu n:i.e sei ·e voces tocroe .- me lêem são pais 
._ :mies, ma~ a.os que ainda nio euara.m eu digo: 

1 Nio t8n coisa mais bacana do qae ter filhos . A l\fara 
1 uma ~mia de ,;eis anos. gorducllinha. falad_t>ira. i .oota niuitas histórias e consegue descansa.J" mmha 
' ideia. De man.1:\, ela pula parn a minha cama e me 

,z cafun . D pois. a.panba café no copo. traz o ior-
1. apanha o l'ltmel<i e proc•Nle como gentr l.!rande. 

Qua,ulo eu s;aw ~ta J\Cl'!ftm,.:1: ".Tá ,•ai visitar tPl'r<'i
ros" - \'ou. 1ilha esta é a minha mh,>'ào e 
,•1m11•ri-la ao pé da letra .. 

Con,. 
o! 

ORGAO OFICLU DO SORE 
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Ana !daria, a brilhante filha da Oxum, 
conhecida no santo por Yá Lodeví de
senvolve. como representantr. do SORE 
em Brasilia. um trabalho maravilhoso. 
Môça jovem e idealista. conseguiu levar 
à& ruaa, usando nossa bandeira. cente• 

ruu; de terreiros, que percorreram as ruas 
tlo Distrito Federal demonstrando que 
nossa obra ganha fronteiras e se infiltra 
em todos os cantos do nosso querido 
Brasil. Parabéns, Yá Lodevi parabéns 
irmãos de Brasília, vamos para a frente. 

Festa De lracema Cantinho 

/beijes Louvou De 

No SORE Xangô Oxalá , 

E splrita Só Vota Em E ~pirita: 

NORONHA FILHO -118 

MÁRIO BARCELOS 1154 
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A A/rica, O Negro E O Candomblé ! 
Luiz Carlos Fortes 

(Babal~rixá TOLA .MALEMBÊ) 

tstes Candomblés ,ieram da Afrka, 
trazidos pelos negros escravos de três 
regiões diferentes - Guiné Portuguêsa 
GôJfo da Guiné e Angola. Eram dividi~ 
dos em dois ~upos lingüísticos: Suda
neses (Guiné e Costa da l\Iina) e Ban
tos (Angola e Moçambique). Foram de
sembarcados na Bahia. rumando daí al
guns para São Luiz. Recife e Rio de 
Janeiro. se distribuindo para o litoral do 
Pará Alag-oas. Minas Gerais e São Paulo. 
Internamente. o tráfico de escravos mis
turou as várias nacões financeiras po
rém. o neero bant-0 cont.inuava a labutar 
na agricultura. ao oasso que o ne~o su
danês fazia a crõ"da~ do ~nhor. es
pecialmente na Bahia. Recife, no J\,lara
nbão e no Rio de .Janeiro. 

Entre os snd'ln .. ses dev«--se ressaltar 
a importância dos haucás e dos yorubás 
~u nagôs. Os orimeiro<- mulç,,manos. su• 
periores numericament!" " intelectual• 
mente aos demais exerrendo predomínio 
até meados df" sé<-u10 XIX. tendo arras
tado os mandês nao-âs e tapas a uma 
série de l!'Uerrll<. s,.nta<. nos ano~ de 1R07, 
1809 i813. 1816 18?6 1~27. 1828 1830, 
até a grande .Jebad de 18.%. que marca 
o seu extermínio pela repress.-"io POliciaL 
Passou então a haver a oredominânt'ia 
totaJ do- nagôs sôhre os demais: aliados 
ª°" êwês ou jê:ies. 

Na Bahia. :tinda hoje se fala o na.gô. 
o. iê:ie (varia<'ão mahi que se pronuncia 
marim) e uma ;,l~ravia que os nein-os 
aPelidara.m dt> Anll:ola. havendo quem 
saiba falar o bancá. tapa. 

O Candomblé incorpora. funde e re
""me as várias naçõe" do nf!ffro africa
no, seus deuses; 01!"um <deus do Fr,rro), 
O".ossi (deus da caca) Xan!!'ô <deus da 
tempestade); são personificat"Ões das tri
bos naturais do oaís que or:a divinizam 
as án-ores, como Lôko e Juremeiro, ora 

Linda Festa De· 

idealizam uma profissão, como o Boia
deiro, que se sing·ularizam no favor dos 
deuses. Não se trata de uma vaga co
munhão espiritual, simbólica e remota., 
como no eatolicismo nem da simples Ii
Jr:M;'ão passageira e acidental com os 
mortos. Os dois mundos se confundem 
no Candomblé. Os deuses e os mortos se 
misturam com os vivos. 011\'em suas 
queixas, aconselham. concedem graras, 
resolvem as desavencas e dão remédio 
para suas dores e consôlo para seus in
fortúnios. O crente pode conversar di
retamente com os deuses. aore>vdtandn 
sua beneficênria. Eis a ra7ão do ~ig·or 
enraordinário do Candomblé. 

No dia 27 de setembro, re<'ebi uma 
carinhosa homenagem na T. E. OGll:\J 
HU IAITA situada na Travessa São .to
sé n.0 2v. em Niterói, dirigida pelo meu 
filho de Santo o Babalaô JO"RGF, COR
R2A <Tayonirê), aparelho do vibrante 
Caboclo Guiné. ondr t>-Stil'e acompanhado 
d::- Yakekerê OROê\Il. J. do P:1i Peoueno 
Altair e sua es1>ÔSa SUELY e da Yahâ 
BANDA LEUf. leus agradecimento<:. ao 
Presidentt,. OTACU,1O e a Ekétle BE. Tl
TA. Que Ogum prot-eja todos voci>s 

- Ae:radeco sensibilizad.o o convite 
enviado pela querida . lãe Aida diri!!"ente 
ela Tenda 7 Nós dt> Guiné. para a so
lenidade de cotnemora.rão de seus 30 
anos de dedicação à religião. 

- Me•• sin('er, ae-rade<'imento à Babá 
Lília, diri,rente do TuJef. pelo com·itl" 
que me enviou l)ara a fr,c;ta da lbei"ada. 
realizada no dia 27 do corrente. na 
UEUB. leus parabéns. 

Aniversário 

Da Tenda Esptrita São José 
A Tenda &,pirita São Jor• 

ge, que tem sua sede própria 
ne. Rua Itamara.ndiba, 192. 
em Benfica, comemorou dia 
26, o seu sexto Aniversário te 
Fundação. Seu ritual é de 
Umbanda e o Guia Chefe da 
casa ~ o caboclo Rei oas 
Matas. A Babá do terreiro é 
a 8€nhora Nadir Janelli de 
Souza, e a direto1ia é as.5im 
constituída: Presidente .. e. 
tusko Fuziama, Primeiro
cretário José Netto 2' Secre
tário Maria Apar~cida Be7 • 

ra, Tesoureiro José Augusto 

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 

GN NA UMBANDA 

(ó1•gão Oficial do SOREl 

Cor.respondktcia: 

R~ Pernambuco H&.I 

Sncantado - GB 

de Souza, Segundo-Tesoureiro sessão de desenvolvimento e 
Nádia. Maria de Souza. na última ,exta-fe!ra de cada 

As sessões 6âo realizadas mês ( ,scarrêgo e gira de Rxus 
à.s sextas-feiras com inicio à.s com Exú Toqu1nho, Tiriri 
20 horas com giras de cabo• Marabô, Maria Padilha, Tran
clos, na qual participam en- ca Rua e outroe. 
tre outros, os Caboclos ~i Agradecemos o convite fei
das Matas, Ventania. Mara- to ao nosso Irmã() Marlo Bar-
jará, Flecheiro, Luz Nova. Ta- celas e agradecemos. também, 
bajaras e Sete Cachoeiras. o irrestrito apolo na nossa 
Na primeira segunda-feira e campanha que vem sendo 
<>ada mes, gira dos Pre•-0s realizada visando as eleições 
Velhos. com Pai Mané das de 15 de novembro, quando 
Almas, Pai Jacob do Cruzei- teremos sufragado nas Ul'nas 
ro. Vovó Rosa. Vovó Ma.ria os nomes de Noronha Filho 
Baiana. Vovó Cambinda e para a Câmara Federal e Ma-

. Vovó Rafaela. Na segunda rio Barcelos para a Câmara 
quarta-feira de cada mês · Eotadual. 

NOSSOS NúMEROS 
O T.R.E. já designou a numeração dos can

didatos aos cargos de Deputado Federal e Depu

tado Estadual pela Guanabara. Os nossos re

presentantes ganharam os seguintes números: 

NORONHA FILHO 

JU.ltlO .BARCELOS 
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AGUARDEM PARA BREVE 

se p· na Bronco 
Tudo para 
Umbanda 

obrigações de 
Candomblé, e 

sob a competente direção 
do Babolorixá· ·AZUIL 

Rua Suruí, 231, loia C, esq da 

R. Guaporé, em Brás de Pina 

A caso onde você compra ró 
melhor e mais barato 

A União Festejou . 

Seus Padroeiros 
A União da Ca1i<1ade S. 

Cosme e S Damião, com secte 
na Av. Automóvel Clube !}07-
911 Inhauma, ca:;a de . m
banda, que e dirigida pelo 
Jose de Carvalho e pela irmã 
Geralda Alvareng.t. realizou 
sua festa de S. Cosme e s 
Damião, no dia 26 de setem
bro. 

As 9 horas da manhã ·,i 
feita uma monumental dis• 
tribuição de doces e brinque
d06 à criançada. Milhares de 
sacos de doces foram oferta
dos à.s crianças em louvor a 
s. Cosme e S. Damião. 

A •rde, às 16 horas, o ter
reiro deu Uma linda Sessão 
Festiva na qual oomemorou-se 
a feitura de três médiuns do 
terreiro e se festejou mais 
um ano de incorporação dos 
CaboclO'I Costa do Mar, da 
Gilseia, Pedra D'água. da 
Norma I do Mestre YaeI. da 
Crem"da.. 

Dua.s lindas mesas de dt)Ces 
foram oferecidas aos presen
t~s. itendo também distribui
dos brinquedos a tôd,.s as 
cnanç!ls que compareceram a 
SeSõâo Festiva de S. cosmc e 
S. Damião. 

A presença de grande n-o
mero de freqü 0 ntadores. sei:
viu para embelezar a tracL 
cional Gira das Crianças, 
anualmente realizada pel 0 

União da caridade s. Cosme 
e S. Damião. aos santos " 

CASA BOTÂNICA 

ninas, que .sao os seus divi:.13 
padroeiros. 

qo•;ve na Gira dos Cal:>0-
clos, o ba tl,;mo de ur.. novo 
Caboclo. No médium Yectcta, 
foram cumpridas as últimas 
obr1g · çõ -s de ,beça 
Cabo:lo Pena ve~de 

Aos ··'~•'!entes, médluns, 
assist::ntes, aos nossos 11."!âos 

Geralda Alvarenga e JOSÉ cte 
Carvalho e aos Cabocl<Jê .,o. 
roa do Mar e Serra Verde. o 

ravá do nosso Presidente 
Mario Barcelos e de todo~ os 
membros do SORE. 

Tule/ 
Louvou 
lbejis 
Sábado passado, dia 26 de 

Setembro, a TULEF, Tenda 
de Umbanda Luz, Esperança 
e Frat.emid.ade, que tem sua 
sede na ru,a Ma.ris e Barros, 
·95 sobrado, realirou no giná
sio da União Espiritista de 
Umbanda. do Brasil um toque 
em louvor à.s Criançe.s, que 
teve inicio a.s 18 ho1"11S tendo 
se prolongado até as 21 ho
ras Nosso Presidente Mário 
Ba;celoo foi convida.do e Já 
esbêve com outTos dfretores 
do SORE. 

ERYANARIO 
ERVAS MEDICINAIS E PRODUTOS DA FLORA 

ARTIGOS DE UMBANDA EM GERAL 

R. Barão de Iguat.emi, '10-A - Telefone: 248-4121 

Prap fa Bandeira - GB 

-----------------------------
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APENAS UMA ABELHA-

NORONHA FILHO 

Tenho procurado ser, ao longo de 
minha vida de cidadão, va/e dizer: de 
minha vida pública, muito mais a abe-. 
lha que a formiga. Isto não imvediu que 
uma cigarra - que tem produzido ape
nas ruído· em variados tons - tentasse 
desmerecer o meu trabalho. 

Tenho mais vocação vara abelha que 
para formiga, talvez porque goste mai.8 
de flôres que de fôlhas, tendo mais de
senvolvido o senso estético e ético que 
o senso pt·títico. · · . 

Sendo abelha, sou detestado ou sim• 
plesmente. i1icompreend.ido, tanto pelas 
cigarras quanto pelas formigas: deve s,r 
positivamente idiota quem. tenta produ
eir com o seu trabalho uma obra qiu: 
11ai servir para uso de outros. Rste • o 
pensamenl:-0 das formtgas que deva.atam 
hortas e pomares, carreando pctra a sua 
própria casa o fruto do trabalho al1ie1o 
e também das cigarras que se embeve
cem ao som do próprio canto, mas que 
não se negam a comer um pouco do mel 
que não sabem produzir. 

Entretanto, dizer de uma abelha que 
ela só tem produzido mel, me parece 
uma questão de fusliça, pois esta ade
quação entre o produtor e a produção é 
justamente aquilo a que se dá o nome 
ae· autenticidade. 

Daí porq1Le, mesmo os negadores 
mais negativistas que tropecei em mett 
caminho, nenlrnm dêles ousou negar a 
minha autenticidade. porque é muito dt
ficil dizer q1ie o gôsto elo mel tem sa
bor de fel. Mas acontece sempre q11e, 

um dia, aparece ·aquêle 
capaz de dizer - sem 
11ela cólera dos deuses 
definitiva. 

tipo impossível, 
cair fulminado 
-:-- a blasfêmia 

E ela foi dita em tipos de tmprensa, 
caindo como uma gôta de chumbo quen• 
te na pétala descuidada de minha sen
sibilidade mais íntima. Talvez que seja 
um tributo obrigatório êste, que nós -
crtstlíos - tenhamos que pagar, vendo 
negadas nossas qualidades mais eviden
tes, justamente por aquêles que só con
:Jeguem ser verdadeiramente autêntf.cos, 
quando negam· a alhei{L autenti.cidade. 

Representante dos trabalh1stas na 
Cllmara dos Devutados, defendi a dig• 
nf.dade do trabalho e o direito do tra
balhador; representante da Oposiçilo, fiz 
opostção; representante do povo bra.st
leito, defendt o Brasil para os brasileiros. 

A época eni que combatíamos os ini
migos d.a Democracia e do Brasil, o nos
so desabrido crítf.co de hoje tecia Zoas 
e ditirambos àquelas fôrças que. hO'je 
por motivos pessQais e tardios, combate. 
com as mesmas palavras e argumentos 
nossos, então . i-otulados por éle de de-
1nagogca. 

que o povo aponte onàe est4 a au
tenticidade e sua falta. Sinto-me como 
uma abelha atingida por uma patada 
cega. mas minha autenticidade não vai 
ao ponto de responde1· com uma fer
roada. 

Prefiro. com o material _destas pala
vras, fazer um pouco de cêra. O que é 
também, afinal, uma função de abelha ..• 

:--=-=-=-=-=-=-=--=--=========================-, . 
otLCLQS Da ·Equipe Simplicidade 

o nosso art!-Oullsta Jo5e de 
Carvalho. comutuoo que res
pondeu a • tõdaa as cart-as por 
êle recebidas e endereçQ.das a·q 
soaE. vá1'1os àssuntos foram 
1·eepondi<los • o no$O arti
culistQ está ao· inte;ro d1spol' 
dos n0&sos lei tores. 

A T. Elsp. N.S. da t>a:i.. 
com sede na Rua Afonso de 
Albuquerque n• 100. 1-eal1Zo11 
no dia a6 linda Gira das 
C'rianças. O nosso fraterno 
sara.Vil. para os seus d r.gen· 
tes. 

Enviamos um fira.terno 911• 

ravá parn a Yá A.idil de Sou
l!lll- dirigente da T.E. Caboclo 
Aymoré e YemanJá, com sede 
na Rua ~n8flell Vieira, 148. 
Todos oo santos. O nosso co
l'llnist11. esta.ré, brevemente vd· 
eltando vooês. 

Linda testa, das "CrlMlÇQS'' 
~i realizado. ne. T.E. Santa 
'l'erfflnha do Menino Jesus, 
em SIMI sede na Rua 8. Lulz 
O=ll@'a, 1. 194. A linda 0116a 
de Umbanda, é dirigida pela 
querida Ya.lori:l!lá Judith Fer
reira. A todos oa componen
tes da Tenc;Ja e ao seu 1° $e· 

.JOSÉ DE CARVALHO 

oretá.rlo Luéroio Guimarães 
oovia.mt>C o · nosso sare.vá.. 

R,eoebemoo um,à linda e&rtll 

da Fr&tel'Dida.de Elclét1ca 
"Grande coração• -com sede 
na Rua Valenoio J;JSé Be.rboSII. 
n° 3280 - santos Dumont - · 
São JOSé do Rio Prêto, e a 
miÍl:l6lva· v-em assinada. pel-0 
seu· Diretor Presidente DéC.io 
Estrêla Maia, 

Joeé de Oarvalbo açadece 
e envia a todos os U-mba.nfils
tas d-e S. Paulo, o !ratem.o 
saravé, do SORE e do nosro. 
dh-etor Mario Ba.rnelos 

Ó programa ·•,LOuvor aos 
Orullá.s" va.! 8() a.r todos os 
sáJba<los às 7 horas da ma.nhi!., 
pela Rádio Rio de Ja.ne!ro, e 
é um programa de Umbanda, 
com Lindas !)ã4rinas sõblre a 
nosaa reLlg,Jíio. I!l9Crit.o e a.pre
sentado pelo nosso colunista 
José dt! Carvalho. As 9 horas 
na mesma estação: • A Voz 
do EK,ército Branco". · 

O nosso 1·epresenta.me An
tonlo de SOU2l3. estêve em vl.
att.a à Tenda E. P&i Joã() das 
Almas e ca.boclo Pedra ?teta, 
Com sede na Rua Mabà, 264, 
Yá I;ra.cy Andrade Fre,tas. A 
P. de Lucas e e dirigida pela 
Oambona do Pai João é a 
Dalva Olinda de 'M:o-u,a e a 
Samba do Ca,boolo Pedm Pi-e
ta é a .Marilene . 

Á todos os · nOSGOS bons ir
mãos, o saravâ da equipe 
Simplicidade e dos dirigentes 
do SORIE. 

Dia. 15 de novembiro eíel • 
.ções. Pense bem. . . ex-stem · 
cà.ndidatos esplrita.s e Uroloon. 
distaa. 

·FesteJe no ·wa 16 de outu
bro, em seu terreiro. a Ca·bo
cht Jurema. Di·a 16 de outu
bro é o Di it da ca,bócla Ju
rttna.. 

Consultas 
Pelo telefone 2·27 ·48-91, 

VOCê poderá marcar uma 
-consulta ))Ql'a jõgo de bú
zios na zona sul. Ch6mar 
Dona Maria o marca.r dia 
e h0rár10. 

COLUNA DO S_O.R.E 
Sup1·emo ó1·gão das Religiões Espíritas 
Reg, Cart. Pessoas Jul"ídicas n.• 20.553 

·DEPARTAMENTO -ASSISTENCIAL - Filiacão Esta-
tutos. · · • ' 

DEPARTAMENTO MÉDICO - Clínica Geral, .Medica
,mentos, Internações. 

DEPARTAMENTO MÉDICO~DENTARIO - Tratamen
tos Gerais. 

DEPARTAMENTO JURIDICO - Inquilina.to .. Defesas 
Jur1dfcas. 

DEPARTAMENTO DE CULTO - Ortenta.ções Gerais, 
Sessões Religiosas. 

SETORES DE DIVULGAÇÃO - Tablõide "GN Na 
Umba,nda". Programa "A Voa do Exército Brancon 
(Rádio Rio de Janeiro), sábados, das 9 àa 10 horas 

· da manhã. 

CARTEmAS SOCIAIS Aquêles que entregaram as · 
fotografias para as carteiras sociais,. poderão apa• 
nhá.-las prontas na Secreta.ria do SOBE. 

DIPLOMAS - Os segumtes rerrelros encontram-se 
com os seus diplomas prontos: e.E. Caboclo Aguia 
Branca T.E. São Lázaro T. Mongirel Qulbuco 
A.<Jsoba,· T. E. Caboclo Tu.pan, T. Caridade Pai Ma
rta.no Cab. Caçador 0a.bana Esptrtta São Jorge 
Guerreiro, T.E. Senhor do Bonfim, e.E. Umban
dista. Cabana Esolrita Caboclo Set.e Flechas. 

DEPARTAMENTO mDICO - Atendimentos às quar• 
~-feiras das 18 às 22 horas; ~ábados e domm~ 
gos. na parte da manhã. 

DENTISTA - Atenctimen.tos têrças é qu1ntas-:feiras. 
das 15 · às 18 horas. e aos sábados, na parte da 
-manhã. . 

FESTA DAS CRIANÇAS - HoJe. a p:irtir da.s 4 horas. 
1'arta d1str1bulção de brinquedos. dõces e· roup1-
nhas para ·as crianças. 

S&SSóES RELIGIOSAS - Tôaw, às quartas-fe~ e 
· .sábado,s, a partil das 20 horas - Passes e eon-. 

sultas. Jogos de Búzios . .,.... segundas, têrças e 
quartas-feiras, a partir .das 15 ho_ras. 

TESOURARIA - Comunicamos que o Sr. Gentil Fer- • 
reira Saldanha é o nosso nôvo cobrador estando, 
portanto apt,o a receber as mensalidades de nos
sos assodaidos. -

Tôda a correspondência, bem como a remessa de 
qualquer valor. :ieverá ser remetida diretamente para 
0 Supremo órgão das Religiões Espíritas - Rua Per
·nambuco n.0 1161, Encantado Guanabara. 

MÁRIO BARCELOS RECEBE 
TíTULO DE SóCIO REMIDO 

Oom muita satisfação, o nosso companheiro. Mário 

Barcelos :recebeu da Tenda Espírita _Pai Antônio das 
•Almas, que tem sua sede na Rua Círilo Silveira 284, 
em Jacarepaguá o titulo de sócio remido número 1, da• 
quela casa, assinado pelo Presidente Jaime Henriques e 
pelo Secretário Benedito de Oliveira. 

A entrega foi feita no dia da Procissão de Xangô e 
!beijadas e foi sem dúvida mais uma grande emoção. 
vivida pelo nosso irmão Presidente do _SORE. Oxalá que . 
ilumine sempre esta casa dando multa fôrça a tôdas as 
entidades da mesma para que continuem praticando a 

mais puza caridade.· Sara.vá. 
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PA.GIJlfA , 

Roupas Brancas E Pés Desc-alços.~. 

O belo cortejo de-slizav-a mansamente 
pelas raa.s, a.s bandeiras dos ten-eiros 
paxeclam grandes pombos brancos que 
em revoa.da soltavam ao a,r suas belas 
Plumagens, a encantar me-us olhos, a. en-
levar minha. alma.. . . · 

OS méd.iuns de roupas brancas. con
m.tame:ate eamlnhavam entoando u 
canções dos Orixás ... 

Era a Procissão de Xangô e das 
"Oria.nças" que saia à rua, cantando seus 
pont,os, vibrando emocionalmente e espi
ritua.lment.e cada vez que se gritava: 
oaô ... Xll.ngô .•. Sacravá as Crianças! !I 

A alguns aiws atrás, à meu pedido, 
:foi incluído na. proois6ão do Xangô o 
andor das "Orianç-as" e êste ano fiquei 
mais sa.tiafeito ainda, por ver muitas 

ertança.s umbandista.s, aoompanhando o 
11J:1dor dos meninos. carregando· em seus 
ombros o delicado e belo andor das 
nossas queridas entidades núrins. 

O Xangô majestoso, vibrante. potente 
em tôda a sua e.ipirltualid-ade parecia 
:fMer descer de suas mãos, correntes de 
Luz e de Paz para os filhos que acom
panhavam a linda Procissão. 

Olhei o andor das crianças, tão belo, 
todo coberto de flô1es. com uma enorme 
e&pi.ritualidade. com bênção indescritíveis 
jorrando sôbre os erentes Umbandistas. 

Vl a. Umbanda na rua outra vez. Sin
oeramente, tôda vez que vejo uma con
centração de Umbandistas fico feliz • 
como falei a diversos chefes de terreiros 
que ~ procuraram aPÕS a procissão, 
ffoo aa.tisfeit.o em ver que a nossa Um
baada. estã. marche.ndo para um nôvo 
destino. tio que1 ninguém poderá des
viá-la.. 

Hoje jlá. se enllende a Umbanda de 
l"CMlpa8 bl-a.neas e de pés descalços. 

Hoje á cful "EU VIVO PARA A 
UMBANDA E NÃO VIVO DA UMBANDA ' '. 

JA ae ~ oe.sae inteirai; de jaoelas 

JOSÊ DE O.lR.YALHO 

abertas, velas acesa.s, Ume.s joga.d&; 116-
bl'e oo andores, fogoo, ora~óeEI . .• 

Vimos Terreiros oo-irmãoo oom s..w 
.sedes ilumina.das, pol'ltu abertas, hoo.
rando e festejando à pa&Sa-gem da Pro
ci3Sio de Umba.n.d&. 

vimos multa ge-nbe cboJ."an<lo, oon1 as 
olhos a gotejar lá«rlmas de PNCeS. 

Sentimos o amor pela Um.banda 11.ue 
vai. no oora.Qão doa filhos de fi. Coll
versames com Umbandistes que ali to
ram pagar prome&Sa$ aos santos meni
nos. Vimos o carinho e o 10'\lvor que 0$ 

veroadeiros umbandistas dedicam aoo 
noseos Orl.xâs, vimos o respeito com que 
a. nossa linda Umbal'l<ia é 1:11'9.tada ~ 
público em g-eral. 

A noite caminhava, ~ l\l.Zes d6s v,e.. 1 

lM brilhavam ma.ia, a Pl'OC1ssão aami
nhava ... os cã.ntl.co.s aos Orixáa ele..-a
vam-se ma.is a.inda e eu IM senti ualdo 
a todos o.a meus inlli06 u.moon<llftag 
de roupa br'anea e ~ descalço.s,.. · '· 

I!lu em1o o meu tratem.o sare:vá a 
todos os f.ellreiros, aos di~tes Pais 
de . Santo, M"'aes de &ant.o. méd!Úns 
a~1stentes que junto a t.odos nó.s, oa.
minharam olhando os eéus, rezando uma 
prece e canta.noo ao,s Orixá3, um hino de 
amor, de paz,. de compreensão e de ca
ridade ao proxuno, que são os funda
ment,os espiritu&}B da VERDADEIR,4 
UMBANDA. 

co~NI>ÊNCI.A: Recebi e&t.a se
mana inumeras cartas e a tôd~ estou 
respondendo com t.ôda a atenção Se 
você sofrf e precisa. de ajuda en-rtt:;:=ome 
e endereço para OORRENTE ESPIRI
TUAL DO CABOCLO SERRA VERDE -
JOSÉ DE CARVALHO. Ouça sábado, às 
7 hora.s d a manhã - LOUVOR AOS 
OR.IXAS - Rádio Rio de Janeiro. 

TEltllEIROS DA U.E.U.B. 
TE Confiança 
Em Oxalá! 

f'e90-lhe qw, })\lQllque em 
Ili& ool\la8. Cl6l&s tendM Alia
du à. lJ'.l!.U.:B. 

0eDfi&lo ~ta Fillios de 
c.a.lâ - Endefêço: Rua Oo
roael. cami.são, 865 - Cordo
Yil - Z0-91. Se6sôe6 - Qua.r-
18-f.ein. e ~-feira, àe 
I0,30 hor-as. 

Tend&F.&púitaFilllosde 
0g\lm - Ea~rêço: Rua. Cio
cklalào de Preitas, Quadra 31-
LOCle 18 - OU&dalupe. ses
elies: Qllllna-ileka e !!eKta
a.&, às 20,30 lloPas. 

'1'ellda de Oeriid6de Mãe do 
Uni'Vemo e ~ Megê -
Dderêço: lWa. J.Ulio do oar
ao, M - ~ de Sá -
SD-1-4. 91ta9õe6: Quarta-feira 
• 81dia...femt., às io,30 horas. 

Omt.ro :&,pkiie. Caboclo 
8e4ie :W:«it.anlMIIS - Bnderêço: 
811& Seis, Qu&dra 16, C68a 12, 
Guada.vpe - ZC-27. SeMões: 
Quarta-feire. e sexta-feira, às 
20,30 hora.e. 

Centr-0 Espirita C&bo"'lho 
P'leefieiro e Pa.i José - Ertde
rb;o: Rua Arquias Cordeiro. 
464, apart. 302, Engenho Nóvo 
- ZC-16. Sessões: Quarta
feira e sexta-felra, àS 20,30 

Aqui me despejo de.sejan
do-!he um sara.vá fraterno. 
carlos Antonio da Silva -
SUbsecretârio-Geral 

SECRETARIA ~ 
&o it-mão Ma.do Bareel0111 

!nstalad& a Uolâ(l Espiriia 
de Umbe.nda do Brasil em 
Niterói, na Rua São João, 11, 
&&la 513, 

Inauguração no dia 4-10-70 
Concentração de terrelro.s 

n.e. sede do Sindicato dois 
Operá.rioo Navais, do Estado 
do Rio, na Rua Benjamim 
Constant. 

Cad06 Antonio da Btlva 
SU.b!!i!cretá1io-Geral. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

Â 1-)a, F.llpir-iia. Ooolian
ÇB em. Olllelé., tunailoDe, li& 

-- Sléde ... 1'1111, ~

ma., ltfl, sob & competente àl· 
~ da. :89.bá. Olinda, d06 

SaBtos. A case, é de Ot>aluaê 

e Iem.an.!ê. e quinta-feira, d1a 
~. realizou um grande toque 
com imclo as 20 honis. Re
presentantes do SORE e do 
t'llblólde ON na Umbanda lã 
esti.'Yeram, Jeval'ldo o n06SO 
abraço. 

Esta caise, esoove pt·eeeut,e 
na grande ma.roha. de XangO 
e Ibei,l&das do diJI. 20 e está. 
~ na nossa oam
J)Q!lba de mteint emanolpa
gão &\a religiões eapfrltea. 

1 LKA 

Malhas e Confecções Ltdo. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôOIA - Vli8TlDOS 

E BLUSAS DE MALHA 
VENDAS ATACADC E V AREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste annncio e ganhe 18% de bonificação 
Fábrica e loja· Rua Dr. Leal 368-B (Esq. da Rua 
Pernambuco> Em frente ao ponto flnal do ônibus 

Eng. Dentro-Praça-15 - Tl!lL.: 249-2122 

Noticia.rio 
.A lilquípe 11\-.,t.erwd&de »

de,. ..... JXll' PMt«> CJM'rltoo, ee
~ ~ • ~ tte 
São 006Hw e São DamiM e 
Xai186, lle4lH~da pelo su,pre
mo ~ dtl6 1'teMIJfões Espi
rtt.M, o dom.ill80 prólC!mo 
pllBBO.do, oorn um. éll!lto • bri
lhAn.!.imoo ~ ào comwn. 
Linda, em iJtlda a exp1-eeaão 
4a ptUI\Vl'I\! Foi & m&ioc den
t"'t liõdeo., Já apre6el1tadas pelo 
8QIRIZ. nn tóde, ex:t.ensão d& 
A<r. Ain&ro C'ava.11:8-nte, sem 
llfflhllll\ u:,agêrO, fui.a-se pn!• 
sertte a mor.umental Proals
:100. Ueu~11.s de Tet·reiI'OS 
~erM11 A. êMe MO ele 
Pt, Ct•i~tã. Mais wna 'MI:, 
qtMl~ 1W oore.ç6o • 00M 
o oor-açll.o pUabeniJAr o Sn-

. ~el PI~lden~ lterio 
lkroel~. pela 01 'IW!llaÇio, 
~ Ol"tltin, eti.Um pelo mi.-
l>Mho ew;ubermte e proffcuo. 
NI& cmgada !.\a Proolsslo
lllÓ(', QYando o CM'l'O do C'b'r· 
i,o de Bombeiro; awoxlmou-
311 oom o an<1-0r do Orixá 
X l@(). 1ocaUntmos uma se
nhO!"a que toma<1a de !nilet.ra 
emoção, cnorava oopioeamen
te. T1'fttava-se da Confrebe 
Et1Min' -.unes ao Nasctmen
f.o. ParJbéns Ma.rio :ae,_,_ 
lor;! - Pa.rabéns OORE! -
PaNlbé!Th Innãos de Fé e pe
la Fé, em prol do engrau<klel. 
mento du :Reilg!óM Esptri
tM! 

* MDda sõbre o auuntio Pl'o-
ci98ÍÍiO, de.st& !eltll, organizada 
pela Irmã. Re.ymunda Silva. 
d& l"OB<Seca, teve iugar ontem 
a mais uma trao!clonal P ro
olsBão de São Cosme e São 
Damião, sMda da Rua Poca
tll, n° W1 - Honór o Ourgel, 
C(Ml destino ao Centro E&pt
~ Oa.boolo Til~. 84.
tiue.do na. RWa conde de R.e
:aen.de 21° 300, em Bento R.1-
beiro, tendo obe(tecido o se
guint,e r~1ro: RAla Poca.tú; 
R,ua Nua66U; Rua Conde de 
ReBl-de; retomando - tt.ua 
NUMIJll e Rua Pocatu. A pro. 
pósUo, Da. R,e.ymuucta, pro
motora de. Pl'ocls:;ao, cuJa ~e.
dição tomou-se naquela Iooa· 
!idade. agT!ldece p,mhorada
mente a presença de todos. 
Pat'8!béns Da. R,aymunda! 
Que o Sen.hor Jesus e a.s Fôr
ças do Bem, lhe dêem muita 
fõrça, disposlçao e sallde pa
re. que possa continuar rea
lizan-do muitas Proc!S6ões pa
ra gáudfo dos moradores de 
Honório Ou.rgel e 1,dijacên-

K-ardecista 
ola..'I. HoJe, dia. 1:1, De.. :Ra~ 
munda. ~- f.Mu. .....,,,li_ 
9io ele dooell! e ~ pwa a 
~. M :W, b0t1as, 1, em 
segu<ldtt ktl'ftllã um P8Qlllllll,O 
"toque", PMa. o flllNl.l eewio 
oonvidia<ios MM-lo Bll,l'(lel-Oe, 
Noronha, P'!Blo e ~!6 ao,111-

ponffltes do SOIRIB. 

* .& Ol'\IIIM18. m,ipa~ ~ 
100 Monit OOlll. lede »a ll\>a. 
AleA.?!.da-e 'RMl.tos • liJ.8 -
J8.CM'epã9ut, comuniee. Clk)e 

~ em ~ wn JJmi-
8'0 pa:l.'8. ~ ~ nome 
senli: Flillda.ção A~ i. 
--~N::110. 

"AVOclloIAll!e1to~ 
t\161" - Pf'Otrl'Anlf. ck ONM
da ~ omlheRUe lilCD1z 
- vai ao ll' a011 lll1lledos ci9t\ 
,,30 àl 8,00 holoM, pelas ondn.s 
d& Rádio ~ de .r-i-ro. 
~ W& eatnPA, dAI>: 
9,00 às 10,00 :laollM, ~ o 
Progra.ma "IA ~ do Zlltército 
Bianca", rettliffllção db SOiR!E'. 

E,p(rita 116 vota. 8111\ espirita. 
- Má'l'io Ba·~lOII e lforOlllltt 
Ji'!tho, ~ os ll<lm88 para 
deputados E8tad\lt.l e Pe<le•ra,l, 
ll"E6peoti'l'6.mente. 

Telegramas 
Para O SORE 

Recebemos tel~>IWl.as do 
~ Ainll&nio e Oeorglne., 
nos fellcl.t,a.n,do pelO ClllltnlO,r
diná,riio êlàto da. proeil!l,ão de 
Xamgõ e ~ re:aili2lllda 
<lkl. 20. Alnbo8 aio dtl'lgenteE 
rui. case. àe Ol&luaê, ClU8 :fwl
oiona na :rua. Dr. Fernm. :ae
cebemoo OOW'O telegrama. d(lS 

nomos lnniíos do Oenwo EB
p!rita Cambil.lda. da Guiné, 
que pela prlmelH, vêi na )H.. 
tória. das proeile6e.s espü-itu 
fioou .,ysente, por 1noUvo de 
:força m&lor. O 1íel81Jl'ama ê 
8$i.nado pelo l1PS!IO qaerl<io 
VaJdir OhM'el, Vice-Presiàa'l
te d.a. casa, Aa)rovei,tamos o 
ensejo d& juatifü:a.tiva e man
drum.os um abl\aÇO sincero de 
ooda. a nos-911, equipe, psra Do
n.a Maria Luiza Ladeira e 
para oq uerldo Zélio Ladei• 
ra.. Saibemos ~ razões qi.w im
pediram a. parttcl~ da
quela oasa na procissão, mas 
sabemos também (llJe em pen
samenito todor. 06 seus ftlh<>s 
estiverillD\ ])re6elnt.e, • 

CANTIHO DE OXALÁ 
HOMENAGEIA 
No ciie. M, n.ooeos com

panha.iros Mário Ba,i,oel()6 e 
NOtOl1he. Filho oompueceram 
li& Tenda B,pfrit.e Oantlnbo 
ele Ox:alá, QUe tem sua. séde 
na ma. São Luiz GoIJ.zag,a. 
2M2, aa. 3, onde foram a.a
vo de uma sing,ela homena.
gem, durante o toque que lé. 
111e realizarva. m l.ou'VOI' às erl
anças. 

A caa é dirigida com mui
to amar pela est!mooa Yail.o
-rdxá He'ena, e sua príncipe,! 
entidad é o extraordináiro 
OSlboclo N&7Al,l"é. 1 

Agradecemos a llon:leala,gem 
p1,e;;tada. e.a; nossos Com
panheiros e flcaa,• .-emp1"e à 

IRMÃOS 
dlspooiç,ão ~ sea~ &, 
Cellltlnho de Ollla,1á. 

A Mário Baa-ce.os loi. olott
tada ums lioda. rosa de ~ 
te. e a NOl'Ollha, l"Hlao wn fl
no m.bm, A DN. Ltda !C'O
ronhe., ~dmbe d.O 
SORIE recebeu uma. oa,ixa à> 
del.!ol.o&os bom!>OIIS. IJe91Õis &1. 
solerud81de, 08 l\tllE08 oom
J)Mllhejros Ulilll,lWDI. dia, pelMl.111, 
e ag,~ o in'lel!t!rÜO 
a.polo político Que o oaa-1tlmlo 
de ◊-lá vem d61l.do. Ao A
nal, OIS ocmvidados j,u1nte.me11-
te oom a dil"etor.ía ® ce&a 
pwrticl/palram de uma eJicele:n• 
te mêsla, <ie c!Oc~ e Sil.,~ll

dmhos. 

DOMINGO, ','10/lffl GW lfA 1111B.&Nl>A. 

YA LODEVt 

Conforme no~ irmãos vb:am semana' passada, em Brasília, a Umbanda c,resee com 
uma ex~lflnte base. Um õos m.ais bonitOll terreiros da Capital realiza uma sessio se
m~~al so para u crianças, sob o comando de Rosa l\bria. Na foto, 06 um~ 
1!1'rms da!1çanclo e entoando nossas curimbas e a.tent.em para o detalhe, até o ogl 
e um g-un ele muito pouea Idade, Parabéns irmã.os do Distrito FecleraL ~ INNII 

&e>g'Ura ~ Brasil. nem a Umbanda. Suavá. -

LA 
Sabemos q~ a Umbanda ioi criada 

aob planejamento Divino, com a cola
ooração de eminent.es Orientadores Espí
ritas, sob a égide de nosso Pai Oxalá. 

As consulta:, que sã.o puros trabalhos 
científicos na orientação d.a vida dos 
filhos de fé, a limpeza fiu1d.ica, os pas
~ a desobsessão e dou~ações, tudo 
sao formas de trabalhos que caritativa
mente trazem a esperança, o eonfrôto 
e a segurança para a vinda de dias me
lh0res a todos que vão tirar r-ts suas afli
ções com M entidades espirituais. 

Se a Umbanda p00sui a dádiva de 
tier sido engendrada no Espaço confor
me no., di~ o notável mentor Ramatis, 
grande Gwa dêste mundo de Deus, mos
trando-nos a atividade heróica de esni
ritos benfeitores em Proveito da evoiu
ção espiritual do homem, e nós vamos 
aos terreiros em busca de lenitivos, acre
<li tando na atuação das Entidades; esta
mos, em conseqüência. incorporando-nos 
nas hostes do Cordeiro de Deus, nosso 
Guia Supremo, nosso Pai Oxalá, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, como sabem tôdas 
as Religiões Oristãs, como sejam, Pro
fleM'.antes. Católicas. Esip1rltas, etc. 

Se acreditamos na atuação das En
tidades em nossas vidas, devemos pen
ar que também aqui - em ca.r,ne e 
&e<> - precioo d.e element.os atuante$ 
para melhor ga.n.Ur e expandir os ti-a
balhos dê&ses EBp1rltos do Bem, porque 
t com os nossos trabalho.s, ou melhor, 
*'é dando q~ recebemos". Não cal mi
lagre do Céu sem o nosso esfôrço. 

Se estamos próximos a exeTCer \UU 
dever cívico pa,n, oom o nosso querido 

DIVINO 
VIVALDI MOZZILLl 

lira-sil, q\l.e marcha a.eelerada.mente DO 
cantinho do progresso, preeJaamog tam
bém de elementos q.e nas cuaa de 
planejamento dêsse progresso, Yenham & 
exercer sua lltuação no sentido de ga
rantir os socorros dados pelas oa.su 
Espíritas aos neceMitados não s6 ele pio, 
mas de tudo que provêm das colt!M de 
Deus, porque é êste necei!l8ltado, 61,te 
homem já curado, quem va.1 ajudar a 
levar o B:.-asil, com o seu trabaliho e 
amor, para o Pináculo do Templo. O 
Brasil olhando o mundo, como Jesus o 
olhou. tentado pelo Demônio, mas sem 
cair nas artimanhas de Satanás .. Assim, 
o nosso dever de votar està junt;o com 
o nosso direito de escolhermos aquêles 
que trabalham nas Casas Esplrltu para 
a grandeza do Espiritismo. 

Se pelo número de Casas Espari-bs, 
poderemos calcular o número de .seus 
adeptos notamos que temos poueoe re• 
presentantes nas Casas Legislativas para 
lutarem pelas causas que abraçaram, u 
quais engra,ndecem o Esplrito e a Nação. 

S tem um 11der no Oult,o, como o 
Mário Barcelos se nos mostrou que real
mente é (haja vista 1. deslumbrarnte ex
pansão de fé. iluminada pelas velas e 
pelos Guias dos Zeladores Filhos de 
Saint.os· e Povo, dada publleamente nas 
ruas da anda.nça da maravilhosa Procls
&ão de Xangô e Beija.das, orga.nlzad& 
pelo SORE), temos maravilhosamente 
que confiar nêle, nó Mário Barcelos, 
como um dos homens que ajudarão, na. 
primeira. Unha de combate, a vitória do 
Plano Divino na mse,rçã.o d.a Religiões 
E}spfritas. 

·, 

Nossa Equipe Ogum 
1 

Visitou Babá Olga 
Em aeu p1·ograma de visl-

ta.s a se1-viço do Supremo 
órgão das Religiões Espíri
t~, qua»do leva aos ma.1s 
<listantes locais e. pt1,laV1'a de 
1!é e cl.e união de nossos diri
gMtes, o Bal>alorixá LUiz 
Carlos F«tes (Tola Malem
bê): líder da F.quipe Ogum, 
estêve a-compe.nhado do Pai 
Pequeno do seu Ylô. nosso 
il'máo Altair Sant.os, sua 
Yllkeliei·õ Oromim e sua fl
Jha-de-a.nto sueli Esteves 
Santos, na T. E. Ogum Rom
pe Mato, sttuado na rua Ma
l'i!l, Beijamim n.0 344, dirigi
de. pela Ba.bâ Olga Meireles, 

irmãt> Antonio Alves de a.,. 
valho. 

Hoje será. realizada. wmti 
bonita festa em homenlijJlm 
àB crianças. . 

A :Mãe Pequena da can 6 
nossa trmã Ro.sana Alves de 
(;arvalho e o ogã Wilson Al
ves de Carvalho, às ,essõea 
são realizadas às 11egundaa. 
quartM e sábados. 

As sextas-feiras, ~ 
com V.avó catarina, a par.ir 
das 17 horais. 

Prestam caridade 110 alJ&Oá; 
o Caboclo Sete Estrelas, Pom
ba Gira. Maria Padillla e 
Tranca Ruas. 

contando com a ajuda pres
timosa, de uma diret.oria quej 
tem como pr<'Sidente o bom 

Esperamos a vi.sita de ?O
cês ao SORE e a.~-eitem AQS• 
so Saravâ. 

Equipe Formigas De 

Angola Visita Terreiros 
Em Brasília D. F. 

.J 

.A. equipe :trornúgas de an
l!IC'la, liderada pelo ogã Ade-, 
1nar de omulu, aoompan.hado 
de wa espôsa Lêda. e de Yá 
Lo<kvf, tem vlsitacki em Bra
&ID&, levando aos il"mãos um· 
l,Qndisw.s a. pro.messa de tra
zei" para a Cllipital a. Filial do 
SUpremo Õl'gáo das Religiões 
~tas - SOR>E - e poder 
proporciona-r 11, mesma $iSi.S· 
imela. que a Mtitriz, no Rio 
de Janeiro, vem prestanuo a 
todo povo espfrlta. 

J-j, foa'am Yi&itados os ae
lr\iffl,ties terreiros: 

Tenda. ~1ta Noe&e. ee
lffl0l"8, de. COQ<:eiçã.o - Baba
Jorbá, Er~ Oordfflo dl\ 
Sllft - SOl:ilmdinho. 

C"~tro Beneficente de ~- , 
iO A;yt:â do Ge.boclo l't,a,Jacy 
- Babl'l.l!!.ô R~11J - Terceira 
.Nf. nº 1\5 - Núcleo B'alldel· j 
raniie. 

C'entl-o oo <JabOclo .--.18!9 
das sete M.ab. Vugem e OguB>. 
.ti.a4ilnada - Babalaô R,eginM• 
do - Estrada de Luziâ.nia, 

Centro Espl!r.líia, Vovó Ba!Jt,,; • 
na. - Ya.lorlxá VltóF.ia DntdW 
- Av. W-4 Quadra ~~~ 
- Lote D Asa No::'te Comel<-
ctal. ;1 

Ten<li. Espu1ta Joáo :Bal-a
no - Babalaõ Antonlo dli 
ASS!S Laus - Av. W-ã ·-
Quadra 913 - Asa SUi. i1 

Centro Espfu:ita. H.m.1•-Jd .. u~, ~ 
Pê e 08.ridade SeEhor ~ 1 
Rei dos Pássaros - YtllOll'tal. 
Marie de I.ou,l/de6 PtwiSOB - 1 
Sobradinho. A 

Tem1a. Espir.tto. ~ S&tiei 
Ondas e P&i MMioel O&mbln.- f 
da - YaloriXá Di·di - ~ 
Leste Gama.. ! 

Centro Esph"iiba, São eebei!- l 
tião _ Yalorlxá, Ma-ria de • 
OXóssl Gaminha~ ., 

) 

ES.PíRIT.A S0 VOTA EM 
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AGRADECIMENTO A 
-· OTTO FREIBERGER. 

O. nosso estimado irmão Otto Freiberger. 
proprietário da Oficina de Peles, que funciona 
no Largo de São Fr~cisco 23, lQ andar, tele
fones 221-0316 e 221-0323, nos enviou doações 
para_ a nossa festa de Cosme e Damião. Agra
decemos sin~eramente -e recomendamos aos 
nossos irmãos espíritas que prestigiem aquêle 
estal:>elecimento, pois o senhor Otto Freiberger, 
está · sempre disposto a fazer caridade. aos seus 
semelhantes. Aproyeitamos · o ensejo pa-1·a dei
xar as dependências do SORE às suas ordens. 
Saravá. 

Jesus TE 
Fê.z 

1 

Dias! / 
cUia, estava seu espôso, o Pre
aidante do t.erreiro, que e nOI"
~ particular amigo, Sílvio 
Passos e a1nbos, com 118 fi
lhas e o ooroo mediúnico 'l 

casa deram um colorido todc 
qpeclal à grande festa, que 
t.eve distribuição de balas, do
t-e& e objetos de utilidade 
pitra. a.s crianças pobres. 

Sagr~do Coração 
Festa Que Durou 

de 
2 

A Tenda Espírita, S&grado 
Coração de Jesus, qUe é õiri
sida com amor e carinho pela 
mossa estimada Yalorixá. Her
clli&. realizou no fim da se
mana, uma grande festivida,
de em louvor às crtanças, que 
teve início na. noite de sá
bado e -l>mente terminoa às 
IS horas de d-0mingo. · 

.Juntamente cm: .• Dona Her-

JôGO DE 

o 10~... , .,~ o;; na sede 
do $ORE -e • a.s i.eg·:m;las. 
terça~ e qu~rtas-teiras com 
inl~ o a.< 15 nora~. 0€ m
teres.;;ado., cteve:-J.o pro
curar Lclla na ;ecret-a:na 
"º ·~~ na .Ru- Pernam
buco. t 11n. esta.çã d-0 E. · 
cant 0 do. 

No próximo dia 11 de ou
tubro, Silvio Passos reunll'a 

· em seu terreiro todos 06 seu.s 
médiuna. assistentes e a.mi- 1 
iOS, para uma tomada de 
stção faee a candidatura. dos 
nossos companhetr<>s Má.rlo _I 

lmrcelos e Noronha Filho. A 
reunião terá caráter inf,ormal 
e vá,rjos aBpectos da situação 
politico-religiooa .sel'á<> déba
tidos na oca.si.ão. Silvio Pas-
6°'5 e se~ seguid<>res forma_,_ 1 
um dos grandes es· e1os na 
ajuda ao.o dois umbandistrui · 
que fol'am homologa<los pe'o 
MDB, e que são Noronha Fi
lho para Deputa.do Jl'ede1·al e 
Mári,o Barcelos para, Deputado 
Esta.dual. 

-----·-·- -----------
T. E. Vovó Roma-na 
Uma Ca·sa De Fé! 
A Tenda E..spírita V<JVó R-o

mana é wna das mais tra

< ic.onais casas de Umbanda 
"ª Guanabara e tem sua sede 
proprià_ na D.tra.da. Henriqu6 
ae Melo, 236, em Osvaldo 
cruz. A sua fundação data do 
eva 1.0 <le Janeiro de 1961 t< 

sua direção 8'Stá a Olltgo do 
=ipetente Babalaô .Fran
eloÓo Demerval Rodrigues, 
4l'1'(; bem como principais en-
ti<lades o Ga.boclo Jaguart, 
Bxu M.a.rabõ e a Vovó !to
ma.na que empresta seu nome 
1 casa. 

A B&bá da oasa é a senho
r-a Aglanir Chaves Rodrigues, 
um brilhante apa.relllo do Ca
boclo Gira.ssol, Marabô To
quinho. e Vovó Emília. eomo 
Pai Pequeno funciona. o filho 

d<l casal, o Jovem Alo.Lsio. que 
trabalha. com Pai João Baia
no e Ca.boclo Tira Teima. · 
Sã.o Mães Pequena:, as dedi
cadas Agla,tr, M-a2vina,' I.saura 

'e Maria. O Presidente é o .se
nhor Rubens e quaD<io o nos
"° companheiro Mário Ba.r
C!"lOs visitou o belo terreiro, 
foi recebido com ti-dai.gula 
pe10 diretor Antonio santos 
Jorge. A Ca6& de -Vovó Ro
mana é uma d116 que lutam 
no glorioso Exército Branco 
de Oxalá. pela emancl.pa.dão 
dM, noosa. religião. Mandamos 
o ruJ.<lSO sara.vá ao Francisco 
e a todos 0s médiuns, dln
gf'ntes e assistentes da casa. 
.Agradecemos · o slneero apoio 
à nossa campanha e temos ª[ 
C!"rte_za de que Oxalá nos fará 
JUIStlça.. . . 

B 

llisitas Da Equipe Oxalá 

GRUPO ESPíRITA UMBANDISTA 
UNIDOS DA FE' 

Rua 17, quadra 41:l. casa '2. Guadalupe. 
Babalaô: Gentil Saldanha. 
Sessões: aos sábados. 

TERREIRO PENA AZUL 
Rua Padre Nóbrega, 371. Piedade, 
Babá: Maria Augusta. 

Sessões: sextas-feiras. 

TENDA ES.PíRITA CABOCLO OIPó 
Rua Laurilldo Filho, 360, Cavalcan~. 
Babalaô: Nllson. · 
Sessõe.s às segundas. quintas • sé.ba-

dos. . 

TENDA ESP1RITA MARIA CONGA 
'E ARRANCA· TôCO 

Rua Vilela Tavares, 87 Llni de Vu
concelos. 

Bnbá · Laurinda Borsá.r1o. 
Gira às têrças, quinta., e sábad.<•. 

CEN',.RO AFRO-BRASILEIRO 
SANTO ONOFRE. 

Rua Mal. Falcão da Frota. 1 421. P&• 
dre Miguel. 

Babalorixá.: Orlando Carl<Mi Pll<:heco. 
Se.'>Sôes aos sábado.,. 

CANTINHO DE OXALA 

Rua São Luiz Gonzaga, 2 312. S. Cr13-
t-0vão. 

B r.bá Helena de Barros Matias. 
S essões às sPxtas-feiras. 

I 

FERNANDO COSTA 

TENDA ESPíRITA FlLHOS DA JUREMA 
Rua Baldulno do Amaral. 195 Para.da. 

de Lucas. . 
Babá: Elzo. de Azevedo. 
Gira aos sábados. 

CENTRO F.sP1RlTA NOSSA 
SENHORA D.A GLóRIA 

Rua Ba.rão de São Francisco 
ffl. Vila T&'tbel. 
Ba-bá:. Francisca. 
Se&sóe6 aos sábadoe. 

TENDA FE' EM DEUS 

Filho, 

Rua. Matbeus Silva, 308 Inhiuíma. 
Babalaô: José Quirlno. 
Seaooes às segundas e 1Jex~-!i11!r-.~. 

T. E. PALHOÇA SETI: 
PENAS DAS ALMAS 

Rua Vieira Ferelra, 24'8, tundOB. Bon• 
SUce&'iCI. 

Babá: Ro&inha., 
Sesooes às .sext.a.s-felráa, 

TENDA CABOCLO BUGRE 
Rua Sarapul, 286 Chatuba <Mef'rtu1ta), 
Yalorixá: Yolanda Plnheiro 
Sessões ao.s domingos, de lf> em 15 

dias. 

CABANA MAMA]. OXUM 
Ruc Pinhará 531 Colé11:10. 
Babá: Marina Vital. 
Guia-chefe: Cabocla Juic:ma. 
Sessões aos domingos dP 15 em 15 

días. 
Cons.nltns diariamfntc. 

----------

Tenda Espirita São José 
Uma Tradição U mbandista ! 

Nosso companbeiro Má.rio 
Barcelos, junta.mente com os 
repórteres Sa.muel Ta-va.t'€8, 
J06é. Gentil e ou=, e.,t&ve 
em vis ta t. Tenda Es.ptrita 
São José, ait,uoo,,a ne. Rua 1 

Blii:boo.a. Rodrlguee, ll'l; Cii.
va.lioMl,t.1, que te,in a com.peten-

. te direçá.o da, Babá A;racy Pi
nheiro de Oliveilv., uma. Iegi
tlma. filha de Xao«ô 001n 

Naná Buruquê, 

IRACEMA .PEREZ LOUVOU 

XANGô E IBEIJADAS ! 

o Pre~t-e da oo..sa é o 
nosso est·ma,do Franc soo, um 
exe-mplo de amor e d-edicaç,ã.o 
ao santo. Ai pr:nc pais enti
dades do dirigente sjio: Ca.bo
olo Tim-Teima, Cosme, Ogum 
1'{egê', Pai Jlão De &ngola e 
Sete Encruzilhada•. Esta CMa 
realiza sessões às segunda.s
:!ei<ras e às qext~s-feiras, e 
está OOlm MáJ' o Ba.roelos na 
campanha de emanc·~ção da 
Umbanda e de rôdas ·11.5 ra.mi
fioações esp!rita.s. 

Domingo pai;.sado, A Tenda. 
de Caridade Pa.! Mariano e 
Caboclo· Caç.a.dor, que bem sua. 
sáde na roe. Pereira Nunes, 
58, realizou uma extraordiná
ria festa em 101.1,vor àii crian
ças, com fairta dis.tribuição de 
bal-.s e dooes para a criança.
da do loca.!. Depo!~ reg,J.i2l0u-se 
um grar1de toque em louvor 
a, Xangô e Ibeijadas, e a ca
sa e.soo,va oom:pletamem.e lo
tada de fiéis que a.56ist1ram 
a tod.a6 ae solenidadet1 daque
la trradictona.1 casa. de Umban
dAI. da Gusnaiba,ra que recebe a 
oom.petente direção da. Yalo
r.iatá. LrMema Perez, 

O nosso Diretor Secretário, 
Jcsé Beniste representou o 
Suprêmo órgão das Religiões 
EspúitaR, nesta. qualidade e na. 

qua.µde.de de Pre6i<iente de 
Honra da casa. Mand.9.mos o 
DOOSO mais s~ sare.vá a. 
B!libá Irooema Perez e a.gl.'9,
decemos a. sua participaçã,o 
n41. ~ssã.o de Xs-ngõ e 
!beijes que reaJi.zarnos no dia 
20 da setiembro. 

~ o ap,.,?o dA<lo 
ao nooso companheiro e e-,pe
r.alIIOS contar sempre com a 
proteção du entidades da. 
nossa querida Dona AJ'acy. 
SElravá, e que Ox11,1á dê muita 
fôrça & tod06 06 médiuns eia 
cafe.. 

CASA PAI . JOAQ-UIM 
ERVAS - VELAS - LIVROS 

GRANDE VARIEDADE DE ARTIGOS DE 

UMBANDA E CANDOMBLÉ 

Itua 24 de Maio; 1293 - Telefone 229-0234 
Méier - GB 

-
1.154 1 • • 

DOMINGO, 4/10/1970 GN NA UMBANDA 

Os De Xangô 
LítDA NORONHA 

Nós, os de Xangô, sabemos que nos
so Pai sustenta sôbre a nos:,a cabeça o 
poderoso machado de sua Justiça. 

Nós, os de Xangô, sabemos que se 
formos injustiçados e gritarmos aos pés 
de nosso pai, êle nos desagravará. 

mesmo com aquêles que nos injustiçam, 
e que com o Trovão nos afirmemos, de 
maneira que a nossa cólera · não seja 
nuru:a vingativa, e sim corretiva. 

Mas essa certeza não basta para fa
zer de nós um autêntico filho de Xangô. 

Xangô, Pai poderoso, e justo, e bem 
amado, fazei que cada ato de nossa· vida 
seja um ato de justiça. Fazei que ao 
festejarmos as crianças da Umbanda, as 
alegres e prestativas crianças da Um
banda, lembremo-nos das crianças que 
são tristes e apáticas por desnutrição e 
abandono. E que a nossa lembrança 
não seja apenas simples piedade. mas 
um ato positivo · no sentido de dar a 
essas crianças a j ustlça do sorriso e da 

Nosso pai espera de nós mais do que 
a total confiança na sua Justiça. :tle 
quer que cultivemos dentro de nós mes
mos as sem·entes dessa Justiça. 

ll:le deseja que tenhamos maior te
mor de cometer uma injustiça do que 
de sofrê-la, porque são as injustiças co
metidas e não as sofridas que nos afas
tam de nosso pai 

travessura. · 

Nós, os de Xangô. não podemos es
quecer que a arma de nosso pai é du
pla, e .que tanto serve para. nos prote
ger quando injustiçados como para nos 
punir quando injustos. 

Fazei com que, se pedirmos a Ogum 
que erga em nosso favor a sua pode
rosa. espada, seja sempre por uma causa 
justa que o peçamos. 

Fazei, enfim. que só apelemos para 
os Orixás em prol do que fôr bom e 
justo. 

Nosso Pai mora nas pedras - e es
pera de nôs que sejamos firmes como 
as pedras. preservando sua Justiça con
tra tudo e contra todos, a.tê contra nós 
mesmos. 

Porque só assim pod·eremos ouvir de 
Ti, nosso Pai: 

- Eu sou Xangô. 
- Tu és meu filho bem amado. 
- Eu te recebo para todo e sempre 

Nosso Pai comanda o Fogo e o Tro
vão - e deseja que com o Fogo nos pu
rifiquemos, de maneira a ser justos !).té 

em minha irradiação de Amor e Justiça. 
Saravá, Xangô. 
Saravá, Umbanda. 

Fantástica 

A Equipe Senzala, orienta
da. por Francisco Kiangazua 
e pzla Yaô Anjuirá estêve no 
primeiro domingo de setem
bro na Tenda Espirita Mitim 
filial 21 levanrlo a nossa men
sagem ·de fé a união. 

A V-atorixá. Rosecléia dlri
gente da TE vovó Maria Re
donda e Ogum Sete Onda.s 
f01 (!'.'~'11 a •1re.sentou a nossa 

BABÁ IRACY 
DIGN["fCA A 
Domingo passado o líder da 

nossa equipe OGUM, o Baba
lorixá Luiz Carlos Fortes (TO
LA MALEMBt:). realizou obri
gações espill'itusls na Cach<>el
:i,a da Barra. tendo a sa.t'sfa
ção de lá encontrar a. eficiente 
Babá IRACY BARTOLOMEU 
DA sn..v A, uma competente 
Zeladora, que com seu terrei
ro, muito organizado, realizava 
• m sessão fes~iva, em louvor 
e.os K•ês. 

Nossa estimada Irmã IRA
CY é a dirigent-e da T. E. de 
Caridade São Benedito, situa
da na Rua Enes Filho n ° 334, 
na Penha Cll•cuJar, contando 
oom a prestimosa colabcmição 
da. dll·etoria composta do Pre
si.d.en te EFIGENIO FELlCIO 
DOO SANTOS, Tesouxeiro os
w AI100 GOMES, secretário 
ALCY PINHEIRO, Flroa,l AR· 
MANDO DA Sil..VA e os con-
56lhekos ALBERTO MORAIS 
e AGOSTINHO CAPOLA. 

Prestam ca.ridade no aoaçá 
o Ca.boolo ~t.o (Ouln 
Chefe) Pai J&COb, Ca.bõelo '7 
Pedl'eiI,aa, a, Oa.l)oela Jurema. 
~1tidade quie tt'9.balba CCllll 
no.s&a 1mlã HELENA Git06-
SO), Oeooclo Juplry Rompe 

Obra Espírita 
B rra Mans 

eq1üpe ao presidente da ca.sa, 
o nosso irmão Major Hélio 
Régua Barcelos que acumula 
também a direção espiritual 
além da administrativa.. A 
recepção foi das mais ca: >ro
sas e todos se declararam so
lidários com o grande 3mpre
endim2n:o de Mário Barcelos, 
Presiden~ do SORE e edit.or 
do Tablóide GN na Omba.nda. 

DA SILVA 
UMBANDA 
Mato <do ll05SO irmão JúLIO 
ALVES DE MORAES), que 
orientam a todos que pro
curam essa bonita CQS!l. de 
caridade, pa.i·a a curs. de seus 
males. 

Nosso agradecimento a.-,pe
cia.! à n-o.ssa estiml\da e sim
pátka Irmã LAURA LOPES 
DO AMARAL, de uma deJlca
de a a tôda prova, facilitou 
sen dúvida o nosso trabalho. 
cola rando decididamente pa
ra que tivéssemos uma cari
nhosa a.colhida por parte de 
todos os membros do Ter
reiro. 

As sessõew.; são realizadas !l.'l 
têl'ças-feiras <Mesa>, quin-tas
feiNlS (Pretos VelllOS e Cabo
cl~) e aos sábadoo (d.esen
volvimento), sob a. direção es
pir:tual do formooo e vibrante 
caboclo Benedito, 

LEIA AOS DO!VUNGOS 

G·A Z ETA NA 
UM-BANDA 

Por ocas,ao da visita. esti
veram prestando caridade as 
seguintes entidades: C'abo~lo 
Arranca Tôco, que trabalha 
com o Major Régua. Caboclo 
Tupi, Arapuã. Tupinambá. os 
Velhos Pai Joaquim D'Ango1a. 
Pai Mané D'Angola. Pai Do
mingos do Congo, Vovó Do
mingoo e Vovó Maria Redon
da, incorporada na YalorL<á 
Roseciéia. afilhada de Kian
ga.zua.. 

A casa couta atualmente 

com 102 mé<liun.s que se reu

nem todos 06 primeiros do
mingo.s do mês, e nas sessões 
semanais respeitam uma e~
cala préviamente preparada. 

A Tenda 'nca situada na 
Alameda Vanazzi, 60, Bairro 
Ano Bom, Barra Mans!I e 
atualmente conta com a se
gulnte direção: Fre~idente 
Major Hélio Régua Barcel01:, 
- 2° Secretário Haidê Leite 
Ma1·tinez - 1° Secretário Jo
sé Benedito Lopes Chaves -
1º Tesoureiro Idelbrando Mar
tinez - 29 Tesoureiro Angela 
Ma.ria Sobrinho Gomes 
Procuradores Ademir Rodri
gues da Silva e Orlando Dias 
Duarte - Assistente Social 
Terezinha Neiva Barcelos -
Patrimônio, João Rodrigues 
de Andrade e José Rufino. 

No local funciona ainda a 
Escola Iracema Pamplona 
Chiesse, que tem l~0 a.1unos 
em dois turn06 e quatro ~ro
fessõras fornecidas pela Pre
feitura, local, AI!, CliRDÇBS 1·e

ce.bem merenda, refei~ões. ma
terial escola1· e unlformes, 
tudo conseguido pe' Centre. 
em suas promoções que vi~am 
dar mfttor assistência social 
ao _povo daquela cidade. 
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AS SElt 
ORAÇÕES CHAVES -
DA FELICIDADE · / /~ / \ 

AS úNICAS QUE RESOLVERAO DE FATO 
TODOS OS SEUS PROBLEMAS 
A VENDA NAS BOAS CASAS DE ERVA 

Pedidos Fones: 26i°-3149 

TENDA. ESPíRITA 7 ONDAS E 
T.E. N. SENHORA SANTANA 

A Tenda F.Spirita 0€, m 
Sete Onda.s, fica. na rua Ma 
ravilha, 871, em Bangu, r é 
dirigida pela. nossa irmã An
tonia Ribeiro que é Baba 
daquela casa. OS gulas-che
fes são: Caboclo Serra Ne
gra. e Pai Tomé. Na 1inha de 
caboc1os temos Cr,boclo Ai
moré e Mata Virgem. Na 
linha das Prêtos Velhos te
mos Vovó Catarina, Tia .a
r' - Con!!"a: E:rês são: P~dri
nho e Cosme; os exus são: 
Tranca Gira; Pomba Gira 
Cacurucaia. 

As sessões de desenv,olvi
rr · - -, · - realizadf - ªº" sá~ 
bados. consultas às quarta.s
feirns Jôgo de Deloguns tô
das. às r;uartas-feL•q,. 

A Jipe simpliC1d84e 
cou muito bem impressionada 
com o tratamento que foi 
dispensado pelos dirigent.es, 

TENDA ESPíRITA 
N. S. SANTANA 

Nosso irmão Luiz Fran-
- · ·o estêve visitar · ~ a .l'e· · 
da. Espírita Nossa Senh-,1 
de Santana q:Ie fica na rua 
C'·h'--na, 4 ;, no bairrG .o. 
Vas,.. ...... ~ --~ 10s. O ,.;.;,..~+-,-.- ,..... 

d~mte material é Odranire 
Aragão que também é ~ ba
balorixá que é f\lb, de Oxa
lá A mãe pequena é Dona 
Elza Pereira. 

As sessf ·- d-e desenv 
mento são realizada· ~ sá
bados e consultas à.s segun
das-ff''!·as. 

As se.ssões de caboclo.; são 
dirigidi>~ pelo f''lboclo Boia
deiro, na linha das i.lmas. 

Rei '"'·~go. Sessões de Exu: 
Po-nba Gira d& Ce.lunga,. 

Que Oxalá contiP ·· - dando 
muita proteção para aquela 
bonit~ casg· de car1 · 

FESTA DE 
IBEIJADAS 
NO SUPREMO 
óRGÃO! 

Domingo passado. cumprin
do outra etapa 1e nos -a oro
gram9.çâo, realizamos na ·i>de 
do SORE UD'.la .resta em }ouvor 

às criançadas oca.sMo em que 
distribuímos cêrca de mil 
brinquedos ro•1pa.s. enxova1s 
para nenéns, doces e 'laia., 
para e crianqa.da do ba·rro. 

Foi uma Ul-rde de a1egria 
pura I" o ruido dil~ criança~ 
alegrou a t.odos os que se [i
zeram presentes Depoi.s real!• 
zamoo um toque na R-:>c, do 
Xangõ de Ouro e no f na!, 
dirigentes do SORE. meàiuns 
e a,..<sociádos se reuniram nu
ma mesa de doce. 

Queremos deixa-r noSSOs sin~ 
ceros agra.decimentos aos va
lorosos médiuns da Roç;i cto 
Xa.ngo de Ouro que tem des
pontado em tôd'.ls a.s pro1no• 
çõa;; do Suprem,o órgão dis 
Re:igiões E,pirit.as. com grau
d4'b ra.vura. Graças a eles, 
n05Sa.s promoções dos últ,mos 
tembpos têm ;;aido orgamza
das e princtpalmente com 
brilho .. 

Rádio Vera Cruz -S.A. 
1.430 KHZ 

A RONDA DA CIDADE 
De segunda a sext_a-feira das 22h30min às 
22h45min. _ Sábado da s12h30min às 13 horas. 
Polícia, notícias g.o govêmo, interêsse geral, 

crônica do dia, queixas e reclamações. 
Pt·oduçâo de PAULO RICARDO 
Locutor GLAUCIO MONIZ 
Reportag·em de JOAO MONTEIRO 

" ' 



lllfll:onha Filho (118) e ~lário Barcelo 
"'54), res.pec.tivamente candidatos pela. Um
llanda a Deputado Federal e Deputado Es

r,jladual têm, junta.mente com as diversa• 
iflllluipes do ta.blóide e do SORE, percorrido os 
fferreiros da Guanabara, levando nossa pala-
~ de fé. 9 a.polo em massa dos terreiros, 

, cllrigentes, ~uns e das enfülades, nos leva 
• erer que desta lê.ta nosso povo saba-á res

tjN)Dék,r present.e, com Q seu vot.o no dia 15 
, ... novembro. Tem.os recebido um apoio in-
4IODCticional, e fixamos nossa. plataforma no 

:-,ot>Jet.ivo único • dar à Umbanda o q te a 
'1mbanda mereee. Não estamos tawendo pro-
■ 1 e H 11, e só Q qoe prometemos é continua,r 
.. lúa.. 

W. n_,_ ~ que reúne homens M 
..., e espírito de ~eiros. tfflnos feito o 
.- era p(H!l9Íve1 f-azer, dentro da mais sin-

PO O DE 

cera forma de servir a Oxalá. Partimos para 
o que nos parece a grande luta para a de
finitiva emancipação dos espíritas. Se muitlY.'I 
homens, com vida material definida, se 
unem em tôrno de Noronha Fílho e Mário 
Barcelos é porque os conhecem de perto e 
sabem que foram escolhidos para nos repre
sentar no pleito de 15 de novembro, ri.ão pe
las mãos do hmnem, mas pelas mãos de 
Deus. Se tivéssemos que escolher de nôvo 
escolheríamos os dois anteriormente escolhi
dos, pois quanto mais se aproxima o dia da 
batalha final para a nossa emancipação. 
mais pontitieam como verdad~ líderes e 
gUePft:H'OS, Q5 no9JO& dois innã-Os 4Je fé, kl• 
tas e aenÇ'll. 

Nés qu.e lidamos dia a dia com M'.ári.o 
Bareekls • NorOllha Pilho, serrimos de fiador 
de ambos ante o nosso povo. F.st.ejam certo!! 
:meus irmãos, CIM um velho ditado deve • 

ESPÍRIT, Só VOT,A E 

precisa ser aplicado 110 caso presente: No
ronha Filho ·e Mário Barcelos poderiam en
ganar a alguns durante algum tempo, maa 
jamais conseguiriam eng·anar a todos du
rante tantos anos. Vamos nos unir em tôr• 
no do~ dois. A vitória dêles será a nossa 
vitória Não es'tamos votando no homem • 
sim no ideal que êles carregam. A nossa 
grande chance • este.. É agora ou nunca. 
Veja como nosso povo já sofreu. Veja como 
ainda ,;omos perseguidos e achincalhados. * 
hora tte acabarmos eom tudo i-o. Temos a 
fa~a e o queijo na mão. Vamot1 vencer a 
batalha final, poli êste é o desejo de Oxalá. 
Vamos faser o n0890 Exércitio Branco mar• 
char para u urna11, levando como arma o 
nosso direito dt. vott,, e neste voto os Domes 
de Noronha Filho e Iá,·io Rarcelos Sarav,á 
Umbanda, sa1•avá todo o Povo de Zambi. 
(AMõhiado: José Beniste, Secretário). 

ESPÍRITA 



erre, ·ro,s Se Beu,n ,i~ ~ o 
Dia 25 ,E.a Bonsucesso ! 
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Espirita Só Vota Em Espirita: 

NORONHA FILHO 
MÁRIO BARCELOS 

Tenda Dos Humildes 
Posição E Hipoteca 

-
-

118 
1154 

Toma 
Apoio 

Sábado pMSado, durante a festa de Xang&, a casa de Gérson Gentil Sê 

llltniu politicamente apoiando nossos repretentant.es. Leia ampla repol'ta• 
gem. do que oeorreu na pág. 

,Má1r,i.o F eu isita ·O 
SO,RE E Traz Apoio! 

h próxiMo dta 25, diverses terrelm se rnnirãt u T.f. 
Meça Sete Pt11as das Almas, que te111 S1i sede na R11 Vieira 
f trreira, 245, 8fll 8onsucesso, numa grande concentração e111 

pról da candidatura dos nossos irmãos Noronha filho e Márit 
B~elos. A casa é dirigida pela nossa querida labá Rosa Nunes, 
e a reunião que contará. de um toque festivo está prevista para 

começar às 16 horas. Compar~am e llrem os seus terreiros, 
vamos nos unir em tômo da bandeira branca de Oxalá, para 1 

llfa flui pela nona total emancipação. (leia detalhes na pág, ) 

A MINHA VIDA (XIII) 
MARIO BARCELOS . 

Eu lenho ainda muita coisa para contar a vocês, 
porém o grand-e número ele problemas nos tira um 
poueo do passado, em função do present.e ata.macio, 

numa campanha político-religiosa que absorve nosso 

i\'lesmo aliSiin, nos mmnentos que nos sobram, 
divagaD1os pelos 41ne já a-00ntecen e chegamos à. COO• 
clusãó de qiu contamos até aqui o que de mais ne- -
cessá.rio devia ser contado. Quero 1-epresenta.r _ o meu 
p_ovo, mas quero, acima de tudo, que todos saibam 
das minhas virtudes e, principalmente, dos meus de

feitos, pois só com sineerid~ poderei cumprir outras 
misSÕf>s clentro da nossa religião. · 

Nas nossas andanças pelos terreiros nestes anos 
todos, e principalmente desde o inicio da nossa. cam
panha, temos recebido extraordinárias demonstrações 
ele carinho e apoio. Ficamos na certeza de que temos 
cumprido com simplicidade e autenticidade uma espi• 
nhosa missão, mas fica.mos na certeza maior de que 
fomos prepa,rad(M para ela oom difieulda.des e muitos 
tropeços na, nossa vida. 

No dJ.a 30, Dia de Xan:•. aniei uma obrigação 
Pal"a t meu Pal, no meu roneó • roncó da Roça c1o 
Xangô de ODro. Fiz como aempJe faço: Conversei 
longamente com o meu Santo e o Santo cios mem 
filhos. Pedi a êlel,. • prlncipalment.e a Xa.ngô que me 
iluminasse • alo permitisse que eu saia ck minha 
linha de eon4a1a, pois só mantendo a humildade po
der.ei seguir na missão que me foi confia.da. Pedi a 
xa.n,õ, com to.lo o ardor qae me desse n.aquele dia, 
dia 30, uma prova de que ..,_ eorrla bem e que 
nonos tra:balhos seriam e~ados de êxito 

Já no terreno do SORE. olhei para o usenia
mento tio meu Caboclo, o Laçador, e chamei. c1.uall 
filhas da. casa - a Kaitunam, do Omulu, e a <>n,.; 
tina, da Oxum - e manclei que iavJlBSelll e ench.
sem a quartinha do meu ca.boelo. DePOlis llaf para 
eumpdr meus compromisso.: com os terreiros q'IM! 
deveria vi itar naquele dia. e confesso que esqueci • 
pedido que havia feito a Xa nirô. Andamos em cliver• 
sos locais. fnlamos ao pove da religião e, entre OI 
noss·o~ compromissos havia um na R,ua, Para.na~ 
nema 181, onde funciona a Tenda Espírita Confian~ 
em Oxnl:1 Fui recebido maravilhosamente· bem pcll' 
todos, e. quando me diri!!.i ao Oa,boclo encorporade 
1u B~bá elo terreiro. êle me disse: "Filho. eu sou • 
Laçador•·. 

Foi unut aletria incontida., pois jamais havia vistiGf 
aq1:tela enticlatle em outro a,pg.rêlho. Cantei e clanoel 
para êle e co-ni êle e -depeis refleti que ali estava • 
prova pedida. O caboclo me most.rou uma imagem 
sua e ·eu não aehei parecido e a.poniet para um homem 
fo-rte, bem moreno • de •"belo9 ,ri9alhos e di~e: ''Eu 
o v~j-0 a!'-Sim ''. , , 

(OONTDfflA) 
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Jôgo De Búzios E Seu Mensageiro! 
Luiz Carlos Fortes 

"(Babalorixá TOLA MALEMB:t) 

A_ ~ciação de Ifá e Exu, no jôgo, 
de bUZJo.s é reconhecida. de.sele tempos 
imemoriais na Africa, como imaginavam 
os nagôs jêjes e demais Nações. 

Ifá situa-se em um plano superior, 
P?r. trazer aos homens a palavra das 
divmdades, sendo Exu quem transmite 
o desejo dos homens aos Orixás e Vo
duns. 

Antigamente a consulta do jôgo de 
búzios era realizada por wn sacerdote 
credenciado realmente, passando, depois, 
a fazer parte das atribuições da maio
ria dos Chefes de Terreiros e, atual
mente também por muitos elementos 
sem condições e atribuições sacerdotais, 
transformando-;;e em boa fonte de ren
da para os :nesmos. 

A consulta .;ambém pode ser feita 
diante de 1'.lll COPo dãgua e de uma vela 
acesa, estand<' o adivinho posim!do por 
uma entidade trifásica ou não. 

Exu é o mensageiro intermediário 
er.tre os homens e os orixás. como ele
mento indispensável de ligação entre o 
Plano Terra e o Astral. 

Além de ser o guardião das tronquei
ras das casas de culto, Exu preside a 
fecundidade, se multiplicando nos diver
sos cultos com nom-es e funções diver
sas. alguns associam-no a Ogmn e a 
OXóssi. 

Ifá e Exu ajudam a caracterizar os 
cultos e Nações de origem africana, con
firmando que se trata de uma fa.cêta 
d.as mais importantes do nagô. sendo 

característica comum, a possessão pela 
divindade, o seu caráter e a coll8ulta 
ao adivinho. demonstrando com isso que 
êssetl culto6 se constituem realmente em 
uma unidade, que assume sem dúvidas, 
as mais diversas forma.s. em cada lugar. 

Ifá ê o Oráculo e Exu é o seu men
&~-eiro celeste. 

Tola Malembê por motivo de mu
dança para nova residência, realiza con
sultas com "seu" Tranca-Ruas das AJ
mas e Jôgo de Búzios, tôdas as quartas
feiras e sábados, a partir d.as 13 00 horas. 
na Rua Nascimento GUI"gel n.0 29, no 
Largo da Fontinha. em Osvaldo Cruz . 
El>sa rua começa na Estrada Henrique de 
Melo (ônibus 916 e 917 - Borumcesso
Mallet e Bonsucesso-Sulacap_ que pas
sam em Cascadura e Madureira l • 

Represe-ntamos o SORE, na bonita 
festa ck: Erê.s realizada na T. E. Cabôclo 
Flecha Azul. da Rua Francisca Zieze 
227. e dirigida pela estimada Babá Van
tira de OliV1!ira, auxiliada pela Mãe Pe
quena Gertrudes de Sena. 

As. sessões são às quartas-feiras e 
sá.badoo. e.sumdo essa Ca.sa unida a todos 
nós, e agradecemos a recepção carinhosa 
a Tola Malembê, Oromim, Banda Leui, 
Altair e Sueli. 

Nosso Saravá. 

"isifas Da Equipe 

CENTRO ESiP:i!RITA COS
ME E DAMIAO - Rua Pau
la Brito, 370, An<larai. IaJo
rixá - Dina. Be.ssões - à6 
segundas, quartas e s,extM
feiras. 

oOo 

TENDA DE CARIDADE 
SAO BiElNEDllTO - Rua Enes 
Fiibo, 334. B&bá - ~ \. 
Se.5SÕeS aa; sábadoo. 

oOo 

OENTRO D:JP.nR.ITA OA
BOOLC> IRA.PUA - Estrada 
da caohamorra, 115-A, Cam
po Gl'8.ll(re. Babá - Adyr. 
S€6&ÕeS às QWl.rtas e Sli
bad()8. 

O.ASA O.Mm>ADE Rll!lINO 

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 

GN NA UMBANDA 

{órgão Ofielal do $ORE) 

Correspondência.: 

Rua Pernambuco 1191 

Encantado - GB 

FERNANDO COSTA 

DE ANGOLA - Rua Boto
cudos. 115, Bairro Freguesia, 
Dhs do Governa.dor. Baba
I01ixá - Ajagues.sú . Ses5ões 
- aos sába<i06. 

oOo 

CANTINHO DE VOVO 
OAMBIN'DA - Rua Clar1-
mundo de Melo, 483, c/3, Pie
dade, Ialorixá - Lllia. ses
sões - às segunda.$ e sexta&
fe!ra$, 

oOo 

CABANA SAN'1'A BARBARA 
- Rua Elvira da. Fonsecll, 
285. Tanque. Babá. - Osca.
rfna Braga. Gira. - aos sé.
ha.do.s, de 16 em 16 dias. 

OOo 

'IlF.lNDA ESPmiITA XANOO 
MENINO - Rue. D, lote lfi, 
quadra 15, Jaroim Boi.una -
Taquara. Ialorixá. - Merce• 

àies. Sessões - aos sâha<los, 
de 16 em 15 dias. 

OASA DE OAiRIDADE 
OGUM M?EJN'INO - Rue. 1 
n.0 140, Roci,nha.. B6balaô 
Oswalcio Barl'OISo, Sessões 
a<J6 sába.d08. 

oOo 

aElNTRO EBPma'l'A PER· 
SEVER,ANTElS DA n - Rua 
Febpe camarão, 156, Mara.
cam. Babá - Mlrtea. Ses
~ - Segun,das, qua.rla.s e 
sextas-feiras. 

oOo 

TENlD.A ESMRlrnA OIRlI DO 
ORDEN'IU!l - Rua. Prineipe.1 
s/n.9, Sara,curuna. Babâ. -
Erotildes Aodrlgues. Ogli. 
- ?.é Grande. S€SSôes - aos 
sá.badoo, m, 15 em 16 dias. 

1 LKA 
Malhas e Confecções Ltda. 

CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VESTIDOS 
E BLUSAS DE MALBA 

VENDAS ATACADC E VAREJO 
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 

Mencione êste anúncio e ranhe 10% de bonificação 
Fábrica e loja: Rua Dr. Leal 368-B (Esq. da Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do õnibuB 

Eng, Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 

Rádio Vera Cruz S.A. 
1.430 KHZ 

A RONDA DA CIDADE 
De segunda a sexta-feira das 22h30mi11 às 
22h45min. - Sábado da s12h30min às 13 ho1·as. 
Polícia, noticias do govêrno, interêsse geral, , 

crônica do dia, queixas e reclamações. 
Produção de PAULO RICARDO 
Locut.ór GLAUCIO MUNIZ 
Reportagem de JOÃO MONTEIRO 

EQUIPE FôLHA VERDE 
VISITOU LINDA CASA 

A nossa. equipe Fôlha Verde 
visitou a Tenda EJ.,pirita Ogum 
Beira Mar, que tem sua sede 
lla R"8 M'lra.ngá, 899, Pl"R9I). 
Sêca, Ja('l..'U'epnguã, que é diri
g!da na pa.rte e5p:ritua.l pela 
Ba.bá Manna Rodrigues dos 

Santos e conta a,t,uaJmente 
eom cê!~ de 60 "1nedíu.os", 
todos imbuido.s dos bons pro
pósitos da UOSS& religião, 

Dona Ma.rina trabalha com 
05 caboclos Tupinarnbá e 
Arranca Tôco e as se-'6Ões em 
sua casa são à.s quintas-feiras 
pa,ra a caridade; conl'u'tas às 

Vl•s1•tas segundas, quartas e sextJs
fei::-as e os da;ienvolv ment.os 
aos sãibsdoe. 

Da Equl•pe A Mãe Pequena ds Casa é 
a nossa irmã Georgina Pe
reira Dias; os ogãs são: Jorge 

VovºA ch·1co Negreiros e Mazlnho dos San
tos. A Diretoria está as.sim 

~ --:---:-:: ...... ~- ~,onati,jbuf.rla.: Pr-'•d.M--.e' -
..._,_._,......,.A EZ:lr~A CABO-- so Scarlait; tC6ouret.ro, Joã.o 

CLO AYMOR.l!: - Rua Isoll- Damasceno; supervisor, José 
na n.0 45, Méier. Ses.•ões à6 dos santos, e secretário. Djal-
1uart&s-feiraa e sábadoo. ma Antônio dos Santos. 

-. -
'I!E1ND.A EP1RITA SAO 

JERONEMO - Rua Catulo 
Cearense n..0 196, fundos, 
Sessões às segundas-feiras e 
sá.'baldos, de li em 15 dias. 

-•-ABAÇA. DE OXUM - Rua 
Luilz Barbosa n.Y 7, Vila Isa
bel Sessões àe quartas-lteira.s, 
Ba.balaô: Oelso. 

-• OEN'l1RO mP1IRi('11A JA-
N'AINA - RUA Ce,pituba, 163, 
Vaz Lôbo. Ses6óes às segun
das, quartas e sextas-feiras, 
com 08boclo 7 F.strêlas. 

-. -RiEOANTO DE OXALA 
Rua Ministro Ga.brlel Piza 
n.9 70, Jacarepaguá. Babá: 
Mine-rvlna Gomes. Se6sões: 
qua.rtll8 e eábadoo. 

-. -
O.ASA OPmlRARIIOS D!E J'E-

SUS - Rua Goiás n.Y 300, En
eant.e.do. Babalaõ: Edson 
Pe.ssôa. Sel!sões: Tkças e 

' 68~~--. -
O.ABAiNIA. . SAO J!ERôNlJMO 

- Rua. Câ.ndtdo Beniclo n.0 5, 
Jaoa.repag.ult. Se.ssões: às se
~ndas e .sext~--Mras. BaW.: 
OeEa1'ina, 

-. -
OAiNTEN'HO DE "!IAINISA -

Rua Miguel Rangel n.Y '1110, 
C11.sca,dura.. Babalorlxá 
Nelcy Madha,do, Mãe Peque• 
na: R<lS& de Oliven. se&-
11llee - às seg\l.Tll()e8, quart.a.s 
e sextM-:feirM . 

Aproveita.mos o ensejo para 
deixar nOSOOIS a.gradeclmentos 
à. a.colhlda que deram aoo 11()6-

sos represent&ntes e deixa.mos 
a sede do SORE à disposição 
do povo daquela casa santa. 

Sa.ravá., e aguardam.as uma 
visita para breve. 

JOGO DE 
BúZIOS 
O jôgo de búZio.i na. sede 

do SORlE 6 às segundas, 
têrça.s e quartas-t'e1ras com 
ln!cio àS 16 bor8B. O!! ill
tereesa.dos devemo pro
cum.r tloha DA secreta.ria 
i.o órgão na Ru,a Perns.m
buco, 1161, esta.ç§.o do E" 
cantado. 

Fulgêncio 
Louvou 
Xangô 
O nosso e.stima<lo Ba.balorl• 

,r.á, J06é Fulgênclo de Xan~ô, 
realimu nos diat :16 e 3 do 
corrente, toques em louvor a. 
Xangô, .seu Pai. Aa soleni
dades ocorreram na aede do 
Ylê de Xa.ngô e Onim, na 
Rua. Alvares Cabral, 231, Ca
cbambi, e na. ooa&ião estêve 
preeente o Zelador de Santo 
Toninho de Olro8Bl, Pai de 
Santo oo Fulgênclo, 
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NORONHA FILHO 

Uu.s dizem que êl.e está malu.co. 
Outros afirmam que eetá aofrendo de 
arterioesolerose cerebral. NãA> IN'Ji qual o 
diarnóstico certo. só sei que era um 
homem normal até há p0uc'o temPo. 

E' verdade que sempre teve idéias e 
atitudea originais e teimava em pra.tica.r 
o bem. numa sociedade em que parece 
não haver lugar para sua prática. Maa 
isto não chega .i ser um a.to de loucura. 
Homem bom, trabalhador, amável e ser
viçal. 

Estava sumido de minha viela., há 
mult.os meses: ontem, encontrei-o no sa
g aão de uma repartição pública. e tive 
UDl cboqire, 

Risonho, como sempre, havi3 11D1 bri
lho estranho em seu olhar táG conta
gia.n' e que dava a. impressão de ser um 
homem totalment.e feliz. Mas o que me 
chamou a ateucão foi um enorme volu
me arredondado que trazia debaixo do 
braço, embrulhado em papel amarelo. 
Ea estava em companhia ie várias pes
soas e uma delas, nossa amil!'a comum, 
fêz as apresenta~ões de praxe. Ao che
gar a vêz üe me cumprimentar, êle fêz 
um.i. ligeira reverência e disse o clássico 
"muito prazer" sem dar o menor sinal 
de me haver reconhecido. 

Fomos sempre tã.o intimamente ami
gos, que o fato llle abJlou as ba.ses da 
sensibilidacre. Estava ainda imerso em 
atordoadas reflexões, sem saber o que 
dizer quando êle perguntou a alguém do 
grul)O se não queria beber água pura. 

Afie oontínuo, desembrulhou uma enor
me bilha de ba.rro enquanto explicava: 

"Esta é l\ úniêa água pura que se 
pode beber nesta cidade; apanho-a di
retamente na esta.tua elo Manequinho. 
E' a única biea cuja água não está con
taminada; tó4as as outras estão polu.í
daa". 

Oomo ninguém quisesse beber de sua 
água, embndhou cuidadosamente a bilha. 
despediu-se e se foi, esca.da abaixo, com 
o passo ligeiro de quem tem coisas im
t>Ortautes a fazer. 

Fiquei paralisad-0 ao ~ ae uma 
profunda pena. 

Que estranhos mecanismos mentais 
teria.m levado aquêle homem a uma si
wação tão absurdamente grotesca? 

Meu pensamento mergulhou num 
denso Mvoeiro de interror:mtes perplexi
dades. Mas dentro da névoa adejava a 
luzinha de um ensinamento. E fui su
bindo os restantes degraus da escadaria, 
pisando a pedra firme das conolusóell 
mais sólidas: 

São os homens na loucura absorven• 
te de suas preooupa.ções individualistas, 
que teimam em reter nas bojudas bilhas 
de seus sistemas, a linfa universal de 
tôdas as verdades. 

E' preciso quebrar tôdas as bilhas 
e beber a água corrente no curso natu
ral de sua fonte primitiva ..• 

(Há muita gente po,r ai, com a bilha 
embaixo do braço, oferecendo a água do 
Manequinho). 

Noticias Da Equiee Simplicidade 
A T.en.d,u. .E.is.pú•tt,n sa.o Mi

guel e C&boclo Tupi,n,a,mbá., 
realizou linda gira de Crian
Ç66, ein sua sede, na Rua 
José Bonifácio, 298 - Todos 
os Santoo, que foi dirigida 
pela querida Yalormci. Isau
ra F'ilguei.raB, do Geboc!.o Tu
pinambá. 

• • • • • 
Dia 27, o e. E. sea1ra Ima

oulade. con,ceição, na Rua 
Ura.nos, 1.278, em Ola.ria, rea-
11zou linda gira em louvor aos 
meninos e_ a gil'a foi dil'igida 
paio Baba.lorixá. Fraucisco de 
Assis BalJ."\1'06. José de CaJ'va.
lho enVle. o .seu sarava.. 

••••• 
Dia 26 d.e setembro p_p., as 

llO horas, foi realizada Ulll,:I, 

Gllra. de Orialllç.as na. T. E. 
Nossa Senhora da Paz, sob a 
d:h-eção da. Yá LuJza., do ca
boclo JVIata Vl.rgem de .Al'uan
da. Foi uma linda. gira., com 
mu.itAI. oopiri1Jualidade e agra-

decea.ioe. a. a:t.cnçll-o qu.o .no., 

foi dl.spensada. 

• • • • • 
A Tenda Espirita. Elltrêle. do 

Oriente, com sede na Rua Jo
sé l3mltifáci.o n·º 840, ow;a. 7, 
Todos os Santos, que tem a. 
<lli'eção da Yá Diva PôrW 
Magalhães, realiZou Gim de 
Crta.nças no dia 27, às 16 ho
ras e Gira em louvor a Xan
gõ no dia 30, às 20 horas. 
Foi ma.Is um exemplo de co
mo se praJtica a verdadeh-a 
Umbanda.a Re«lbam o nOESO 
saravá.. ' ..... 

A T, E, Caboclo 7 Fôl.ha:5, 
soo a dl1reção da. Yá Astro
gilda Soares, em sua sede, na 
Roo Gonzaga campos. n, 

Todo.s 06 Santo6 rea,Jizou lin
da gire. louvando São Cosme 
e São Damião. A querida 
casa de Umba.n.da nós envia
m06 O ll06SO Sllll"l!.Vá., 

••••• 

CASA BOTlNICA - ERVANARIO 
ERVAS MEDICINAIS E PRODUTOS DA FLORA 

ARTIGOS DE UMBANDA EM GERAL 

R. Barão ele Iguatend, '70-A • Telefone? 248-41%1 

Pra9a ela Bandein - GB 

En-v2.-aa:n.os o D.,Clril$30 sarava 
para. a querida YeJorixá Nair 
Barreto dOB San.lx>s dirigente 
do e. E. seara. de Oxóssi, 
ooon sede. na Rua Guati.ara., 
253, em Honório Gurgel, que 
realizou linda. Gira de Cr!an
ç,a.s. 

••••• 
As ~tivlda.des em louvor a 

Sá.o Cosme e São Damião fo
ra.m lindas na, T . E. Filho,; 
de Oxóssi, com sede na Riua 
Crurlos Xavier, 97, campinho. 
e que é dirigida pelo nosso i!r
mão Ba.balaô Aui-éllo R. de 
Melo. A todos o saravá da 
equipe Simplicidade. 

••••• 
A Tenda Espirita Santa 

Terezinha. do M.enino Jesus, 
com sede na. Rua São Luiz 
G<>nza.oca,, 1.164, dirigi.da pela 
~ Yalorixá Judite Fer
rem-a e que tem como 1.• Se
cretário Laercio Guimarães, 
realdzou 118.mbém no di& 27 a 
sua tradicional Gira d1l6 Cri
anças. Foi um.a linda Gim e 
pedimos a Omlá as suas bên
çãos para oooos desta casa de 
oa.ridade .. 

••••• 
l'olle em M.ARIO BARCE

LOS e NORONHA FILHO. 
a-a. H; de Zlbrembro é o dia. 
d& a.flmJação dos Umbandis
flae. 

PAGINA 3 

OBRIGADO SR. GOVERNADOR 
Há ~lguns dias atr~, quando me pronunciei sôbre 

O C~l}Ceito que. as autoridades estão fazendo da r:ossa 
religiao, enalteci o excelente tratamento que a Umbanda 
vem recebendo das autoridades governamentais. 

~ouco a P?~~o, com um trabalho nobre, .honesto e 
d~id1do,. a rehg1ao de Umbanda vai galgando um con
ceito ma:10r dentro da esfera administrativa, pois com 
as autoridades temos cooperado, auxiliado e também de
monstrado C? nosso poder de aplicar dentro e fora dos 
n?ssos te~i·~iros, os conceitos de bem, de caridade e tam
bem de civismo que norteiam os passos da nossa rellgião. 

_ O Sr. Governador da Guanabara, Embaixador Ne
grao de Lima, ao ensejo da comemoração do dia doa 
santos S. Cosme e s. Damião, veneradoo e festejados 
a 27 de setembro, por todos os templos umbandistas e 
por todos_ os umbandistas, assinou decreto dando os no
mes de ~ao Cosme __ e São Damião aos dois viadutos em 
construçao na ltegiao Administrativa em Ramos. 

As . denominações oficiais de S. Cosme e s. Damião 
aos dois viadutos da Rua Uranos e Leopoldina Rêgo 
em Ramos, foral!l recebidas, como uma , homenagem á 
todos ~ umbandistas que anualmente fazem a Guana
bara ficar em festa, com os terreiros a bater suas pal
mos _1>ara os ''meninos" e também que dão a alegria 
da cidade com as distnõuições de doces balas e brin
quedos, fato que i á está alcançando um' nível turístico 
para a nossa Guanabara. 

. E' o reconhecimento das autoridades governamen
tais, para com a nossa Umbanda, religião de caridade 
e de paz. 

Muito obrigado, Sr. Governador. 

TER.RE,l·Ros· 
Da U. EI. U. B. 

TENDiA FaP.íRITA OGUN 
BElíRA-MAR - Rua Ceza.ne, 
4.414, IAPC, Dei Ca-stillo. Ba
balaô: Antonio Penela Gran
de. Sessões: quartas e sextas
t'eITSS, às 20 ,30, de 15 em Ui 
Cl!a.ll. Guia. Espirit.u.a.l: Ogun 
.Ron-:z,pe- .Ma. to. 

TEN'DA .E.SP.flRll'I1A TUJU
PIJI.R.A - Tr~s.sa Paulina, 
50, Fonseca( Riodades). Ni
terói. Babala.ô: Reinaldo 
~.Vier de Almeida. Sessões: 
Qru.rta.s e .iextas-:feiras, à:! 
20,30 horas. Guia Espiritual: 
Caboclo Tujupiara. 

<'.A.BANA ESPíRITA SE
NHOR DO BONFIM - Rua 
Siúes Guimarães, 67, Enge
nho de DeRtrO, Babalaõ: F1o
riano Manoel da Fonseca. 
8€.ssões: Segundas, quartas e 
sextas-füira~. às 20,30 horas. 
Guia Espiriiual: Caboclo Uru
batâo. 

TENDA ESP.tR.ITA SAO 
JOAO BATISTA - Rua Ba.r
r<,s Barreto, 45, fundos, Bon
suoesso. Bal>alaô: Hilário 
Amando Cardoso Avila. Ses
sões: Segundas e sextas-fe.i
ras. às 20,30 horas. Guia Es
piritual: ca.boclo Tamoio. 

TENDA OABOOLO PENA 
BR-ANCA - Rua José A11tô
nic, Ba.tist.a., lot.e 15, Olinda. 
Se.«sões: SáibadoS, às 20,30 
hvras. 

TENDA ESP1iMTA SANTA 
BARiBARA - Rua. Mstra, 57, 
fundos, l1"a.já. Sessões: Quar
ta& e sextas-t-elra6. às 20,30 
horas. 

e :t R e u Lo ESIPJIRITU~ 
FOGO I>IVINO - Rua João 
Riodrigluee, 93, e/2, São Fro.n
cl6co Xa'Vier. Sessõe6: Qua.r
• e- le'Xl&s-:telras, àe 20,30 
horas. 

'11ENDA ESP:tlUTA OABO· 
CLO VENTANIA - Rua 
Ara.una, 17a, fundos, Braz de 
Pina. Ses.sõea: Quartas e sex
tas-feira.,, às 20.30 horas. 

CENTRO AFRlCANO N. S. 
DA APARECIDA - Rua Pe
dro L.,a,batut1 76, Hanó1-Jo Gur
i;el. Sessões: Quarta., e sex
t.as-feira..s, ~ 20,30 horas. 

GRUPO ElSP:íiRJITA URU
BATAO - Rua Dr. Thomp
sc,n da. Mota, 347, Marechal 
He1mes. Sessões: Qllllrtas e 
sextas-feira.,, às 20.30 horas. 

TENDA ESIP1RITA SAO 
COSME E DAMIAO - Rua 
Guaíba, 326, Braz de Pina.. 
Babá: Georgina do Amaral 
~ 1lva. Sessões: SegU11das, 
quartM e .sextas-feiras, às 
20,3L horas. Guia Espiritual: 
ca,boclo Ja.vari. 

TENDA JilSP.liRITA TUPI
NA.MBA - Rua Engenheiro 
Lafaiete Stok:ler, 742, Vila da 
Penba.. Babá.: Olga dOIS San
t~ Guia Espiritual: Caboclo 
Arranca-Tôco. Sessões: Sé.
ba<'.lo.s. 

'l1E1NDA E.S.PtR!TA CABO• 
CLO PENA DOURAiDA -
Rua Volga, 305, Rio da Prata, 
Bangu. Baibalaô: Nestor 
Franictsco Alves. Guia Espiri
tuail: C8iboolo Pena Dourada.. 
Se6Sóes: Quartas. sextas-fei
ras e domillg()6, de 15 em 16 
dlas. 

TENDA ESP:ílRllTA ~
LA DO ORIEN'IIE - Rua Jo
sé Bonifácio, 840, c/7, Todos 
us sant.os. Babá: Diva Põrto 
de M,aga,lhâes. Guia Eeipiri
tual: Ca.boolo Cl.pó. Sessões: 
StgUnda.s (durante o dia) e 
qusrtas-felrns e sá/ba,dos, As 
20,30 horas. 

,ario Bareelos 1.154 
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JOAQUIM PAULO 
Os Iniciados Espiritas Sáo Felipe e 

São Tiago, com sede na Rua Souza Frei
tas n.0 351-F. em Terra Nova, GB, aca
bam de sofrer um rude golpe com o de
sencarne, aos &_ a,no.s de_ idade, de seu 
presidente perpétuo, o nosso boníssimo 
irmão e confrade Joaquim Paulo. fato 
êst.e ocorrido en 18-9-70. 

Para aquêle.s que o conheceram pe.s
soalmente, será desneceS5á.J.io falar-se 
das qualidades morais dêste admirável e 
profícuo trabalhador da Seara do Mes
tre, pols êle foi, aqui na Terra. uma cria
tura qu~ se preocupava, de modo espe
cial com os num1ldes e desamparados. 
dando tudo de Si para que os que o cer
cavam se sentissem felizes, sendo um 
BOM. na verdadeira acepção da pala
vra. 

Fundador desta Ca.sa de Carldade em 
1 de maio de 1928, juntamente com outro 
baluarte que foi seu grande amigo Aris
tides de Miranda Sant.os adquiriu coro 
esfôrço próprio. a sede própria dá Rua 
Souza Freitas n.0 351-F. que representa, 
hoje, um patrimônio digno de nota e que 
permitiu à Casa do Pai Cambinda. seu 
Guia Espiritual. enfrentar as dificulda
des naturais a êstes empreendimentos e 
subsistir até os dias atua.is com denôdo 
e galhardia auxiliado por uma valorooa 
plêiade de fiéis e leais companheiros, 
que prestam ine.stimáveis serviços à no
bre causa da Doutrina. Espírita, alicer
çada na. bondade, na caridade e na fra
ternidade. 

A sessão do dia 27-9-1970 foi feita 
em homenagem à sua figura excelsa, 
sendo, na ocasião, proferida uma linda 
preee à sua memória, pelo ilustre con
frade Agostinho Levefre, que recordou 
inúmeras -passagens da vida terrena de 
Joaquim Paulo. dizendo do imenso amor 
que êfo tinha. 1>0r esta instituição que, 
.segundo ê e próprio :alava a. rta.m1mte. 
era prolongamento' de seu lar além 
de sua preocupação com os órfãos e 
desvalidos, sendo uma de suas maiores 
alegrias a distribuição de roupas, man
tLnentos e agasalhos. o que ocorria ro
dos os anos, na Festinha de Natal, por 
êle organizada. e dirigida.. 

CARLOS ALLEMA D 

.Sua obra, entretanto, que é iulpe,1•e
elvel. será. um estímulo para os conti
nuadores de seu grandioso ideal de paz, 
amor e despreudlmento, sendo que a 
sua incansável Diretoria procura.rã, cada 
vez mais, honrar seu nome e sua tra
dição, pojs êle estara ca.ã.i. vez mais em 
espirlto. Presente aos trabalhos ioopi• 
rando e orientando a melhor maneira ele 

servir à nobre causa de Jesus. 
os herdeiros de sua obra. são os se

guintes: - Presidente, .João Gomes Cor
rêa; Viee-Pre61dente, Rodolpho Ferreira 
Filho; Primeiro-5ecretârio, Agostinho Le
tevre; Segundo-Secretário, João Lopes 
da Costa; Tesoureiro, Aniceto Lopes; Fis
cal. Luiz Assunção além dos "medluns" 
Sérvulo da Paixão, Maria Carmem da. 
Paixão, Pedro Andréa., Marelonllla. P&Ulo, 
Dinah Paulo, Diva Paulo, Diva Le!evre 
e muitos outros que freqüentam ou ve
nham a freqüentar as se.sooes. pols, se
gundo o nO&."lO Supremo Gula, .resus, o 
~ei~ Nazareno: "A seara é grande, po
rem os trabalhadofe,S são poucos". 

Assim, quand l proferirmos os nomes 
dos Guia.<! Espirituais dos Iniciados Espí
ritas São Felipe e São Tiago e que são 
oo que se segue: Pai camblnda, Ma.
ranã, Três Estrêla.<!, Luiz Timóteo, Ve
lho Amigo, Maria Rosa, Pai Tomé, In
daiara, Bezerra de Menezes, Na.bueo de 
Freitas e Aristides de Miranda Santos. 
doravante acrescentaremos o nome ve~ 
nerável de Joaquim Paulo, e que êle 
possa nos abençoar e pedir para nós, por 
nossas necessidac.es e aflições. do Espa
ço ond· se ~ncontra revestido de multa 
Luiz. caracteristica doo verdadeiros a.pós- · 
tolos. 

Su?. missão foi cumprida brilhante
mente aqui na Terra, e, oxalá, nas pa
ragens siderais. seu Espirito continue a 
trilhar a. trajetória radiosa aqui iniciada 
e êle possa purl cado e -na.s gr ças o 
Senhor, tornar-se um dos Mentores Espi
rituais de nOSS' Planêta. especialmente 
de nosso querido Brasil pais grandioso 
e que se tomará, dentro em breve. com 
o advenro do terceiro milênio, no "Co
racão do Mundo e na Pátria do Evan• 
geÍho". 

AGUARDEM PARA BREVE Babá Diva 
Pôrto Mandou 
Convite Cuse Peno Brànco 

Tudo para 
Umbanda 

obrigações de 
e Candomblé, 

sob a competente direção 
do Babalorixá AZUIL 

Rua Suruí, 231, loja C, esq da 

R. Guaporé, em Brás de Pina 

A casa onde você comprará 
melhor e mais barato 

A Babá Diva P6rto de MA• 

ga}Mes COttl'Uni~ que no di& 
37-9-970 p.p. houve um be.• 
tizado na Tenda E6trêla do 
Oriente. da encantadoNi. me• 
nina Valétia., filha de dol1! 
médiuns da. 0111&, Válter e 
Marll. 

Serviram d.e pedrinhos Suie
ll e Romualdo, fflhois da 
Babá.. 
o ca.boclo Olpó ta o bQ,.. 

tlsmo. 
No próximo dia 18-10-1.0'l'O, 

ha,vera um suculento Mlg'Ú à. 
baiana.. com inicio àe H 
htaQS. 

A Babá Di"Ta manda agra.
de<'er-1he e conta com. a sua. 
presença. 

E,SPÍRITA· S0 VOTA 

•DOMINGO~ 11/10/1970 

AOS EDITôRES E ESCRITORES 
Comunicamos aos F.ditôres em geral, que 

faremos l'egistro' e comentários das publica
ções que 1100 :forem enviad~. 

É permitida a transcrição, t.otal ou patclal. 
dos artigos do Ta.blóide, desde que citada a sua 
origem. 

Os artigos assinados, são escritos especial
mente para o Tablóide GN na. Umbanda, e OI 

conceitos nêles emitidos são de lnteh'a 1·espon
sabilidade de seus autores. 

. A REDAÇÃO 

Noticiário Da 
Equipe Ogum Mege 
A Equipe OJum Megê, com

posta do Babaloi·ixá Adilson 
de O!iveira, Lúcia Helena e 
Vera Lúcia, estiveram presen
lie à festa de !beija.da reali
mda no Centro l!spfrito. Nossa 
Senhora de Fátima, dirigido 
pela competente Ialorixá. dons 
Ana. 

.;ste Cent-r11 tem a sua. sede 
'm Rua Rêgo :a&lTOS n ° 13, 
em santo Cristo, e realiza 
sei;sõe.,; à.s têrças, quintas e 
sábad06. no horário de 20 00 
hora.~. 

A gil-a. festiva, oomo sempre 
ocorre ne11ta Ca.sa. de carida
de, estêve brilhante, contando 
com a p_,.~,,,-~cte ún,eroe 
!J1l105 de fé. cum,pre-nos res
,·altar a aoolhidn que nossos 
repra,entMtes tiverllJll. por 
parte do corpo m~iún·co e 
por todos oe membros d'i Di
retoria de~ta Casa de cari
dade. 

Os tra-balhos foram abertos 
às 16 horas com um lindo Xirê 
de Exu a Oxalá, e foi dado 
a se a.preciar o lindo pé de 
dança êo.s mediUDE que fazem 
parte de tão formosa corrente 
es.piritua1.• · 

A Mguir for.am distribuídos 
<kres ~ crianças da redon
deza. Tei.mina-da a diStribui
Qií.o, iniciaram-se os traba
lhe 11endo felta a chamada 
•de todos o Ce.bOclo,; os quais 
e1~n1 muito bem cbefia.dos 
pelo vibra.n.te Cabôclo Pena. 
Bra.noa, que viera na eficien
t.e Ialorlxá dona A.na. 

As ent.lrlad•• que prestam 
el!Ll'id•rles nesta casa sã<>: -
Pena :&-.anca, oa,bôo1o ~ 
l-a, Flecheiro, Sete Montainhas. 
Jurem.a, Tupinambá, Pai Joa.• 
quim, Yov-6 Catarina, Maria 
COnga, eet.e Voltns, Tirlri, 
Pompa Oira. Joã.o Ca.vel.ra e 
outros. 

Foi eonrvl.da.do de honre. o 
nosso representiente o Ba.ba
lorbw. Adflso:n de 011 veira 
< Abanaruiê), o quaJ agradecim 
a. aoD!hida que 1he foi dispen
sada, por todos os membrOS 
dessa Ca.ea, de,de o abiã à 
I,alor.• xt. 

Alpós Oll trabalhos foi ser
vido um suculento ca.ruru e 
doce ao~ presentes, que com-

pattilhaTlllll d& aJegria te-1-
na.nte e da grande Yibraroria 
espiritual emanada do- "Erê6" 
que vieram dar a ~ pre
sença, que a t.odos ence.nta • 
cativa. 

Sara.vá. Cosme. Damião • 
Doum, Crlspim e Crispiniano, 

, Martim, Martiniano e Al&bé., 
Que a falange de ibeijada, 

n.umente os a.xéii do Centro 
Espírita Nossa Senhora de 
Fátima. são oe votos de todol 
oo membros dO SORE. 

Grande Festa 
Em 
Instalou-se no óia 4 de ou

tubro, domingo, às 16 horae 
a União Espl.ntista .de Um
banda. elo Bra.sil, no Estado 
do Rio, oom sede já !uneio
na.ndo à RUB São João, 11, 
sala 513, em Niterói . 

A festlvlda.de teve lugar na 
sede do Si.ru:lloo.to dos Ope. 
rárlos Navais, à rua Benja. 
mim C-Onstelnlt, 385, e cons
t,ou do hasteamento do Pa
vilhã.o Na.cl.onsl sob acordes 
da. Banda. de música da Po
licia Militar do ESta.do do 
Rio. Homena(!em as aiutori
ds.<l.es ~ recepção aoz 
chefes de terret.ros e em ee,. 
guida bou-ve uma. monu
mental g,im de confmtemi
zação entlre vários centro& 
que ~ 8, B01eni
rui.de. Pecliu a~ d& 
U.E.U.B. que todos OI! tl!lr
rel4'08 ~ tndepen
tem.ente de oon'fities etpeel&is, · 
pois se trat.a. de 'lllJl8 · feBta 
de. Umbamda que deve clle,. 

monstmr a sua. puJa,n91t • 
seu Cl~W ~ todo e 
Brasil, 

---------
LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 
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Membro do Conselho de Cultos do S.O.R.E. 

6 e.:.{i.. .. ,,.º 
JOSÉ DE CARVALHO 

A ViERDADEIRA PREOE ~ 
UMA FORÇA AINDA POUCO 
OESCON'HECIDA DO HO
MEM: - II Felizes são os 
11imples e humildes, porque 
vive' ::\o em Paz. - sabemos 
que p .. ssuem a Pa?J de Espí
rito porque estão isen,t,os de 
<li~· 01 dia e perturbarões. 

Podia Jlesw, naqueles re,. 

anotos tempos, há dois mil 
anos atrás, expliC!l'l' aos bO
mens de então, pro!undamen
'ie atrasadoo e ignorantes o 
que a ciência hoje estuda e 
confirma.? Pois a p1·óprla d.
encia, nos seus intc!als vis
lumbres, que nos informa. d1-
2JCJ1do que os mansos, bumil• 
d.es limpos de coração e de 
pensamentos n. ã o sofrerão 

tanto qu&nto os rebeldes, oa 
la:ados, os perversos que mor
tificam seu corpo tisico pela 
vio.'êncla de sell6 atos. Pois, 
~ isso que .resus fêz sentir 
àquêle povo. 

Nessa altura, de nOISSO te
ma, sentimo-nos no dever de 
elevar a Deus o nosso bino 
de gratidão por pertencermos 
à Doutrina Espirita. que tudo 
expUca com raciocfnio e ló
gica - nenhum problema, 
milagre ou mistério fleg, sem 
soiu,.ão. 

Tudo, absolutamenite tudo, 
pode a criatura receber dos 
Céus da Ora.çã.o. e, se esta 
rõr sincera, honesta e natu
ral la. pode p.:oduz!r o 
l'cnõn'leno oha.tno..clo pelo povo 

de "milagre", que se da.rã, no 
clizer de Jesus, pela Fé, mes
mo que seja do tamanho de 
um g·rão de mostarda. Po
rém, com a. incredulidade ora 
reinante observa-se que a 

crença em Deus, infellzrnen• 
te. val, aos poucos, desertan
do dos corações; os São Tho-
11:es multiplicam-se, e, aí e.s
_tao em todos os seto:-es, -
i_n<:,'~~i-ve no seio das próprias 
1 e!Hnoes causando luta e d1s
sencão. 

Ainda assim, são constata.
dos, com todos os pormeno• 
res. os t,a,is milagres realiza
dos no selo de tõdas as reli
giões. Podemos notar, como 
tendo grande importância, os 
reallzados em França e co-

- nhecvdos por "mil~" de 
Lour-des, que se processam por 
o c a s I ã o das peregrinações 
àquelas fontes, qmindo, então, 
.-.e avoluma.m as confl.rme.ç6es 
oficiais da.dati por grande nú. 
mero rle cientistas e médicol!I 
que ali oomparecem espeeiQl
mente para tal fhn. 

A respeito das cura.s de 
Lourdes, o Dr. carreI esc:re

. veu um Uvro relatando fat.os 
1rnsomb1·ooos, fncr!vels mesmo. 
~!e observou doentes em a.go
ma, sem nenhuma. espeTança 
de cura, com os órgãos 00111• 
pletamente em dec=poslção 
e a.té putrefatos. Assim mes
mo f01'811?1 curados, quase que 
instantâneamente, de suas en
fermidades, oomo sejam tu
bPrcu lose óssea, abcessos frios, 
t>hagas rupuran,tes e antigas, 
Jupos, e&ncroo, etic. Lá foram 
curados paralitieos, aleijões e 
en~Via;('loa, 4e!sando mwetae 

• aparelhos 01·topétioos aos 
mil.bares. 

O Dr. C'arrel chegou a ver, 
com se1.16 próprios olhos, uma 
ferida fel& e de grandes pro• 
porções que se cicatrizava en
quanto a observava; os tem· 
dos 1am se recompondo e a. 
chaga desape..recla como um 
passo de mágico. De modo 
idêntico desapareciam, quase 
que de súbito, as úlceras e 
até o câncer. M. antLgaa de
formações dos ossos (retorci
dos, t.ortos e deslocados) eram 
corrigidos, e, os complicados 
g'â,nglios cancerosos cm•avam
Be sem a intervenção dos mé
dicos. Da, multidão presente 
em Lourdes ecoavam, J>P.lO es
paço airora, excl<\.mM."ócs de 
encanto, sm·prêsa e júbilo; a 
todos os instantp,: eram oui\'1.• 
dos - oh! oh! meu Deus! 
Sim caros irmãos. só neus po,-
diia. operar aqueles pooudo -
milagres através de seus mag-

. nânimos prepostos - ê&tes 
bons BEZERiRAS DE MENE
ZEB, médicos do espaç,o que 
também estão em todo sos 
nossos centros Espíritas. 

E, como se processam ta.is 
curas? S6 pela Fé e pela pre
se tudo se realiza, restauran
do e reparando a parte afe
tada dentro dos destznios da 
Lél 'do criador supremo. 

Outra !rase de Jesus aqut 
m.encionare1nos pa~-a. no...(;sa 
meditação. Em T1ngo V, verso 
15 lemos: ''E a ornçi\o de F'J

salvará o doente"; JKl.lavras 
como est.as são lidas J)Pr nós. 
porém nunca meditadas em 
seu justo V&lor. Ainda sôlJre 
o ~sunto das curas c0nvém 
l1!llnbrar o que o Mestre Ama
do dizia. lnvariàve!mente, aos 
que eram curados. os para
líticos, coxos, cegos e morfé
tlcos ouViam Jesus dizer: "Ide 
e ruia pequeis ma•s". Que 
signllficam estas palavr·nllas? 

(Continuação do aS1;unto 
no próximo número) 

- ESPíRIA S-0 'iO'fA Ed 
l!SPlRITA 

Recebi lnfuneras cartas esta. semana 
e, dentre a quase uma centena delas' 
sôbre diverso.s assuntos, com vários pe-! 
dido.s, com pergunta.a e sollcltaçõe.s vá
rias se destacaram mas uma mostrou
me Por trás dela um ser espiritual como 
eu gostaria que fôsaem t.odos os' meus 
Irmãos umba.ndi&tas. 

E' uma. carta. de um umbandista fer. 
voroso, de um leitor ass1duo, de um 
entendedor da nossa rellgião e da espi
ritualidade crt&tã. 

Normalment.e não 1160 êffte espaço 
da "GN na Umbanda" para respon~r 
ou fa2er citações de cartas recebida& 
mas esta carta merece uma citação, pois 
aipresent:i. profundas verdades esplrituaiS 
e vou transcrever alguns de seus trechos, 
cortando outro.s, pols êstes outros são 
palavras elogiosas a êste que vos escreve. 

Proeurel um titulo para esta minha. 
crônica e a intitulei: "Carta ele 11m 
Homem Feliz" .• , 

"Meu bom a.migo. Estou sempre 
agradecendo ao nosso Pai OXalá. p0r me 
dar, em cada minuto da vida. alegria de 
viver e oportunidade de ir aperfeiçoan
do cadz vez maL Dlinha vida, para com 
êste aperfeiçoamento da Vida material, 
bm1lar o Espírito que é, e deve ser a. 
met. . principal de todos nós, pobres pe• 
cador'ls. Agradeço a Zâmbi por me dar , 
a oportunidade, também, de ser um 
homem feliz, Fellz em pode_r levantar
me ao amanhecer com a alma repleta 
de gratidão, porque P0SSO apreciar a 
Na-tureza e dizer com a mais profunda 
sinceridade: Senhor. agradeço-Vos pela 
beleza que está diante dos meus olhos. 
eu, que sou um pobre pecador. 

Daqui dêste silêncio bendiro que me 
proporeiona a. paz do meu lar, eu me 

alongo nesta carta que escrevo, com pa-, 
lavras que saem do cantinho ma.is sln• 
cera do meu coração. Sou dêstes q"!MI 
a.creditam sinceramente na coexistêncla, 
paelfica entre os irmãos de tôdaa aa 
raças, credo ou côres. quanto ma~ qua,n. 
do estou conversando '!Om uma alma 
que me ~az mentalizar tudo de bom 
quando leio seus artigos sôbre a nossa 
Umbanda .•. 

A tudo e a todos amo fra.ternalmentAt 
• respeito acimi> de tudo. 

Procuro errai o menos possível na, 
vida, para :mmprlr com os meus deve
res de filho de Oxalá em primeiro lug~ 
• para mereeer a confiança dos Orixás,.. 

().<; seus artigos "Mensagens de AmoJI 
e Paz" vleran preencher em mim uni• 
lacuna, pois mt: explica corretamente a 
definição do que é um Caooclo na Um-
banda, e, de um modo geral. o que 6 
um Ou.a Espiritual na Umbanda." . · 

Esta carta me foi enviada pelo sr. 
Ma.n.fredo Frota.- um digno representante 
da Umbanda verdadeira da Umbanda de 
roupa branca, ritual simples e de péa 
descalços... Vejam quanta beleza se 
pode tirar d~ nossa linda Umbanda. 
As.sim se poderá ver a Umbanda ..• ~ 
serão os verdadeirot wnbandistas ..• 

~le.s verão a. Oxalá, pois abençoa
rão as mãos que abençoam, acariclarão 
as mãos que acariciam, pregando uma 
vero deira filooofia da noss:i. Umbanda,. 
que é o fundamento da Lei do Retôrno: 
"O 1ue fizeres reeeberás". . . Isto é Um
banda.. A.mor ..• Caridade ... Paz ... 

Obrigado, meu leitor Manfredo Fro
ta, você encheu minha alma de imen
sas Jegrias._ Você entende o que escre
vo: você entende a Umbanda. 

Palho_ça 

Realiza 
Sete Penas Das Almas 

e oncentracão 
• J> 

No dia 5 d.o corrente a.ni• 
rersariou a nossa querida Ialo
rixá Rosa Nwnes, coma:,etente 
diligente da. Tenda B3pirita 
Palhoça sete Pena& 1186 Al
mas. 

Riasa Nunes, que é ohemedP. 
de forma carlnboo peloe 119\111 

fillllOS de Mãe R,osiilna, é uma
dQs nossas mais valorosas co
laboradoras e está ,erripre a.o 
lad<> dee pl"OIIlOÇôes que 1-ea.~ 
llzamos em p:rol do engran
decimento da na;sa, religião. 

Dia 25 ! 
te, !ie deputado federal e 
deputado estadual pela legen-
da do MDB. . 

Dona Rosinha, l)Ql' no&SO 
intermédio, convida todos OI 
te1Te~os da Guanabara pe,ra 
comparecerem à gra,rwe CQD,j 

centração, que será, oon.forml 
dissemos acima, nn d.omin80, 
dia 25, àe, 16 horas. 

iDesde já deixamoo. ~ noe,. 

ATENÇÃO SENHORES 
DIRIGENTES DE TERREIROS 

No próximo dia 25. a Pa

lhoça aet.e .Penas lias A.lin.a8 

estará reeJim-ndo em sua se
de, na Rua Vieira Ferreira, 
lt6, às 16 h<>ras, uma gra.n.de 
ooocentração de terreiros, na 
quaa serão bomenageados os 
IWIIS08 companheiros Noronha 
P!Jho e Mário Barcelos, ean.
didatoo da6 e5Pirttlls ao pró
ximo pleito de 15 de novem
bro aos~. re-spectivam~n-

S0/3 ]8l'8.decimentos -aos que li 
comparecerem pua prestig!M 
o nosso movimento. e esten
demos os nossos &glladecimeo• 
tos aos dirigentes da Palbo91ll 
Sete Penai, das Almas. pelai 
gmrule e sJnoera :Iniciativa, 
que demonstra bem o caráter 
do povo daquela ca..sa, santa •. 

A visamos a todos os terreil·os que nenhum dos n06• 
sos representantes pode realizar reportagens na.a casas 
de Umbanda sem que p1·ilneir-0 se Identifiquem com a 
carteira do tablóide GN NA UMBANDA que é por nós 
fornecida e assinada pelo Presidente Mário Barcelos e 
pelo Tesom·eiro e Secretãrio José Benites. 

Existem elementos procurando os terreiros em nome 
do tablóide e do SORE que inclusive solicitam auxilie 
financeiro. Solicitamos aos diretores que nestes casos. 
peçam a presença da autoridade local ou da Rádio-Pa
trulha. Todos os verdadeiros representantes do nosso mo
vimento estão devidamente identificados e podem ape
nas colhê1· detalhes para o noticiário, bem como fo
togi:afias dos dirigentes ou corpo xnediúnico para pu
bÜcação no nosso jornal. Tanto a publicação de fotos, 
como as reportagens são realizadas inteiramente grátis, 
sem qualquer despesa. Mesmo que o elemento se lden
tifisue como nosso rep1·e1Sentante e faça alguma pro
posta fora das normais, pedimos que apreendam a car-

teira .e nos 'façam cientes da.. providência. 

AS úNICAS QUE RESOLVERAO DE FATO 
TODOS OS SEUS PROBLEMAS 
A VENDA NAS BOA.S CASAS DE ERVA 

Pedidos Fones: 261-3149 

.-
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COLUNA 00 S_O .. R. E. 
Supremo órp,o dlW! Reli~õe.s Espit1t.as 
R~. Oart. Pessoas Jurídica.li n. • 20 , 553 

DEP'\RTAMENTO ASSISTEN-OIAL - Filiação, Esta
tutos. 

DEPARTAMENTO ~IOO - -Cllniea Geral, Med1ca
mentos. Inrernações. 

DEPARTAMENTO M'ADICO-DENTARIO - Tratamen
tos Gerais. 

DEPARTAMENTO .JURIDICO - Inquilinato. Defeaaa 
Jurldicas. 

DEPARTAMl!:NTO DE CULTO 
Sessões Religlosa.s. 

Orl-e-ntações G&ra la, 

SETORF.S DE DIVULOAÇAO - Tablôide "GN Na 
Umbanda" Programa "A Voz do Exército Branco" 
(Rádio Rio de Janeiro), sábados, das 9 às 10 hora.a 
da manhã. 

ROÇA DE XANGô - Estão SUSPeDSaS as sessões_ de
ven<io as mesmas serem reabertas ao púo't1co, apôs 
o dia 15 de novembro. Seus componentes, néSte 
espaço de tempo, e6tarão desempenhando missões 
atinentes à campanha polltica dos nossos dois 
representantes: Mários Barcelos e Noronha Filho. 

JôG-O DE BúZIOS - São realizados à.s segundas, têr
ças e quartas-feiras, a partir das 15 horas . Os 
interessados deverão procurar fichas na Secreta 
n a . devido a que, o número de· a t.en dimentos ser 
limitado . 

DENTIST A - Horário de atendimento: têrças e quin
tas-rei r as das 18 às 22 horas, e aos sábados e 
domin gos, na part,e da manhã . A direção da Cli
nica do SORE é do Dr. Humberto Marques. 

D EP'\.R'IAMENTO MÉDICO - Atendimentos às quar
r,a;:- ft>1ras das 18 às 22 horas ; sábados e domin
gos na parte da manhã. . A direção da Clin ica 
dJ SORE é do Dr. Humberto Marques. 

SECRETARIA - Encontram-se à disposição dos asso
ciados as car teiras sociais, para aquêles que já 
entregaram as respectivas fotografias. 

TESC ,URARIA - Pe<iimos aos senhores as.soclados 
exigirem do cobrador, quando do pagamento d~ 
mensalidades, a devida credencial autorizando o 
recebimento. Para os que desejarem fazer o paga
ment-0 diretament.e na Tesouraria, avisamos que 
a mPsma funciona diàriamente de 9 às 22 horas. 

DIVllLGAÇAO - Aos Centros e Térreiros que dese
•·em divUlgacão de seus horários de atendimen-

• tos espirituais; neste Tablóide e no Programa "A 
Voz do E:xé-reito Branco". ba.sta enviar uma carta, 
não esquecendo de anotar: Supremo órgão das 
Religiões Espíritas - Setor de Divulgação - Rua 
Pernambuco n.0 1161, Encantado, GB. 

Tôda a corre.spondêncla , bem como a remessa de 
qualquer valor :ieverá ser remetida diretamen te pa ra 
o Supremo órgão d as RP.ligiões Espíri tas - Rua Per 

n ambuco n.0 1 161. Encantado, ZC-13, GB. 

CASA PAI JOAQUIM 
ERVAS - VELAS - LIVROS 

GRANDE VARIEDADE DE ARTIGOS DE 

UMBANDA E CANDOMBLt 

Rua 24 de Maio, 1293 - Telefone 229-0234 
Méier - GB 
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o Menino E O Gato 
LftDA NORONHA. 

O gato é persa., o meni110 é prêto. 
Ambos são de raça pura e grandes ami
gOli . 

•ia de tenta.tivas infrutíferas, o memn• 
Htâ causado • o gato dormindo. 

A amizade do ga.to 6 tranqüila a do 
m,enino não tanto. ' 

O ga.to olha o menino com a ami
zade imemorial de seus olhos amarelo
topá.si.o e o meni.no ri pa.ra o gato wn 
riao ile pérolas na earinha. escura. 

Almoçam na mesma hora, o gato 
com muito assew, o menino com um 
esPuramo de comida. Gosta-m de con
fôrto e a sesta para êlas é sag-rada . De• 
pois, d~cam-se_ lado a la. .. o, um a seui 
carrinhos, o outro ao a.lisamente do pêle 
para o passeio noturno. 

i\las, outn dia, após uma vitória do 
gato, vieram a.panha.r o menino para • 
banho. Tiraram-lhe a roupa e o elll'O• 
Ia.r:un numa toalha. Depois de enrolado, 
êle quis ainda pep.r o &'&to e percebeu 
que não podia mexer os braços. No fun
do de seus olhos brilhou uma luz de des
coberta. e, depois do ba.nho, êle veio car
reg-ando um pa.110 de pratos. 

Rmultado: um menino feliz que 
transporta seu companheiro para onde 
quer e um gato que_ embora enrolado, 
por ser filósofo, não protesta . 

A pla.cida dêsse convívio foi recen
temente perturbada . O menino transfe
riu•• ela varanda para o quintal e exi• 
,tu a presença do companheiro. Mas o 
gato é ~çoso e prefere sempre o 
lugar em que já. tá àquele para o qual 
ainda Precisa ir. 

Lembrei-me do menino e do gato 
dlll'll.nte a entrevista que tivemos ontem 
com um grupo de jovens: o diá.logo se 
tornava difícil, porque, porque cada wn 
dêles encarava apenas uma facêta do 
assunto e a necessária visão 1lobal se 
evadia dêles como o gato escorregando 
para o chão. 

~·esu.ltaclo: um menino pu.'talldo um 
:-ato pelo rabo e umas palma.da{; puni
tivaa . 

Daí nascer para o menino a neilessl• 
da.de de carregar o gato no colo . Mas o 
g-a.to é grande, gordo, e, havendo lido 
Gandhi, é um mestre da resistência pas• 
siva . Mal o menino o envolvr com oa 
bracinhos gordos. êle se amolece todo e 
vai escorregando para o chão como ge
latina derramada. Depois de meia du• 

.Porque, na realidade, a atenção que 
davam a nosso problemu ma.is urgentes 
era superficial, nenhum se aplicava ao 
estudo com o interêsse necessário. 

Veio-me então ao pensamento que 
não existe o dilema ame-o ou deixe-o . 
Existe a realidade: Ame-o, compreen
da-o ajude-o . 

Ou, com palavras mais simples: 
"Aprenda a carregar o gato" . 

TENDA DOS HUMILDES TOMA 

XANGô, o poderoso Orixá, 
de culto popularíss mo entre 
nós, foi festej;l.clo de forma 
signif1caliva. na Tenda E5pi• 
rita dos Humildes. a-te gran
de tt:mplo religioso, orgulho 
ele uma religião, acolheu, sá• 
ba.clo último, uma assistência 
digna das solenidades progra
madas em louvor ao grande 
Orixá. Em sua sede - Bêco 
Rit.a. Vieira n.º 40 Madureira 
- literalmente t.omacla quan
do da chegada de nossa re• 
porta,,.aem, a ha.rmonia. era a. 
tôruca da noit.e. o ritmo doo 
ata.baques, aliado a-OS cãnti
oos, como mei'l natural de 
comunicação, canalizava t.odoS 
o,, pensamentoli para um per
feit.o sentido de uniã.O, regido 
pelas vibraçóe6 benéficas da.s 
entidades presentes. 

Dentre a.s d~ de Ter
reiros convidados, puclemoo 
a-notar a. presença da, R/.>ça 
Xa.ngô de Ouro, Tenda Espi
rita oa.ooclo Ai!D>ré e lemam
.iá, Tenda Espirita. dO Cll,b<>
clo sete Pedreiras, nê do Oa
l)()Clo Arra,nce.-Tõco, Tenda. da 
Vovó ZWmira, Tend& Ellpirtta 
sa.nt& Bá.rbara, RepreSenta.çá,o 
~ da EmbaJxad& d'llo 
Fmnça, o jomai "A 'l'rtbt1lla 
da I.mprema", a $;lte. cúpula 
do Supremo órgão dais Reli
giões Eepíritu e do Tablóide 
"G!i na Umbanm", deSl;aean
do-se o noeeo presidente Má.-

rio Ba.rce!os e Dr. Noronha 
Filho. 

-Prodigo em gentilezas, o 
Tatá. Gérson Gentil e a sua 
Diretoria. através de seu pre
sidente, José Baião, fêz uma 
bela saudação a todos os pre
sentes, e, apresentando ps nos
&OS representantes à Câmara 
Federai e Assemblél.t. Legisla
tiva, respectivamente, Dr. No• 
ronha Filho e Mário Barcelos, 
oomo os reais representantes 
de nossa religião, exortando a 
todos que comungassem com 
o seu pensaillellto, que era 
também o da Teruia Esp!rita. 
dos H umildes. 

Agra.deoendo a todos, os 
nossos ropresenmntes, oom pa• 
lavras signifieaitivas e de alto 
teor ideallstioo, dei.ltaram cla 
ro a sua meta., que era ao 
mesmo tempo, o objetivo de 
t.odos os lllil'baDJdlst,a.'i, sendo 
com Isto, vivaanente aclama
dos poc todoe . 

Após esta pequena. oerlmô-
nia., foi servido um exoelente 
ajeum, corOlll!ldo a. ma.gnttioa 
confllaterniza.ção, que,ndo a.l• 
gu.mt111 ldél.as toram dadf!.S pelo 
TM& GénlOD Gftlt111, no 1'0-
oante às Il06llM a.tlv1d9.dell. 

Além doa di,ret,on,e adma 
menclÕDlldoli. queremos deeta-
CIII' também, pe2a admiráivel 
a.colhida., o 11ee - pN!&lden.te 
Aff= DrMfll., o SOOl'8tá.rlo 
José BmJst,e, °" teeoureirOB 

Mauro Gua.n'l.bara e Gil 
Champion , e o diretor de Pa• 
trimõnio Libera•-0 ROdrlgues, 
figuras de prôa e ba.luairtes 
ele uma 1'ellglão tâ<' bem pra
ticada pela Tenda Espírita 
dos Humilues. 

DUAMECí 
FAZ 
ANOS 
No dia 15 do corrente a. 

Yaô Dua.mecf, de Omulú . um.a 
dedicada filha. de. Roça do 
Xangô de o uro, esta;rá com
pletando mais uma primave
ra. . Seu nome civil é Helene., 
uma môç.a. de ótimOB p:r<lnci
pl.os e de fonnirul.vel e lllM'
ce.n,te persona.lida.de. Nós en.
vi&m.00 um abra,ço a. dedioa
d& filha de samt.o e seu PM 
Má.rio BarcelQJ lllie malld& a 
8U& a.bêngáo. . 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 
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A Declaraça.o Do Encantado 
A escritora de renome Rachel de 

Queiroz fêz, em oportuna crônica con
frontação do número de católicos e pro
t,ei;ta.ntes que, reunido.s, não ultra,passa
riam ao de espiritas e umbandistas bra
sibirc a. 

Realmente, vemos a.<1 religiões espi
rlta.s crescerem, principalmente a Um
banda e o Candomblé, os quais, sem 
maiores cuidados acolhem adeptos neó
fitos oriundos de portas largas da per
<lição e ê.stes se juntam a outros ta.n-tos 
que. celérrimOIS entram pela porta estrei
ta da caridade e a.1 encontram o seu 
barco da salvação, no exerc1clo da me
diunldade construt1va. Mas, fal.ta algo. 
Falta organizar. 

Entretanto, para a imprescindivel 
organização dos cultos e5piritistas surgiu, 
no momento exato, a Declaração do En
ca.ntadC' assinada por centenas de che
fes de terreiroS, para dar principalmente 
à mbanda e & Nações. o respeito e o 
prestigio que merecem. 

-Tá que hã o amparo constitucional 
para a irática de nossa religião, que no 
seu corpo se engrandece pelo cristianis
mo, fecundando em seu campo a semen
t,e de Deus. encontramo.s na Declaração 
do Encantado, no seu primeiro irem. o 
sentido prevalente insubstituível e fun
d<>,mental para o espiritista. cristão rein-

EU SOU 

VIVALDI MOZZILLI 

carnaeiorusta, que é a de "pugnar pela 
elevaçãc moral do planêta, através da 
implantação dos princ1Pios do Evange
lho" (sic). 

Despontou a Deelaração do Encan
tado, document.o histórico, e, em conse
qi.i.ência. surgiram dois nomes destinados 
à.s operações de vanguarda - Máirlo Bar
celos e Noronha Filho - nos quais as 
Religiões Espirltas depositam sua con
fiamça e esperança. 

Mário Baroekls, na pala.vra de Noro
·nha Filho, é "o a.rtifice, entre nós, da 
união de esforçoa, de mell'tes, de cora
ções, de eapirltos e de mãos no rumo 
da editicaçã.o da grande comunidade 
espirita brasileira"; e 

Noronha Filho, na pa,laVTa de Mário 
Barcelos, é o homem "equilibrado, de 
larga vi.são e profundo conhecedor dos 
nossos problemas". 

A pedagogh ensina que o a,prendi
zado se fixa na repetição das coisas, e, 
por isso, que hoje a.rticulamos com vá.
riais transcrições_ nio esquecendo, final
mente, da Palavra de Deus quando. por 

intermédio do Apóstol-0 dos gentios, São 
Paulo, também Xangô na Umbanda, nos 
diz: "Pois não me envergonho do Evan
gelho, porque é o Poder de Deus pará a 
salvação de todo aquêle que crê". 

Como um pá,ri,a · e&minha 
:pela viàa, o bomem que ain
<la. não se enrontrou a. si 
mesmo. 

T.odo sêt" bUilllMl.O 50fre, so
fre porque não sabe onde pi
ee., e nem. o que o a.guarda 
n" sua tn,a.jetórta. pela vi<la.. 

nas buas decisões e sofres a 
oo.da Pll'300. por tudo que a. 
vida te ofm-ece contrário 8()5 

teus d,esejos. 

compreenderes o sentido da 
vida e a. Na.lide.de terrena,, 
OII sofirimentoo e&t.e.-ráo dis
tante die ti 88 i,ndecisões te 
a.bwndonaráo e tu sarr!rãs 
confl&nte e feliz, em qualquer 
sitruaçã.o porq™ terá enoon
tre.do a mesmo, e poderá 
res_ponde:r a 'bua pe_zgrun.ta: Procuxio. por todoB 08 me.tos, 

abastecer-se de tu.do que a 
sua lnsaciedl&de acredLts ln
dispensã. vel ao seu viver, e os 
impecilhoo que encontre. pa·ra 
a. obtençã.O de seus diesejos, 
fazem-no sofrer e as vê2Je6 
desé'-Seperar ..ee. 

o homem ainda é uina 
criança grande, e oomo crian
ça prooede sempre. Longe de 
buscar o que reaJm.ente pre
cisa, proou;ra. o supér<fluo e 
:ru,as maiores necessidades es
tão quase sempre no nível 
animal, e no oa,mpo das re
lações egoistas, onde se exar
ooba. seu ego inferior . 

A sua. menroe functo.na,ndo 
ainda nas camadas rasrteims, 
não ooncebe na.da acima de 
seus BlI)etttes de gozos ma.
reria.is, êle continua prog,re
d:indo irulo e vindo, sofrendo 
e Lute.rido aité que exaust.o 
procura enoontrar-Se a si 
mesmo no fiu.ndo dJe um ser 
materiru. 

R..erJet.e sêri'&Olent.e no por
que da Vida, do Na.scimento, 
da Morte. na. pa.s.sagem ti•an
sH.órw da c.riaimra n,o pla
nêta que l:lil,bitamoo, e final
mente pergunte a ti mesmo: 

"QUEM SOU EU''? 
E qua-ndo ma.is adiante 

"EU SOU". 
Página asc.ri,t,a por Lúcia 

Helena Siqueira de Almeiua 
seoretária do 'Ilê de Ogum 
Megê e Oxoce da Pedra Prê-
18": Rua COrdura. 900 -
Mesquita. 

LEI A DIÀRIAMENTE 

A Coluna 

GAZETA NA UMBANDA 

NOSSA IRMÃ FILINHA 
UMA GRANDE ZELADORA 
Nos.ooe irmãos Fm.ncisco 

Brito e Alfredo, estivera,m em 
vis.iJta. à. e.asa da nossa boa 
i1mã. Filinha. que dirige com 
habilidade a Tenda. Espírita 
Fé, Elspera.nça. e Caridade. 
Rua Las dos R.eis n.O 32, em 
Costa BaITOS. 

A oasa conta. oom 100 mé• 
diuns. Os outtoS dirigentes 
da casa são oo nos,os ilmãos 
Reno Pereil.'Q da Silva e Noé 
de. Silva Paiv-t\, que é o Pre• 
sidente maiteritl.! da calia. 

Conga, Vovó Ca.mbinda e Pai 
Joaquim. 

Os Exus são: Ma.rrubô, Maria 
Padilha, Lalu, Mangueira e 
Exú Mulambo . 

Por ocasião da. nOllSa visita, 
esw.va em terra. a. Cabocla 
Jurem,a, e todos estavam mui
to satisfeito, porque há ma.is 
de três ILllOS que isto não 
acontecia. 

Espirita Só 
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MÁRIO F ÊU VISITA O 
SORE E TRÁS APOIO 

No meio da semana, recebemos a visita do nosso irmão 
de fé, Mário Fêu, presidente da. Tenda Es,pirita Ogum 
Megê e Pai Benedito, que funciona em sua sede própria, 
na Rua Fernanao Esqueroo. 296, Maria da Graça. 

A dirigente na parte espiritual é sua espôsa, a com
perente Babá Ala.ide Viana de Carvalho que trabalha. 
oom Ogum Megê, Pai Benedito, Tranca-Rua das Almaa 
e Rosinha. As consultas são às quartas e sextas-feiras • 
os toques aos sábados, de 15 em 15 dias. 

Máno Fêu veio at,é nós confirmar que a sua Casa. 
está int.eiramente ao nosso lado, a,poiando os nomes ela 
Mário Bareelos e Noronha Filho para as eleições de li 
de novembro. Nós agradecemos o voto de confiança • 
podemos a.firmar que centenas de terreiros estão empe
nhados na noosa. grandiosa luta por dias melhores para 
as religiões esplrlta.s. 

Saravá., e Oxalá que abençoe a t.odos os no~s irmãO/i 
daquela Casa. 

LINDA FESTA NA TENDA 
PAI XANGô E MÃE OXUM 
o nosso companheiro Má· 

rio Ba.ooelos 'fisitou em com• 
1>l!JJhia de uma das nossas 
eqlllpes, a. Tenda. Espirita. Pai 
Xangô e Mãe Oxum, qúe tem 
sua sede na Rua Dionfsio, 91, 
na Penha, e que recebe a 
competente direção da Yalo
rixá Mariana Ribeiro Silva 
que tem como guias-chefes, 
o Caboclo Airanca Tôco, Vo
vó Catarina, Erê camaradi
nha e hu Tmnea Rua. 

A diretoria da casa é assim 
constituida.: Presidente, Ca.r· 
los Alberto Franel.sco Ma.1:
qu~s; Secretário, José Macha-

do; Tesoureiro. Amaoolina 
Paiva Costa e Procurador, 
Américo Bastos. -

Na oeasião da nossa vi.sita, 
era. Tealizada a festa de xan
gô e !beijadas e estava tam
bém presente como convidada 
a. @mpã.tica Yalorixá Hercllia 
de Almeida. do Terreiro se
nhor do Boillfim da Bahia,. 
Saímos daquele abaçá. since
ramente emocio.n-adoo peia. re
cepção magnifica e a,gradece
moo -de público o apoio dado 
a candidatura dos na5SOS 
companheiros Má.rio Barcel06 
e Noronha Filho . 

T . E. FILHOS DE XANGô 

REALIZOU BOA FESTA 
A Tenda Espirita Filhos 

de Xangô_ é dirigida pela. 
Yalorixá Vera Fernandes 
que tem seu eledá Ogum e 
Yansã. Os guias chefes 
são Caboclo do Vento, Pai 
Ca.mbinda, CrisPim e Ma
riazin ha. 

o .Ogã da casa é o nosso 
innão Fernando Nunes. 
As' sessões de caridade são 
levadas a efeito às quar
tas e sábados. 

A excelente casa de san
to, está localizada na rua 
Cardeal Pestana N.0 222, 
funciona em sua sede pró
pria e conta com 54 me
diuns. 

A tenda acima, realizou 
uma bonita festa de e-rês, 
por ocasião da passagem 
do dia 27, a cu.rimba era 
em louvor a Cosme e Da
nnao os santos meninos 
que foram festejados na
quele dia. Havia muitos 
doces r muita alegria na 
sessão de E.rês que se rea
lizou naquele dia. 
Os nossos melhores vo-

tos ele sucesso nas próx!
m3S realizações daquele 
abaçá. 

V01CÊ 
SAB11A ? ... 

Que o nome ~1v11 de Alla.n 
Kardec era liyppoUte Leon 
!Oenizard Rivail? 

-x-
Que não ocorre uma s0 vea 

no Velho Testamente a tla4 
lavra "religião"? Era desn .. 
cessaria _ o têrmo. pois tudl 
era. religioso. Outrora rell• 
gião e vida se confund am • 
assim foi em tôda.s as socie
dades primitivas 

-x-
QUe a Idéia da luz perpe.. 

tua é elemento comum na re. 
liglâo? E' a idéia. da duração 
Infinita. do Deus eterno. 

Vota Em Espirita: 

Aquêle que já ata-a.vessou 
'Vá,rias estradas, que oam.i
llllhou por certos caminho& 
ibo11luo.sos e deooobriJu flna.l
mente o verda.deil·o Cllllllinho, 
já vai em direção do verda
deiro EU de IIU& v,de.. E 
quMldo tropeçe. e cai, e por 
momento se sente atordoa.do 
e oon:fuso logo se re!az, po!S 
su.a. menrte f·uncion6.ndo nu
ma tônica tl18ds a1,ta,, o ad
verite do perigo a. qille está se 
0lCJ)Oill,do e da necessidia.de de 
se recompor e seg'll'lir nova
mellllie o seu caminho, que o 
llieivMia a verd:a.deira. ·,~ta.. 

Se a.mda. não te enoontre.s
lle compa,nheiiro, ae ainda M
minhas lru;eguTo pá;ra. u,m 
'POUCO olhe a. teu redor, medi
~ na. razão de tJUa. este.da 
aqui neste planête., e no mo
t! vo por11ue sempre Yad.lae 

Dona FIJ.l.nha ma,niifestou 
sua slimlpaitia pelo no;;,so mo• 
vlmento que vimos levando a 
efeilOO há mais de três anos, ou 
seja.: o desenvolvimento e di
vulglaçá('I de no.ssa Umbanda, 

Os Caboclo. de case. sã.o.: 
Tt~piara., Rei das Pen~. 7 Eln· 
cruzas e 08:boCLa Em;l'ana. 

Na linha das almlas: Pai 
Benedito, Pai Alltônio, vovó 

NORONHA FILH0-118 
MÁRIO BARCELOS-1154 



Dia a dia, quanto mais se ap1·~xi:ma 

• c1la du el~, o nosso movimento 

cresce em tômo da candidatura de No • 

Nllha Filho (118) para a Câmara Fe

denl e de Mário Barcelos (1154) para a 
Otmaa l!iNIWhlal, numa eloqüente pro

• de que os espíritas se reúnem maia 

uma vez pua a :maior de tôdas as bata-

. lhas paira a DOIIM emaaoipação, que será 

aem dÚftda a batalha nu urnas no dià 

• ele JIO'fembff. 

A 9ecle cio SOBE que é e sempre foi 
o cet1.tro JMnlOl!IO das nossas lutas • mo• 

1 vJm~ ft'N cheia de gente o dia 
lntlbio, num vaivém desusado ~ va
lOl!080S ,rueneb'oa de Oxalá que &.e mu
nielam com o material de propaganda 

dos D08606 irmãos candidatos e partem 
pa1·a os mais distantes rincões carlocai,; 
levando o nome de Noronha e Barcelos 
para serem IUfragados nas urnas. 

Lutam todos não por dois políticos, 
mes sim per dois homens que foram ew
coHúdo8 patt cumprir a mais árdua dat 
~ já emt.entes na nossa religião 
q11e 1e11, repreeentá-la nas nossas casas 
Iegi91ativu. Em meio a.> movimento, eu, 
qtte sou bom observador, estudo 011 pas
ses e atot. ele Mirlo Barcelos e de Noro
nha Ftlho. Ambo! 86brlos e equilibrados 
não • deixam envolver pelo entu~as
mo da DOMa gente e pedem apenM que 
todos lttiem até o últhno dia e •m oti
mismo exaguado. NOMO comando fltD• 

clona em tMa a 911ft plenitude e pelo 
que 1JetM8 ~' aeredttamos piamente 
que nO!IM gente :re8p0tlder! presente àt 

E 
AL 

REPAR 
INA 

urnas no dia decisivo para o nosso fu -
tUl'o. 

~nhoras pintando faixas, homewi ' 
indo e vindo nas 1'1aturu de amigos qu,_ 
participam da nossa cruzada, a cozinha 
sempre em movimento para aHmentar 
os nossos irmãos q11e lutam pelo ideal 
de tod01 os umbandtstas, dão ao velhs 
casarão da Rua Pernambuco, 1181, um 
aspecto de quarlel, o quartel do glorioeo 
Exército Bramm ele Oxalá, onde usamo, 
como armas, nOBM fé, n08l!l0 espfrlto de 
perrelrOB e DOlll!Nl eerieza de dias me. 
lhores para as reHgtões espirltas. 

Nós ainda temos Tagas para guerrel
res. Compareça ao SORE, venha nos dar 
a sua oc,Jaboração para a grande e vtto
riosa batalha. final que sei·á travada nc, 

dia 15 de novembro. Saravá. (Assh1ado 
JO!'fé Benfste - Secretál'io do TB). 

IT. Só VOTA EM ES·PRT 
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Espírif'as e Reúnem • 
OJe .. 

No Bairro De Bonsu •sso r 

6RG O OFICIAL DO SORE 

Ano 95- Rio, Domingo e 2ª-feh-a, 24 e 25-10-1970 - N<> 55.677 

Umbanda Festeiará Hoie-

Crispim E Crispiniano. ! 
Muitos terrctros de Umbancta estamo 

t 11, jando hoje as entidactes da Jala11ge 
e Iveijadas, CriSpim e Crispiniano, cuja 

data transcorre hoje. Guiomar Sanch.es, 

nossa estimada ;;,eladora-de-santo, estará 
oferecendo hoje um caruru na sua casa. 
Nós estaremos em Bonsucesso na con
centração espirita. Saravá 

logo mais; is 1611, cenfeim de espíritas estario reunidos 
no (emt'O EspirHa Palhoça Sete Pelttll das Almas, 111 Rua Vtetra 
Ferreitta, 24S, 1111 Bonsucesso, para leYar seu integral ai,oio aos 
nosa companhetros Noronha FIiho e Mário Barcelos que coa
coma respectivamente aos cargos de Deputado federal e Depu- · 
fade EstadttaJ cOIIO rep,esentantes de nossa refigiio. Convidamos 
todo o povo de Umballda para a grande concenkação no ter• 
rekv da nossa 85tlmada 8eb6 Rosmtta, Ollde ROS50S represen1an-
fts lldafto à ~ do 1105SO povo para dt6k19o tranco. 

,A MINHA VIDA ( XV J 
MARIO BARCELOS 

Eu disse semana passada que a minha familia 6 
bacana e é. Esta campanha tem me mostrado facetas 
interessantes sôbre os meus filhos e a cada dia que 
pas$' ganho a certeza de ~e estão sendo forjados 
conforme eu queria. para serem meus substitutos au
tênticos. 

Diàr1amente meµs filhos, tanto os materiais CO• 
mo QS filhos d,- santo, saem em equipes visitando ter
reíroi., e levando nossa palavra e nosso desejo de- ver 
a Umbanda no seu verdadeiro lugar. Em dias da se• 
man~ passada, o meu Mário Rogério, chamado em 
casa de Maninho e que tem a digina Zaze Erangí, se 
viu numa circunstância diferente mas não se afobou. 
Garot-o ainda, com l!i anos feitos esta quinta-feira. 
chegou num terreiro e disse: ''Eu sou filho elo Mário 
Bareeíos." O p,.H'O da casa é simpatizante da noss 
causa e os dirigentes botaram o garôto no meio de 
salã<1 e lhe deram a palavra. Diz êle g:ue chamou o 
nosso pai Xangô e tomou coragem. Custou um pouco 
mas comecou e acabou dizendo coisas lindas sôbre a 
nossa Umbanda. Falou da necessidade de união, fa• 
lou de mim, falou do nosso ideal e se empolgou, che• 
gando mffimo a empolgar todo o povo que estava pre• 
.sente Guri ainda, com a voz de frango mudando pa• 
ra galo, conseguiu controlar os nervos e estrear bri• 
lhantemente como orador. 

Os filhos de santo que o acompanhavam me con
taral}l tudo, e é claro fiquei intimamente empolgado 
tambem. O lUaninho quando me viu chegar no SORE, 
se dirigiu a mim é disse: "Pai, entrei num rabo de 
foguete daqueles, mas acho que me saí bem. Eu me 
lembr-ei de tudo o que o senhor fala lá em casa e nos 
terreiros e repeti tim-tim por tim-tim, e deu certo." 

- Gracas a Oxala. os meus seis filhos estão perfei
tamente· identifica.dos com a nossa causa e -eom o nos
so ideal. O Mário Cesar, o mais velho, é feito também. 
su:. ,Ugina é Kitalamim, o segundo é o Maninho, o ter• '.· 
ceiro é Ogã e bate ata.baque como poucos · menin~
A Mara e o Roberto são bons no pé de dança, e ó 
Alan_ apesar de ter apenas um ano e pouco já sabe 
bater cabeça, dançar para o santo e adora um tam• 
bor. Eu estou feliz por isso e acho que todos os meua 
irmaos esníritas devem botar seus filhos no caminho 
da nossa religião. ELA J'!: DE FATO MARAVILHOSA. 

<CONTINUA) 

SENHOR OMULO 
(LEIA NA SEGUNDA PAGINA) 

UM CONVERTIDO. E splrita Só Vota Em Espirita: 
(LEIA NA TERCE-IRA PÁGINA) 

ORAÇÕES DE PAZ 
('LIIIA JlfA SEXTA PMmfA) 

NORONHA FILH0-118 
MÁRIO BA-RCELOS-1154 ,__, ____ '"""' _____________________________ ... 
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Luiz Carlos Fortes 
{Babalorixá TOJ,A MALEl\lB~) 

i 

OrixáS, são os esptritos aa natureza 
que não tiveram encarnação, são espíri
tos celestes, usando saudação própria, 
possuinqo dentro da Kabala, foNtia re
presentativa, nü11iero, dias e horas certas. 

o médico dos pobres, como é C01làe
cido Omulu, ori2)á das doenças, é o com
panheiro inseparável de Ogmn (vence -
clor de demanda8J e de Ezu (o dono da 
tnU!N12iJJiadasL Sua sa1J.LUU}ãD é A;uberú 
Atotô. 

Em igualdade com os ~ OriXás, 
Omulu é múltiplo, ele acôrdo com as di
versas nações ezi.stentes, possui1ido cada 
•vi sua indumentária própri.a e o Filá 
que o caracteriza conw entidade das 
doenças. 

Também é conJieciào como Xapanã, 
Afomã, Obaluaiê, Soponã, Wariwai·u, Va
ponã, Ogodun, ca;an;á, Azoanz, Quicon
go, Zakpata, Babayu-Ay~, Kigongo, A1us
sú e Totum. Seus filhos usam o Liqut
àibá ou fios de contas vermelha, preta 
, branca. 

Dizem vir Omulü. da pedra de Stt
dan, existindo uma cantiga em Angola 
que diz: "Omttlú que belo é de Sudan, 
Elô, Elô, izô, Omulú que belo é de Su
dan, elô, elô, izô". 

Essa entidade de mutto vtgor esp -
ritual é smcretiZado por São Lázaro, São 
Bra:z. Sã.e, Bento e São R.oqtte. 

Omulú, de acõn:to com uma lénàa 
e:1istente foi U1n venerâvel Bispo de Mar
selha e segundo o Evangelho, ressusct
tado por O!rold Guid, morrendo uma se
gunda 1'e2 no ano 60, de nossa era. 

Na Unha dos ôrixas maiores. Om.ultl 
é uma àhJindade acatada e possui um 
trono sõlidamente assentado. sendo que.
ri.do por todos que cultuam sua exis
tência. 

Vma lenàa africana ãf2 que omuzu 
tem uma perna atrofiada, possui seu 
peii d parte, dança curvado sôbre st mes
tno e & cerimônias em sua homenagem 
são cercadas de grande misticismo. 

Suas cantigas Inspiram respeito pelo 
conteúdo que encerram e o dia 17 de de
zembro é a ele dedicado. 

Ficou restabelecido na ressurretção 
de Lázaro. o dogma da ressurreição dos 
corpos. 

ea respettoso mucufti, meu bom 
.,elho. 

• Tola aZemb! realiza consultas e Jô-
go de búzrios, com t'ranctt Ruas da.s Al
mas, têdas as quartas-feiras e sábados, 
a partir das 13,00 horas, na rua Nasci
mento Gurgel nP 29, Largo da Fonti11ha, 
em Oswalào Cruz. 

Onibu.s 916 e ~17, vla Bo,isuces o, 
Inhatima, Pilares, Abolição, At>. Subttr
baria, Cascadura, Madureira e Pontinha. 

Ontem realizamos uma bonita 1w-
91umagem a Crispim, Er~ da Yakekeré 
Oromim, com a presença de diversos ze
ladores e convidados ilustres. 

• ... gradeço o 1umroso convite enviado 
pelo Tata Gerson Gentil, para a soleni
dade realizl!da no dia 3 de outubro. Não 
coniparect por ter realiZado um Toque 
em rn>SS-O YU. 

• Da mesma forma agraaeço o a.11uivez 
convite enviado pelo meu bom irmão, o 
BabaJalj ~ásio, aparelho tü, formoso 
Caõoc1o Saramacumba, lá de São Jfa.
tet1.s, para « solenidade do próXfmo d.ta 
31, na qual serei o convidado de honra. 

Muito obrigado e atê ld. 

MÃE PEQUENA ELYS 
VISITA TERREIROS 

" 

Aproveitando o ótimo tempo I 
de o.omingo, um grupo de mé
di\oll.S da &oça Xangô de Ou
l'O se dirigiu a cadloeira da · 
Barra d& Tijuca e levou a 
~ palavra de união aos 
wo-eiros que li se ericootra.
,ram 

Foram retacionadas os &e

gui.nt.es: 
Cabana. elo Pai Guiné -

Rua B. de São Francisco, 503 
- Babá Eurides. 

Tenda do ca.bocM Tangará 
- Rua OU&temi, 204 - Ba
bá Carmem. 

Tenda Bspilit.a caboclo 'l 
Prordms - Av. Getúlio de 

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 

GN NA Ul.\-IBANDA 

<órgão Oficial do SOR.E • 

Correspondência: 

Rua Pernambnco 1161 
' Encantado - GB 

M<.ura. 1888 - São João de 
Meriti - Babá Edith de SOU• 
za. 

Terreiro de Ogum - Rua 
Earão de J~uari.be, 531 -
Babá Oecllia de Souza. 

Tenda. ~.;,lliti. Caboclo 
thuba.tã.o - Praça COelllo Ne
lo n.9 15 - Babá Dulce. 

Tenda &pirita. Rompe-Ma.
to - Rua. D. Mariana. 1'77 -
Babalaô Antonio Bento. 

Tenda Espirita Pai Gere· 
mia.s - Rua Patuü, 175 -
Babalaô: João Bento Mar!· 
nbo. 

Tenda Vrnó Maria Oon.,."'& e 
Caboclo Rompe Mato - Rua 
Li..açu, z• - Bento Ribeiro -
Babá Helena Figueiredo. 

'lenda do Caboclo Ventania 
- Riua. Apia. 553 - Vicente 
de Ca.rvalho - Babalaô Luiz 
António. 

Ce.ba,na Piü Guiné - Rua. 
Farão de São F randBOO n. 0 

5t3 - Babá Eurides. 
Tenda Espirita Ogum Bei

ra -Mar - Rua Marangá, 899 
- Praç.a Sêca - Babá Ma.ri · 
na Rodrigues. 

A aoolhidri foi a melhor 
p,~ivel, agradeço as flores re
cooidas dos caooclos: Tupi, 
Tupina.nbí. e Arranca-Toco. A. 

Yá. Ma.tina !di. de - gen-

tiltza impress:.ooante, bem 
aw.m COUI() o seu corpo me
C1Júnko. 

NOTíCIAS 
DA UEUB ..,. 

Enoonta-o da Umbanda no 
E.<-tado do Rã.o - dia 22 de 
n<.vembro, em homenagem a 
A• . .vibóia. Local: Ginásio elo 
Sindicato dos Op...'Tá.ti.os Na
vais a Rua Benjamim Cons
tant- 385, Niterói às 16 horas. 

Dirigirá oo·trbalhos o pres1• 
dente da UEUB Beina.ldo Xa.
v1er de Almeida. 

Desde já contamos oom a. 
51.la presença.. 

Carlos Antonio da Silva -
Secretário Geral. 

No dia 8 de novembro no 
@1násio da UEUB grande gn-a 
em homenagem aos pretos
Vr>lhos com início às 16 horas. 

A irmã Lília. Ribeiro man
M comunicar-lhe que dará 
um.a gira em bomen~em ao 
csbocio Mam-Virgem no gt
n4.slo da OEUB no dia 22 de 
t>vvembro com inicio às 16 
l:i«a.s. 

- t 
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Q BOLA BOLA 
A Loteria Dos U mbandistas 

RUA l.UARQtmS DE POMBAL, 171-B 
Esquina com Rua Frei Caneca 

BABÁ VISITOU O SORE 
E NOS DÁ SEU APOIO 

Recebemos ua semana pas
saaa ., visita da Babá d-Olla 
l.H,te que se f.t.zi& acompa
nJ:u.1 do seu espõoo Nilo e do 
~u <'a..<S.l de filhos. 

Dona hete realiza reuniões 
cem :;eu grupo de médiuns 
e,n sua própria residência. na 
Ru11 Sebastião de PaUlo, 84, 
8.'PR"tamento 102, no Engenho 

Nóvo, mas dentl'-0 em breve 
e. Slltl casa cst.alrà .funcionan
do ~m local apropriado. Sua 
1l~Jta prendeu-se ao fato de 
t;,t't:-m, eln. seu espôso e seus 
amigos decidido hipote<:ar o 

seu a.poio à campanha dos 

OOSB06 oompa.:oheiros Mário 
&ireelos e Noronha Filho. 

GUIOMAR DÁ CAR RU 
E FAZ CONCENTRAÇÃO 

--
&oje. a Babá Guiomar Sa.n

cbes e;;tará realizando uma 
grande festa em lowv01 a Cris• 
mm Crispinia.no, ocasião em 
que oferecerá. um gostoso ca
ruro a todos os filhos da ca
sa e aos convida.dos. No pró
,.;mo dia. 8, a nossa. estimada 
Ylll<lrin Omomar fatâ reali
ar sn seu terrelr<>. a Tenda 
&pirita São Sebastião, que 

tu.1 sua bela sede na rua 
Gua.temala., 367, Circu..ar da 
Penha, uma grande concen
tração para reoepctonar os 
noosos irmãoo Noronha Filho 
e Má.rio .Bar,ce-los, dando a.s
S!ill um fecho de ouro na ár
dua campanha politica que 
ambos ft!Dl realiando como 
candidatos da nossa religião. 

U baldo Visitou 
Casa De Ogum! 

o nosso compa.nMiro Ubal
do G<lmes, líder da ~uipe 
Vovô Cbioo, visitou o Terrei
ro Ogum "Beira-Mar, situado 
8(1 rua Santa Isabel. 611, em 
Bento Ribeir<>, mUlto bem di
rigido pela estimada. Yalorl
xá Enedina de Oliveira., uma 
lf'gituna. filha. de Ogum e Ie
manjá. 

à Mãe Peqaena da. ea.sa é 
a cacllda. N~ SOuY.a e o 

0€;ã Paul Na.Vina. O toques 
.são às segundas...Celras de 15 
eu: 15 dias, desenvolvimento 
aos .sãbadoS • as eonsUlt&s 
diàriamente. AI principais en· 
Udades da. ca.sa .são Ogum 
Bt-Jra-.Ma:- ~ CabOclo Arruda. 
Agradecem<l6 a. recepção dadA 
ao nosso compa.nbeiro e dei

umos o SORE à dlS!)osiçii.o 

~ gente ))oa. 

YÃ NADIR FAZ CAMA NHA 
DE 21 ANOS DE FEITURA! 

A nossa estimada Babá Na
dir, dirigente do Ylê de Ia.n
sã que tem sua sede própria 
na rua. A, do bairro Belcaire, 
em Realengo, deitou para 
oLrigações de 21 anos, deven
do levantar no próximo dia 7-
As obrigações estã,o ~do rea.-

lizada.s pela, rua mãe de san
to, a Elba.mi Julialla da Silva 
Barauna, da Casa do Enge
Dl"·o Velho da Baorua. que é oo
nhecida oomo l1J:>a.mi Ya.keke
rê, que está inclusive hospe
dada na ~ de sua. tilha
Nadir. 

CASA PAI JOAQUIM 
ERVAS - VELAS - LIVROS 

GRANDE VARIEDADE DE ARTIGOS DE 

UMBANDA E CANDOMBLÉ 

Rua 24 de Maio, 1293 - Telefone 229-0234 
Méier - GB 
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-----=--=---=-------=-==-==-==----------...... ---------
UM CONVERTIDO 

O homem começou queixando-ae de 
cansa~, pr.nclpio de conversa que me 
agradou muito, porque eu também esta
T muito cansada. 

o oflcio dêlt; era atender oo que 
esperavam.. e o meu, no momento, e1·a 
espera,r. Continua.mos. ~le dwe que o 
que mais o cansava. não era o servi~o da 
repartição, mar o trabalho esplrftual. 

,"ique1 :i.nim...da.. porque me pareceu 
lingLLagell) da esplrita. Perguntei. e êle 
me respond€u 1ue não, que era evan
gélico. 

Calei-me. pois acredito que muitos 
são os cammhrui que conduzem a. Deus 
e que tõda fé sincera merece resipelto 
e estimulo. 

f:le continuou: - "Eu trabalho mui
to. faço conferências, já ei.ttve até nos 
Estadl)3 Unidos. Tra'bàlho para conver
ter. principalmente os esplritas". 

Fiquei d-e :>.-elba em pé e não pui.W 
deixar de perguntar: - ''Por que espe
cialmente os e.splrita.s?" 

- "Porque já fui um dêloo. Eu ti
nha podêres, podêres extraordtná.ri06. 
Fazia trabalhos de morte. e trazia obje
t.os de um lugar para outro. A senhora 
Pode não acreditar ... " 

AsS€gurei. lhe que acreditava na 
existência do fenômeno e que se êle 
afirmava que podia !arer transportes, 
não tinha porque não acreditar. E que 
apenas me surpreendia. de haver êle 
abandonado o Espiritismo, já que evi
dentemente continuava acreditando em 
suas manifestações. · 

me romeçou a explicar e foi dai por 
diantf> que cada palavra sua se tornou 
para m.m fonte de perplexidade: 

- 'Deixei porque vi o inferno que 

L~DA NORONIIA 

me esperava depois da morte. Então 
fiquei com mêdo, quia deixar, m& .. êles" 
me ameaçavam. Foi então que comecei 
a sonhar oom uma aparição tôde. de 
branco cercada de luz, que chegava com 
um ar muito triste e me pedia que aba.n
doni.sse o caminho do mal. Sonhei assim 
quase um ano, a.té ter a coragem de 
entrar num templo evangélico e me 
converter". · 

..J pasmo me deixou sem pa.la-vras. 
As verdades espíritas são tão cheias de 
lógica que me parece impossivel perdê
Ias após havê-Ias encontrado. Mae até 
1sso eu aceitaria. 

O que n -0 me era possivel aceitar. 
porém. •¼D. a.q•Jêle abandono do Espiri
tismo por mêdo aos esptrltoo. era aquêle 
trato do.s fenômenos sem nenhum m
lun'lbre das verdades que oo põem em 
movimenk>. 

J que me estarrecia não era o evan
gélie<, de hoie, mas o espirita de ontem, 
sem Evolução e &em Oa,rldade. 

o que me deprimi-a era sa.ber que 
infelizmente. naquele mesmo momento 
em que conversávamos. outros sêres 
iguais àqueles, talvez com podêres me
nores- mas com igual inconsciência, esta
vam por a1 malbaratando os dons rece
bidos em caminhos transviados . 

Acho que la chorar quando me vie
ram à mente 'l.S sagradas palavras de 
consôlo: "Eu sou o caminho. a Verdade 
e a Vida." 

E foi com essas palavras no ooração 
que segui corajosamente no trivial do 
meu cotidiano. 

NOSSA EQUIPE OGUM E 
O EXÉRCITO BRANCO! 
Nossa eficiente e q u 1 p e 

Ogum, l,dero.da pelo Baba.lo
rixá Ltliz carlos FOrtes (Tola 
Ma.lembê) , levou a. palavra de 
fé e de undão de Mar1o Bar
celos e Noronha. Filho a di· 
versos abaçás, componentes 
do Exérc-ito Bt'anco d< Oxalá.: 

-oOO-
- Abaçá de Senhor do 

:Bonfim, na Rua Augu,sto 
Franco nº 154, na Pieda.de, 
di1:~ldo com eficiência e de
dicação pela minha filha de 
Se.nt-0, a. B&bá Nadir say,ago 
,obaroniln\, aparelho da fOll'
mosa Cabocla Jurema. e Tran
ca Rua das AlmaS. As ses
a6es sã.o realizadas a.os sába
dos e às :i--fei..-.i.& são reali
mdas consultas. 

-•OO-
- Aba.çá de ransl\., Situado 

no Beco Manoel Alre.s nº 232, 
em oswaJ<lo Oruz, dirigido 
eom muito 8.Cêrto pela decil• 
cada Yalorixé. Nilza da Silva 
(Sina.voru), rea,llzando tõdas 
as 5ª-feH"as, consultas e jõgo 
cie búzíos. 

-000-
- Nosso !rmAo Altair San-

tos, a.parelho dô formoso Prê
eo Velho Pai João das Almas 
e do eficiente Ex11 Tirirí, 

e-tende pa.ra consuitas à.s 2"
feiras, na, Avenida suburbana 
nº 8523, AP. 202, às 4ª-feiras 
e sá.baà.os, na Rua Nascimen
to Gurgel n• 29, Largo da 
Fontinha, em O.Swalõ.o C'ruz, 
a. partir das 13 ooras. 

--000-

- A Yalortita. ~ 11a Sil· 
va. (Sinavoru> reallza.rá no 
seu Ylê õe Olá., no proximo 
dia 7 de novembro, no Beco 
Manoel Aires nº 232. um To· 
que de OlubaJé convidando 
para o mesmo diversas casas 
de N9.Çil.o Umbanda, e dema.is 
!l.éi&. 

-000-
- Tola. Malembê acompa-

Díhlldo de Oromun, Banda 
Leuí, Alta.Ir. e SUely, visitou 
seu filho de sanr,o, o Baba.laõ 
Jorge Corrêa (Ta.yon.1rêl, dl
rtgente da Tenda. Ogum Hu
maitá, na Travessa São João 
nº 29, no Barreto, em Nite
rói, a.parelho do formoso e vi
brante Caboclo Guiné e de 
Tranca Ruas das Almas. 

-000-

- T.E. Ca.bOClo I.anl1a,ras-
sl1, da Rua Carlos Costa, no 
J'a.=ezmho, dirigido com 
muita. digntda{le e eficiência 
pela dedica.da Babá Riu,th 

CUry e seu prest.moso esp{>
so, nosso bom n·mão J u110 
C'ury . Sessões à.s 2" e 6ª-fel
ra~. 

-oOo-
ontem ro1 reallzado um bo

nito Toque em homenagem ao 
Erê C1·Jsp1m, entidade !ormosa 
que trab!illla c<>m a Yakekere 
Oronum, do Ylê do caboclo 
ArraDca Tôco, tendo compare
cido diversos Zeladores e con
vidados, transcorrendo a sole
n1,<1a.de em ambiente de ka
temidA-de e muita &fmnação 
espiritual. -·-Espirita vota e111 espirl$a, no 

SOB.E, tra.ba.lha.mos para que 

sejam cumpridas as suas leis 

(Tola. Malembê) 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

COLUNA ESPíRITA CRISTÃ . 
PAULO GARRIDO 

Membro do Conselho de Cultos do S.O.R.E. 

1Uogrd:a de sa.ntos Du~ 
mont - Pai da Aviação - Ao 
en.seJo da semana. da. asa U'l• 
23 outubro 1970), recebemoo 
e passamos a transcrever a 
Biogra.tia. de Santos Dumont. 
num oferecimento todo espa
cial da Academie. da Fôrça 
Aérea., 

Alberto Santos Dumont. o 
l.'IMi da Aviação, nasceu ao:s 
:io de Julho d.t urra em Mi
nas Gerais, na localidade de-
norolDaõa Ca.ba.ngú. na sena 
da Mantiqueira. Hoje ea
ballgú pertence a.o municipio 
de santos oumont. A cld&de 
mineira onde nas::eu o Pai da 
A.V'laçâo orgulha-se ele ter -e 
seu glor1000 nome. 

Ainda peque.no, Santos Du
mont foi morar em São PaU
.lo, onãe seu pai. o Engenhet• 
ro Henr1que Dumont, adqui
rtu U!IIl& fazenda de café que 
liOb sua direção progrediu ao 
ponto de ter uma esk"ada d.e 
ferro própria, com cêrca d• 
100 quilômetros de extensão. 
Numa época em que não ba
V'la cam nhões, essa estrada 
d.e rerro era ~ mUlta lm~
tãncia . 

com sete a.nos, porque PvS· 
stua grande aptidão mecâm
ca, Santos Dumont j.á dingla 
as locomotlvas da rii.z-enda_ 

Aos qu n:ze, 1:a. os livros df\ 
Júllo Verne e sonhava voar . 

Em 1891 v1a3a para a Eu
ropa em companhia ão seu 
pai e vê na França., pela pri
meira vez, um motor a pe. 
t r ól eo e a gasolina como a co
nnecern os agora. su1-giria de
pois) . Encanta-se com o mo
tor . Quer voar! 

Com vinte e cinco a.nos, 
consúrói um balão esférico, 
che!o de gás h:drogênio que 
transporta o seu Inventor den. 
tro de uma =tinha de vime. 
O balão era tão pequeno que 
66 podia subir com Sanw 
Dumont porque êste pesava 
50 qmlos . Santos Dwnon.t re
feria-se a êsse balão como o 
menor, o ma.Is lindo, o único 
que teve um nome - BtRASILI 

Depois, Santos Dumont pla
neja balões de forma a.longa
t1a, fu.stlonnes, com motor • 
petróleo e hélice. Cresce a 
11U111, popularuiede em Paris. 
onde reside. 

No dia llt de ouwl>ro úc 
1901, com o t>iwão n,llmero s, 
voo.nd.o a uma altura de 300 
metros, contorna a rõ.-re BI.• 
fel e volt a ao ponto de onde 
partll'a, solucionando defin1• 
t iva.mente o vôo d:r;g1do doll 
balões (mrus leves que o ar>. 
POt" 1SSo ganhou prêmio em 

dinheiro que distribuiu entre 
os seu~ mecânicos e os Po• 
ores. 

A.pós li anos de a.t1V14aQea 
a.erenáuti.ca.s. em :J3 de outu
bro de 1906, u. campo de 
Bagatelle ~> com o 11e11 " 
avião 14--BiS, realiza o prl• 
meiro vôo do bom.em com um 
a,pa.relho maitJ pesado cpio o 
a;, capa.a de deslooar-1:ie no 
espaço por seus prõpr1oa 
meios. O mundo int-eiro açlB,. 
mou essa proeza: todos oo
menta vam - O HOM!EM VOA.! 
O HOM:EM VOA, FmAI.
MlEN'I"E! 

No mes segutnte, oom esse 
a.v1ão, 14-Bls, Santos DUmoni 
estabelece os primeiros ~
l'les de a.nação do m'llll4<>: 
distância voa.da 2'20 metros, 
duração de võo 31 segundos e 
t / 5. Grande pioneiro! 

Construiu depois outros mo
c:têlos cte avia.o cujos desenhos 
e planos entregou ao públ1co, 
naaa pedindo pe.ra &l como 
recompensa . 

Em 19111. quando já deixara 
Cl.e voar. Santos Dumont es
creveu o llvro "0 que eu vl, 
o que n.(i!s veremos~ . Nessa 
obra, êle se dirige. aos l(>vens 
e a1z: - •Meu mais intenso 
deseJo é ver verdadeiras Es
colas de Av:ta.ção no :s:-asu . 
Ver o Aeroplano, hoJe pode
ros& arma. de guerra., amanhã 
meio õt1m.o de transporte, 
percon·endo o no.sso eéu ... " 

Faleceu em São Paulo, &as 
Z3 de julho de 1932. 

•oLõRIA AO PM DA 
AVLAÇAO" I 

Socta.1s - Irmãos em R.e
llglã.o - Dla 13 do corrente, 
transcorreu o na.tali<:lo de: 
Celso Agui11.T Garrido, filho 
deste colun•st~. 

Correspondência - Tôda e 
qualquer correspondência pe.
rn êste coluniSta de.ve ser 
enviada pa,ra.: "SORE" -
:Riue. Pemembuco, 1161 - En• 
cantado - GB ZC'-13. 

AS úNICAS QUE RESOLVERAO DE FATO 
TODOS OS SEUS PROBLEMAS 
A VENDA NAS BOAS CASAS DE ERVA 

Pedidos Fones: 261-3149 

:ESP'RITA Só V EM 
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1. Considerandci, que é dever dos esphittsta!, sejam 

íl kardecistas, umbandistas, ube.ldianos, esotéricos ou can

il domblecistas, pugnar pela elevação moral do planêta, at1·a-

l 
vés a implantação d:os princípios do Evangelho; 

2. Considerando a necessidade de união dos umban-

1

·1' :::: =~::: =:=:.::r::: :u:::~ 
1 .da Umbanda; 

1

'1·, 3. Considerando que a, eoletividade reincarnacio

n.lsta da Guanabara não pode permanecer por majs tempo 
I• 

alheia à defesa de seus interêsses e postulados; 

4. Considerando que a omissão dos melhores nas 

tarefas do mundo, longe de concon-er para o saneamento 

moral do ambiente terreno, deixa o campo livre para os mal-

1ntencionados, os egoistas, os aproveitadores." os ambiciosos, 

os desonestos. o.s carreirúltas, os aventureiros, · os oportunis

'88 e os profissionais do êxito pessoal; 

ã. Considerando que os filhos de fé devem dar o tes

temunho da firmeza de suas crenças em todos os terrenos 

em que são chamados e que a não participação nas lutas da 

representa injustificável aio de parasitismo 

6. Considerando que os demagogos e os politlcos 

profissionais sempre se serviram do rebanho espirita, men-

<ligando-lhes os votos sob promessas jamais cumpridas; 
« 

T. Considerando que Espritismo é missão ,que Um

banda é trabalho, que Evangelho é tarefa e que o Bem deve 

aer alcançado na luta e não o comodismo do alh.eiamento; 

8. Considerando que a promulgação, tranqüila • 

aem prot.estos, de lets contrárias às práticas espíritas é aten

tória dos direitos constitucionais, ofensiva à consciência 

crlStã. e lesiva da ordem democrática; 

·POVO D.E 
mllênio'►, assentada na fratemldade evangélica e no enten

wmento humano; 

10. Consldel'ando, finalmente, que tal desiderato t 

inatingível, a não ser que se Q.U;et>re o estado de inércia e 

ctesunião em Q\le Ylvemos; 

Os abaixo assinados, Tá.tas, Babalaôs, Ialorlxás, Che-

fes e Dirgientes de Centl'os, Tendas, Terreiros, Ilês e Aba

ças, depoi,i de pesar e sopesar suas responsabilidadea. 

D E C-L AR A M 

I - que o movimento espírita cristão, no Brasil, <!ou

trlnàriamente consolidado e socialmente desenvolvido, deve 

aer part1c1paclonista e responsável; 

n - que, estabelecencro a Constituição Federal (art. 

147, § 19), ser "obrigatório o alistamento e o voto a tod<>& 

os brasileiros", sob pena de punição legal para o não cum

prtmento desta obrigação, não é mais posslvel a omissão doa 

espirltas no cumprimento dêste dever; 

m - que, entretanto, não tem sentido nem justifl

ca,;iva delegar, através da procuração do voto, a defesa da 

doutrina a mãos estranhas, mentes adversas e corações 

distant.es; 

IV - que a exlstêncta, na Guanabara, de centenas de 

mllhares de soldados do "Exército Branco de Oxalá" é in

compativel com a derrota pacifica e sem luta do "Povo de 

Zambi", frente a .'ieUS mais implacáveis e declarados in1-

migos; 

V - que, em conseqüência, o movimento de união ea-

p1r1t1sta guanabarlno participará conscientemente dos plel-

tos democráticos, apontando ao sufrâglo amadurecido doe 

espíritas cariocas os elementos mais autênticos, saídos de 

suas próprias fileiras , 

9. Considerando que ao Brasil estâ reservada a mis- Rio de Janeiro, 22 de fevereJrn dP 1970 

110 plonell'a de lmplantar "a nova civilização do te.L·ceuo ,(seguem-se dezenas Cie as.s111~~was) 

... 
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Do En a:1f a a.o 
OI dhtgentea -~ libúJDo, wtnadal, NplNentan,. 

do • diverw teodêncial e • ~ modelidadel cla 

prática do Espiritismo no Brasil, reunidos na sede do SU

PREMO ôRGAO DAS RELIGIÕES ESP1RITAS (SORE), à · 

Rua Pernambuco, 1161, no Encanta.d<>, Estado da Guana

bara, tendó em vista os têrmOi da chamada "DECLARAÇÃO 

DO POVO DE ZAMBI", publicada em "GN NA UMBANDA", 

li de 22 de fevereiro último, depois d'e discutir tôdas as lmpli-

1111 

cações da.quêle documento. e analisar suas possíveis conse

qüências, confrontando-as com a experiência pessoal de 

li 
1 

I' 
.li, 
.,, 
.1 

1 

1 

' 1 

1 

j 

cada um, neste terre~o, e após meditai no alcance das me,. 

elidas ali proposta.. 
.RESOLVEM 

I - dar sua total adesão ao texto do document.o, tan-

to na parte expositiva das considerações, como nos cinco 

pontos declarativos finaJs; 

II - sugerir a tôdas as entidades espíritas. sediadas 

no Estado da Guanabara, um acurado exame da "DECLA-

RAÇAO DO P.OVO DE ZAMBI" e uma urgente tomada de 

posição diante <1a mesma; 

III - recomendar a todos os filiados dos Centros, Ten-

das, Terreiros, Ylês, Abaçás e Organizações que obedecem 

a sua ull'eçáo e liderança, o apoio decidido e consciente às 

teses defendidas na referida Declaração; 

IV - manifestar sua opinião de que só a luta demo-

crática, através do debate amplo, da dtscussão aberta e do 

livre exame, pode modificar o panorama (j()Cial e humano 

do mwido moderno, pela abolição do ati·aso, d'a miséria, 

da fome, da doença, do analfabetismo e do mêdo, possibi

litando o pleno desenvolvimento do homem e a elevação da 

Terra na escala dos mundos. 

V - condenar, de maneira formal e inequívoca, tôdas 

as soluções Violentas e ilegais e todo apêlo à irracionalidade, 

1 

ao ódio e ao terror, na solução dos problemas sociais, no 

Brasil; 
1 VI - ext.ernar sua convicção cfe que o Evangelho de 

,._ llrlda • o CloeammtlO maia âlto e maia bábll para a 

MIMIÇio ~ tlcJdoa ca ~MM que atligem a bODlftnióal!e. 

pela superação definitiva da.s luta~ fratr1P.icias e pela extin

ção dos preconceitos de casta e de côr, da subjugação dos 

paiaea f?8COI pelos mai6 tortes, das discriminações ideoló

gicu • raciais, do colontallamo econômico entre Ofl povos, 

do aprofundamento do desnível social entre os nomens e 

do hiUo tecnoqico entre as nações; 

VII - definir ~ua disposição de lutar por uma part1-

cipaçio maior • mais pi'ofunda dos espíritas, com vistas ao 

desenvol-nmento cultural, econômico, social, 

lítico e humanistieo do Brasil. 

vm - defender publicamente sua convicçã.9 de q_ue 

a nação brasileira tem importante missão a cumprir, no 

estabelecimento de uma nova civíliZ3&ào planetária, mai8 

Justa, mais pacífica e mais humana, dentro dos conceitos 

evangélicos, desenvolvidos pelo Espiritismo; 

IX - testemunhar sua fé nas virtudes· inexcediveis 

da união de esforços, em todos os terrenos, propugnando 

por uma frente unida de todos os cristãos, a fim de espan

tar dos horizonte, terrenos o fantasma da destruição bélica, 

pela proscrição da política cfe fôrça e da.s armas de genoci

dio, através da compreensão entre 

de aua fraternidade em Clisto; 

X - propor à preferência dos espíritas guanabarmos, 

,(umbandiatu, kardeelsta5, candomblecistas, esotéricos ou 

ubaldianos). no próximo pleito eleitoral de novembro, oa 

nomes dos compsnheiro.s NORONHA FILHO e MARIO BAR

CELOS, respectivamente, para deputado federal e deputado 

estadual, por arem - no momento - os gue reúnem mai~ 

res possibilidades materiais e psicológicas para levar avaI)

te a luta comum, em favor de nossas posições, proposições 

e postulados. 
Rio de Janeiro, f-evereiro d'e 1970 

. . (,/ileguem-i€ centenas de assmaturws} 

1L ____ -==-=- ------~-=====-~-.::::::::==::=-·=-:-:;;;;;.~ 
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Rádio Vera Cruz S. A. · 
1.430 KHZ 

A RONDA DA CIDADE 
De 2ll- a 6~, das 22h20m às 22h45m 

Sábado: 12h30m às 13h 
Notícias de Policia - Notícias do Govêrno, 

Interêsse Geral, Queixas e Reclamações 
Produção e apresentação 

PAULO RICARDO 

GLAUCIO MUNIZ 
Reportagem: 

JOÃO MONTEIRO 

RENATINHO 
CORRE GIRA 

O nosso companheiro Rena· 
tmho de Jacarepaguá andou 1 

C..)trendo gira na semana pas
sada e entre as casas que vi
sitou nos trouxe noticias das 

A Tenda Espirita União dos 
Fiihoo de Santa. Bá.rt>ara, si· 
tua.da na Rua Bambina n.0 

'l3, Botafogo, realiza sessões 
às segundas e iextas-feiras, 
às 20,30 horas, e. de 11> em 15 
mas, às quartas-feiras, sessão 
de desenvolvimento. A Tenda 
é âirigida pela competente e 
dedicada Babé. Zilda, que tra-
2le.illa oom o Oe.boclo Pery. A 
~ima<ia Babá, à diretoria. da 
Tenda. seu corpo mediúnico e 
à assistência que estão sob a. 
vihr&Çáo de n06Sa Mãe Ya.n
aá, o nosso Sara.vá. 

Aniversário 
De Uma Irmã 
OOmpletou ma.is uma prima

Tera em dias da. semana pas

ea~a. a fiTh&-de-santo da Ten

da Espirit.e. Sã.o Sooastião, 

~rezinha de Mora.i8. 
Mandamos o nosso saca.vá. 

1 aniverlS&l'iante e rogamos a 
Oxalá. que lha dê muita. saú· 
de e muitos anos de vida pa
n prosseguir na sua bela 
missão dentro da nossa Um· 
benda. 

,,._gumtes: Oabana Espirita 
!:ão Jerônimo, Largo do Ce..m
plJJJlo, 6, fundos, Baba Ce.sa.· 
rma Alves. Sessões ~ segun
a.ss e sábados às 20 horas. 
Guia-Chefe: Caboclo Lírio da 
Sf:Tra. 

TE Ogum BeJra-l\Iar, rua 
oarcto.."-0 Mesquita 20, Agua 
Santa, sessões aos sébados de 
JS cm 15 dias. Segundas·fei
r.u,. consultas com a. Vovó 
Cambio.da de Guiné. 

Ylê de Ia.nsã., rua VJSCOnde 
d~ Itabaiana.. 33, Engenho Nô
vo. sess~ às têrças e sex
tas-feiras ~ 20 horas. Be.bã. 
Cleia Calixto Alves. Guia
chefe caboclo Pena Verde 
elas Allllal!. 

TF Sã.o Sebastião, Rua. Mà
rio Cordeiro, 10, bairro Cali
fornia, oampo Grande, Babá 
M.arla. Nazareth. SessÕ<'...s sába
d<JS de 16 em 16 dias às 21 
horas cabocla Jup1ra.. 

OE Caboclo F!exeiro, Rua 
Goiás, 290, casa. 2, se&;:ões aos 
sábados de 15 em 15 dias. Ba· 
bé EtelVina doe aa.ntoo. Guia
me:fe caboclo Flexeiro. 

COMUNICAÇÃO: 

Noronha 
Filho 
Por motivos independentes 

da sua e da nossa vontade, 
deixa de sa.1r honje (ipela. pri
meira vez na vida dêste ta
b,áide) a cronica de NORO· 
NH.A FILHO 

As n0S60S desculpas 

A DIREÇAO 

ORACÕES DE PAZ ... , 

Abro o meu coração pa.ra orar con
tritamente, como a buscar a paz e a 
felicidade que a nossa linda Umbanda 
noo dá ta balbucio uma prece a dois dos 
elevados momentos da nossa religião. 
Xangõ e o~ "meninos". 

P~nso ein você. meu leitor, que em 
um leito procura sentir dentro de Si. a 
88pera.nça de uma palavra. de eonfôrto. 
Você, meu leitor, que dentro do i11st1-
tutos correciona.,s, espera que lhe seja 
novament.e aberta a porta da liberdade, 
pa.ra voltar a viver novam.mt.e, agora. em 
novos padrões morais e emocional.s. 

Vejo a linda mesa com a. toalha 
bnmca, com Cl'!'V08 rooe.dos, com péta
las de rosas. Vejo as cocadas branca& 
oa manjares e o.a doces oferecldo6 à.<; 
"crianças" da. n~ Umbanda. 

Fecho m.:us olhos, elevo o meu pen
samento a Oxalá e digo mentalmente: 

"Sa.i:avá as crianças da nossa Um
banda; ••• 

Meus "meninos", não esqueoels de 
amparar aoo seus filhos de fé. Abran
d,ü as ódios e a.s vaidades entre os Irmão~ 
de fé. Fazei que suas bênçãos ca.Iam sô
bre ·rodos os seus devotos. que abrem 
os seoo corações a lhe pedirem as gra
ças que tanto necessitam. 

Meus "meninos"! Curai os enfermos. 
op·r- espiritualmente aos que necessi
tam de ajuda; ajudai a.5 vidas espiri
tuais que estão 'l.tormentadas: ajudai aos 
umba.ndistas e dai i.empre a vos.sa. divl
na proteção a todos os filhos de fé. 

Com vossas alegrias. levai as alegrias 
aos corações tristes amparai os enfra
que::!dos e levai sempre a mensagem dE> 
mna Umbanda verdadeira, com PAZ. 
AMOR e CARIDADE. 

Saravá as crianças! 
Distancio o m.eu pensamento. deixo 

correr pelo espaço a mlnha mente e vejo 
a grande pedra. o sublime lajedo, a di 
v!na colina de granito e minha alma, o 

JOSÉ DE. CARVALHO 

meu esplrito. todo o meu ser grita em 
festa: caõ Xan~ô! 

Vendo o seu poder, sentindo em meu 
espírito a vosaa bênção eu proclamo 
Xangó, orixá do Universo, mensageiro do 
Cristo UnlversaJ, fonte inesgotável de 
amor divino. fôrça bendita da natu,rez~ 
podei"lo d05 fraco.a, ampa.rn doo injusti
çados, belem tntema dos verdadeiro.1 
espiritas. olhai por nM ... amparai nos.
sos passos .. 

Xangô. . . amparai seus filhos em 
suas divinas pedras doo talos e dos tro
vões Oantal sua,11 bênção.s em hinos d• 
amor e de pu., para. todos os filhos que 
nêst.é instante. vos louvam. be-ndizendo 
a sua divina fôrea e pedindo a vossa.. 
prot,eção. 

xangô, dad paz a.os desellJ)eradoo, 
fazei passar a dor dàl que estão so
frendo, ampa.rai os que ca1ram, levan
tai-os em suas vidas eapirltoa.ia e ma
teriais. Vos peço. xa.ngô, olhal para. cada 
um de vossos filhos de Umbanda e oa 
abençoai, pureza do seu lir:lo branco, 
Canta minha alma, grlta o meu ser .•• 
Caô . . Caô xaniõ. 

Correspondência - Recebi inúmeras 
cartas, com pedidos e consultas. Estou 
respondendo a tôdas e atendendo a to• 
dcs os p&didos. 

Me11 irmão, se estais sofrendo. envie 
o seu nome e enderêço para a Corrente 
Espiritual do Caboclo Serra Verde -
José de Carvalho - Rua Pernambuco 
1161. 

Ouca sábado. às 7 horas da manhã 
R~.dio Rio de Janeiro "Louvor aos 
Orixás". 

BABÁ NORMÉLIA E SUAS 
VIBRANTES ENTIDADES ' • 

O no.:;so companheiro Má
rio Ba.reeloo. acompanhado de· 
filhos do seu terreiro, a Roça 
do Xangô de Ouro, visitou se· 
mana passada a Tenda Espfrt
ta Ma.ria OOnga de AruaDda, 
qtLe funciona na rua. São Ro· 
oetto. 20, = 1, no &tá.elo 
sob a competente direção da 
Babá Normélia Castello Bran
co 

Recentemente o terreiro es
~Vf' em obras e está. agora 
com maiores dimensões e mw
to bonito. Num trabalho de 
muita arte. o genro de dona 
Normélia fêz sob o gongá uma 
no.da cachoeira com á,gua ro 
1ando e bastante iluminada. 

Durant.e nossa visita, canta• 
mos e sa.ravamos para a nos· 
sa querida Cwboola. Jurema 
qUR. nos garantiu que a sua 
<"asa continua firme no nos
so ideal e que estâ a,poiando 
n<>&os representantes no ple1· 
to de 15 de novembro. 

Ar sessões na.quela casa são 1 

às segundas e quintas-feiras a 
partir das 20 boras e aos si• 
:mdos para desenvolvimenl.,o. 
A6 consulta.s são às segundas• 
!eiras com a Vovó Conga e 
às quintas-feiras com a ~m
i>& Gira, ambas a pa,rtir da,, 

13 horas prolongando-se a~é 
às 18 horas. As dua.s entlda• 
d(>S têm realizado verdadeiros 
milagres com a.s pes.soas que 
as procuram para solucionar 
seus males materiais e espl• 
rituais. 

1 LKA 

Malhas e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VF.STIDOS 

E BLUSAS DE MALBA 
VENDAS A.TACADC E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste anúncio e ganhe 10% de bonificaçio 
Fábrica e loja: Rua Dr. LeaJ 368-B (Esq. da Rua 
Pernambuco>. Em frente ao ponto final do ônibus 

Eng. Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 

DOMINGO, 25/10/1970 

AGUARDEM PARA BREVE 

Cose Peno Bronco 
Tudo para 
Umbanda 

obrigações de 
Candomblé, e 

sob a competente direção 
do Babalorixá AZUIL 

Rua Suruí, 231, loja C, esq da 
R. Guaporé, em Brás de Pina 

A casa onde você compra ró 
melhor e mais barato 

BONITA FESTA EM 

LOUVOR 
Mário Be.rcelQS viBitou sába

do passe.do i;. Ordem Umban
âlsta "Jurema da. Caoooeira". 
qt•t' tem sua lind& sede na 
Avenida. Ma.-echal R.ondon. 
IJOS, estação do .H.lachuelo. 

Na ocasião, a casa que é 
um.a das Jil&is novas da. Um
banda. rea.Jiza sua testa em 
louvor a Cabocla Jurema que 
recebeu oosso oompanheiro em 
Si'l.,oela homenagem. lllário 
BaJoelos usou da palavra pe
dindo ao povo de Umbanda 
qne se reúna em tôrno da 
bllndeira branca de Oxalá pa-

A JUREMA 
ra que todos nós possamos 
mau~ar juntas para a total 
t:u.ancipação das reli~ões e,s· 
µ11•1ta:,. 

O nôvo terreiro reaJiza ses• 
oôeF às qu.art.aE e sãbados eoui 
tn clG às 20 horas sendo na 
p.-1nv;m-a quarta-feira, gira de 
Pi:ei:.oo-Velhos e no (ljltimo sã· 
oado gira doo com~. 
Agradecem0s em nome do pre
s,d>fcnte do SORE a acolhida 
que lhe foi disl)ensada e agra. 
dPcemos o apolo que a casa 
dei.. à campanb& de Má.rio 
Barcel0s e N'll'onha Filho. 

CASA BOTÂNICA - ERYANARIO 
ERVAS MEDICINAIS E PRODUTOS DA FLORA 

ARTIGOS DE UMBANDA EM GERAL 

R. Barão de Iguatemi, 70-A - Telefone; 248-4121 

Praça da Bandeira - GB 

CONCURSO DO TABLólDE 
No Tablóide de domingo próximo, os leito

res terão o resultado do Concurso por nós idea
lizado, e publicado no domingo p.p., que pre
miará o acertador com uma linda Guia de seu 
anjo-da-guarda. 

Dezenas de cartas têm nos chegado às mãos, 
demonstrando a grande receptividade dos lei
tores pelo concurso. 

Juntamente, publicaremos o nome do feliz 
ganhador, e já o Teste n«:> 2, sempre com per
guntas versando em assuntos de nossa religião. 
Lembramos que todos poderão concorrer, com 
quantas respostas quiser, devendo antes ler as 
bases do regulamento que rege o concurso: Por-. 
tanto mãos à obra e, boa sorte! 

GN NA Ul\-lBANDA 

1 rce a 
Nêstes breves anos que nos sepa

ram do fim do ciclo, em que despertará 
para nosso planêta a aurora redentora 
do Terceiro Milênio. é vi.s1vel e palpável 
a intra.nqüilldade de tôda a huma.nida; 
de, que caminha sem rumo, perdida em 
um verc.adeiro cipoal de males criados 
pelos próprios homens, tais como a inve
ja, o orgulho, o ciúme. a prepotência e 
a ambição. 

Movem-se assim as criaturas em um 
mar agitado de iniqüidades, em que 
ondas gigant.esca. engolfam tudo que ae 
a.present.P- à sua frent.e, minando e des
truindo pesaoa.s e instituições. 

Contribui grandemente para &te 
estado de coisas, a.s preiações feitas por 
maoorialistas que se comprazem em ne
gar a exist;ência de Deus e extirpar. da.s 
consciências. rodos os sentimentos de res
peito e de amor fraternal. 

Por outro lado nefastas são, igual• 
ment.e, u atividades dúbias a que ge 
e:itregam 06 sacerdOtes e chefes espJ. 
rituais Jos credos rellgiOSClS exist.entes 
n•.JS mundo preocupados de modo exces
sivo com as colsas da matéria. esquec1-
d -s dos verdadeiros valõres Que contam 
pa.ra a eternidade. que são os tesouros 
mora.is e espirituais. "que nem o tem

po e a traça poderão corroer'', como 
bem o disse o Divino Mestre Jesus, nosso 
Guia Supremo. 

Os que assim procedem, na ânsia de 
poder honrarias e bens temporais. traem 
o seu próprio apostolado e criam pro
blemas pa,ra .si mesmas- pois contraem 
um pesado débito com o Criador e que 
terá de ser resgatado por esfôrço pró
prio, evidenciando o rat.o incont.estáve-1 
de que Deus é amor e bondade, porém. 
acima de tudo, é Justiça. 

E6ta é a enorme responsabilidade 
de todos aquêles que chefiam movimen-
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tos religiosos, que têm a finalidades de 
el ~va.r a criatura ao seu Cria.dor, sendo 
que as religiões existem pa.ra coloca
rt:m um freio nos instintos selva.gena 
dos homell8, e, sob êste pri&ma, devem 
ti. ..as elas serem respeitadas e presti• 
gia&u;, pois cond112.etn ao mesmo ~ml• 
nho, Deus, Todo Poderoso Criador doa 
5êre d06 Céus e da Terra. 

Disse Jesus: ''I)aj de graça o que 
de graça recebeis" . .Assim devem ser os 
Pl'OcPdill.ento., dos sinceroB homens de 
003 , on'bade, que transmit.em. com sa
cri!lcio pessoal, as mensagens da. Boa, 
Nova, dltadoo a humanidade sofredora. 
peloo Mensageiros do Senhor, através da 
Terceira Revelação da PaJa.vra de Deus. 
o Espiritismo santificante e santificado, 
que tanta.s emas vem realizando em 
toooo os países do globo t.errãqueo. 

Isto não quer dizer. absolutamente. 
aer esta a verdadeira religião, em •ver
dade, a verdadeira religião é a Religião 
do .:-.mor Universal. cujos t.emplos são 
os oorações human~ sendo que tal 
ocorrencia foi predita por Nosso Senhor 
Jesus Orlsto, que afirmou que no fim 
dos tempos haveria um só rebanho para 
um só pastor, Isto é. uma só religião . 
para um só Deus. 

O _que O@rre, entretanto, é que pelo 
estágio evolutivo a que cheg., :..!ill as 
religiões atuais, inegàvelmente o Esoi
ritismo Codificado por Allan Kardec 
ÚlilZ cmsina.M,.,->ntos sublimes que Íxnúto 
aprimoram os homens. 1:aren<"#Of( ele
varem-se na Espera Espiritual. 

• vem os Esp!ritas. portant.o, tra
balharew para o bem comum para o 
progresso da humanidade. segulndo o 
nôvo mandamento de Jesus: 

"Amai-vos uns aos outroo. tanto · 
quanto ~u vos amei". 

A Resolução Do Encantado 

Os melhores valõres espiriti.stas se 
reuniram, há meses atrás, na sede do 
Supremo órgão das Religiões E.5pírita.s e, 
após a discussão dos compromissos cons
tantes da. Declairação do Povo de Zâmbi, 
analisaram suas poosiveis conseqüências, 
confrontando-as com a experiência de 
cada um e deram seu total apoio àquela 
Declaração. surgindo dai a Resolução do 
Encantado. 

Numa época em que a tecnologia, 
aliás im.pre.c;cindivel ao esfõrçó do de
senvolvimento é encarada como predo
minante tnstrumento que oprime o 
homem. pois nãn dá solução às suas 
aflições ou melhor, aos seus dilemas 
interiores, a Resolução do Encantado nos 
traz, entretanto, os ideals de luta dos 
espíritos objetivando o desenvolvimento 
cultural, econômico, social, religioso, poll
tfco e humanistico do Brasil, convictoo 
de que o "Evangelho de Jesus ainda. é o 
documento mais alto e mais hábil para 
a soiução de todos os problemas que afli
gem a humanidade". 

\ ciência nos p;·oporciona o inces
sant.e avan~ no plano físico ma~ não 
conseguirá jamais superar o conceito d~ 
Jesus que no.s garante que o "mundo e 
de· aflições". Outrossim, o mesmo JesuR 
-- g~.1·antindo o progresso tecno1ógico -
imprime o bom ânimo e formula o con
vit.e paa-a que rodos que estão can..•;Hdos 
e oprimidos se cheguem a ~le ~ com 

V1V ALDI 110ZZILLI 

~le enwntrarâo alivio pa,i-a a.s suas 
almas. 

Na Resolução d<> Encantado temos 
dooisão calcada na eterna. mensagem 
evangélica e como protagoniStaS NORO
NHA Fll.JIO e MARIO BARCELOS. cada 
um em sua esfera de ação, foram os 
escolhidos pelos esplritas gua,nabarinos, 
isto é, umbandistas. ka.rdecistas. can
d,mblecistas erotéricos, ubaldia.nos. etc. 

UORONHA FILHO e MARIO BAR· 
CELOS - é bom que recordemos - num 
testemunhe eloqüent,e de llderamça. tes
temunho firmado por centenas de diri• 
gentes representando as diversas ten
dências e as diferentes modalidades da 
prática de Espirititmo, foram considera
dos oo homens que no momento. "reú
nem maiores possibilidades materiais e 
psicológicas para levar avante a. 1!1ta 
comum. em favo1 da.s nossas pos1çoes. 
proposições e postulados". São . perse
verantes e suportam sem esmorecimento 
as provas da luta 

A lu·ta é grand-e, frente a p.re:ponde
rantes fatôres prenhes de adversidades, 
mas. lembra a Revolução de Jesus ei:isto, 
Apoclipae 2:7, QUI, "quem te1;0 OUVl?OS, 
ouca o que o ESPíRITO diz as igreJas. 
Ao· venc.-edor. da.r-lhe-ei que se alimente 
dr1 árvore da vid:i. que se e~contra ~o 
paraíso de Deus". E em seguida, convi
da-nos (19:17): "Vinde, 1-eunl-voo para 
a grande ceia de Deus". 

-

.. 
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Estamos próximos do dia 
15 de novembro. data pre
viamente determinada pelo 
Govêmo Federal para as 
eleições em todo o Pais e 
data que marcará, na fê 
do Todo Poderoso Oxalu, a 
maior vitória do povo de 
Umbanda e11, todos os tem
pos. Escrevo e assino com 
muita convicção porque sei 
que nossa gente não trairá 
nosso ideal e a nossa ne
cessidade de emancipação, 
ema1icipação esta que só• 
mente poderá ser conse
guida se dermos uma de
monstraçtlo de fôrça, amor 
e coragem no dia das elei
ções, levando às 11-rnas o~ 
nomes de Noro1iha Fil11o 
(118) e Má 1"i o Barceloi, 
Cl,15·1J . 

E' o próprio Mário que111 
me chama àe ''Freio de 
Mão", sob a alegação de 
que procuro travar em 
muitas ocasiões o seu ím
peto de guerreiro valente e 
nato. Seu espírito de l11ta 
é algo de impressionau/e e 
quando o nosso Presidente 
se inflama é preci•·o qne 
almiém o controle. Desé'ulpc,n a co1nparacão. ,JUU, 

M ário BarcelOJI n o que tan• 
ge à religitlo espírita 1tsa 
uma espécie de antolho/J 
e não vê outra coisa. Sua 
bravura é contagiante e 
êle afirma com impressi(l• 
nante certeza de q1Le não 
morrerá sem ver a nos~a 
religião no pedestal que lhe 
foi reservado por Cristo e 
que lhe tem sido negado 
pelos homens. Noronha F1-
lho é uma pedra do me,mo 
quilate e brilho, f! os dois 
completam assim uma ne
cessidade de todos os espi• 
rltas. Há 1nuitos anos lido 
com ~stes dois homens br«• 
vos e sei que nosso povo 
vai levá-los até o lugar que 
almejamos. Eu já disse e 
reepito, fUe lutamos pOf' 
um ideal e não pela :ifm.
ples eleição de dois homens 
políticos. Noronha e Bar
celos são, na verdade, dois 
missionários que têm con
quistado vitórias enormes 
para a nossa religião com 
golpes de astúcia e audá
cia. E' claro que no 1ws.~o 
esquema, por êles dirigido, 
existem peças fundamen-
1/ais, porém a lidé:ança d_e 
ambos é incontestavel e nos 
iodas q-..e seguimos o ideal 
que os dots representam, 
sabemoe disso. E s t e i a m 
aertos 1neus irmãos, que a 
eleição de Noronha Filho 
p<J,Ta a Câmara Federal de 
Bra&llta e de Mário Barce-
108 pa1·a a Assemblétct Le
~fva da Guanabara vat 
HfJHNMO'I· a. U"9btmda ,w,. 
JPodw. Y'tJtMOe Jetl.o!' "º tJia, 
~ o "°"° 1'0io às W"1'WMI 
._,_ 4 HMk~o ele 11We -,...:; 
,_ .. , .. e ~ bea 
l'."M'• ••to,. SMcwá T:!JI! 
~ela. (!aesiM.do - . 
~llecNb-.lode~ 



Pretendendo melhor.ar ainda mals o pa, •. 
di'ão das nossas realizações, o Departamento 
de Promoções do Supremo órgão das Reli-

"ões Espíritas está realimndo estudos no 
sentido de introduzir algumas modificações 
;no desenvolvimento das procissões, inician• 
do a experiência na procissão de Oxóssil, que 
ocorrerá no dia 20 de janeiro. já que se trata 
de f .t\ t•lado .....-st.ndunl. 

convoca1nos como se1npre os ten·elro 
pe.rn que compare<;am, trazendo velas, Uô
res. suas bandeiras e estandarte para que 

Combate · 
Ao 

Vício! 
~ Num artigo de fundo, nos• 
., companheiro Mário Barce
los comenta a necessidade 
dos dirigentes de casas esp1-
mas, alerfare11, por meio de 
campanhas e palestras, os 
nossos jovens, contra o uso de 
tstimulantes e entorpecentes, 
ajudifldo assim às autorida• 
des a realizarem uma profi• 

lfia n-o seio da juventude 
brasileira, alvo de indivíduot ., . .. ,, .... 
inescrupulosos. 

A 
, __ 

J>eOxõ' i 
No Esquema 

possamos louvar com dignidade o grande 
Orixá das Matas e pa<lroeiro da nossa que
rida cidade. Terreiros que porventura dese
:1 em, podem trazer suas próprias imagens em 
andores próprios, para saírem também em 
procissão, ganhando a."«lm um importante 
aché do santo louvado. 

Depois da grandio>'a ma1·el14. raremos 
re-n.lfznr a prlnleira Gfra d~ A..nJlande cj,o ano. 
nas dependências do SORE, que está sendo 
convenienten1ente prep:ilraà:-, para receber o 
povo que sempre prestii.ia aeonteci.mentos 

·como êste. Na ocas1ao vamos prnstar algu
mas homenagens a terreiros que sempre es
tão ao lado das nossa.,; iniciativas e que 
prestigiam tôdas as promoções que visam tão
sómente a divulgação e o engrandecimento 
da nossa religião. Venha, e-0nvide seus ami-

~Of!J e conheça. outros .b.7niios de .fé~ PrecJ-
atnos de unir ca.dn. vez. 1-4 Al:.---- ~-.u·----'------=--

giâo cm tõrno da baBdPira branr-a de Oxa-
lá. Saravà. 

ES 

-Po~sia 

De 

Oxóssi 
O Tabloide GN NA UMBAN

DA lança hoje em suas pági

nas, o concurso da mais bela 

poesia em louvor a · Oxóssi. 

Você pode concorrer com uma 

ou mais poesias e ganhar um 

Hrn!o troféu. Mande sua car• 

ta para a sede do SORE 

'RIT:A 



PRAIAS DO RIO 

RECEBEM POVO 

DE UMBANDA! 
Numa das mais lindas noites do ano, as praias de 

todo o litoral. brasileiro, principalmente (1;8 do Rio e.
tarão recebendo dia 31 milhares de fiéis que vão ;un
tmnente com os seus terreiros louvar nossa mãe Ieman
;á. E' sem dúvida um dos mais deslumbrantes,,espetá
culos de vibração, amor e beleza que o povo de Um'ban
iki oferece, transformando nosso litoral numa enorme 
moldura de velas acesas. No corpo ào .:tahlóide vocês 
lerão matérias a respeito, 

08G O <WICJ.Al DO SORE 

Ano 95 - Rio - ])omÍRIJO, 2G e ~-"'-feira, 21·12-19'70 - N. 0 55.725 

-i 
'------~- ------------------------------------1P.l';":l 

COBR.4 
COR.AL 
Na Estrada da Agua 

Br:inna, 34-0, em Tr 0 iá. 

funciona um dos mais 
simpáticos terreiros da ci

da<le que é o centro Es

pfrita Caboclo Cobra Co
ral, dirigido com amor e 

sabedoria pelo comn<>tente 
B!I balorixá Hélio, um ex
celente apa,·elho do Ca
boclo C.obra Cora1 • 

Hélio é um exemplo de 
simplicidade e tudo o que 
faz dentro do santo faz 
com carinho e dedicação, 
sempre aC'Ornpanhado r"ia 
sua espôsa e filhos. Ho
mem de personalidade 
marcante, Hélio garante 
para si a preferência dos 
espíritas de Ira,iá pela sua 
forma de trabalhar. Na 
foto o Zelador sob a irra
diação do bonitó caboclo 
que empresta. o nome a. 
casa. 

QLIESTÃO DE OPINIÃO! 
Kltrn qu, tiro assinado no corpo do 

Ta.b!óidc, nosso Editor ;v[ario Bar,;:elos 
, :ainafü;a a 011:,1ião de certos dirigentes de 
1 ten·eiroo com relação à matança, vesti

mentas e procedimento dentro do santo. 
Ni.io irrnnrt!l q11n s~,•·m CT" 1:rm1,,,-.,r1,, nu 

naçilo as casas esp1ritas. Importa sim 
que S'.jam p-rincipalmente de amor. O 
rlt.ual, os fundamentos. e -outros deta
lhes não alteram a raza.o de cada uma 
das casas que abrem suas portas pa.ra a 
('"'!r1 ... ,,....,.11, 

Saíd,a De Yaô N-a Casa 

Do B-abalorixá U baldo 
a a 

o competente zelador de Santo Ubaldo Gomes realizou 
semana passada sua festa de Oxum e Iansã e na oca
sião ocorreu no Cantinho do Vovô Chico 111rta bonita 
suHln de Yaô. A foto nox TnO!•tTU U."l'l'\.a. -oa1·,a ,.o,,>Oi'\.-

iecimeuto e '"° corpo do tab1óiàe nosl!Os 1T1),e,O. , o n, 
confiar reportagem a respeito, feita por zirna das nos
sas muitas equipes que percorrem diáriamente os ter
reiros da cidade realizando para nós arnpla cobertura 

de tudo o que ocorre com a nossa ge111p 
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LOiUVOB. A UM PRÊT 
Meu Prêto Velho, quando Meu Prêto Velho vos ro-

meus olhos, gotejando lá- go a luz que resplandece 
grimas de agradecimento- de teu rosto humilde, vos 
vos olham, o meu coração rogo a paz que existe em 
sente uma alegria inconti- teus olhos, vos rogo a eli
da de lhe dizer o meu fra- vina mansidão de tuas 
terno sara.vá. benditas mãos. Meu Prêto 

Meu velho, meu bom Velho, em sua fonte ines
anugo, ouve a oração do gotável de sabedoria e de 
meu coração, que é uma paz, olhai por todos nós. os 
oração ditada pelo amor se.us filhos de fé ... 
espiritual que meu ser lhe Olhai por nosso mundo, 
dedica, que minha alma lhe (lonturbado e infeliz, por 
oferece que meu ser. co-1 homens que não aprende
berto pelas suas graças es- ram a olhar o céu e ver a 
pirituais, proclama. numa Oxalá. que não aprenderam 
mensagem de paz e de t a olhar as matas e ver o 
amor. . . 1 poder divino do Dêus Cria-

Velho escravo das senza- dor ãe t-0do o Universo. 
Ias sofridas, das chibatadas .Vos tomamos como divi-

i ••• 
nos protetores da nossa 
Umbanda, na certeza, que 
na luz da lua, no fulgurar 
da mais bela estrêla esta
rão os pretos velhos, olhan
do pelos seus filhos de fé 
da religião espirita, e nos 
enviando sempre uma divi
na mensagem de paz, de 
caridade e de amor ao pró
ximo que será o h!ma di
vino. o caniinho poderoso. 
que nos guiarão seguida
mente no desejo de têrmos 
uma Umbanda evoluida, 
onde S{)mente se ensine a 
Caridade ao próximo. o 
amor ao Pai, e a Fraterni
dade entre os nomens de 
boa vontade. 

doloridas a lhe cortarem os -------------------------
ombros... Velho escravo 
das noites de orações nas 
sofridas e tristes cabana.s 1 
de escravOii... das mãos 
amarradas pelas correntes 
de ferro, pelos grilhões que 
prendiam seus pés ... 

SETE FLECHAS DA ALDEIA, 
É UM VIBRANTE CABOCLO 

Senzalas das canções aos 
orixás na.s noites de lua. 
senzalas das p r e c e s a 
Ogum. . • dos cânticos e 
Oxalá. 

Senzalas das moringas de 
barro oferecidas no poder 
singelo das ápuas que c~n- j 
tiani, a Oxala, nosso Pai. 

Prêto Velho de cabeça 
branco como o algodão, que 
o próprio prêto velho pa
cificamente, plantou e co
lheu. Prêt.o Velho que viu 
as fon es bra.sileiras a cor
rerem mensalmente por sô
bre a.s matas e pedras das 
florestas nativas. . • 1 

Préto Velho que viu nas 
noites estreladas, seus ir
mãos de côr a fazerem ro· 
das, a cantarem lamentos 
aos seus deuses de Loan
da .•. 

Com mlúta harmonia e afir
mação espiritual rufavam os 1 
atabaques no Abaçâ do ca
boclo sete Flechas da Aldeia. 1 
localizado na Rua e, lote 22, 
quadra 10, na Vila Valquei.re, 
quando da visita de nossa 
reportagem a e.;:sa Casa de 
Caridade. 

O Abaçá tem a eficiente di
reção da BalJá Marilda Isal
tinl\ Prata (Jt.mim Padê), 
uma dedicada espirita, que 
professa n-0ssa Religi5,o com 
muita digoid e e ·r . um 
verdadeiro expoente positivo 
da Umbanda e exemp!o para 
os seus queridos filh06 de san
to. 

Prestam caridade no Ter
reiro além dos Guias Chefes. 
os Caboclos Ca..ssuté. Pena 
Verde, Jandira, caçador, ca
já, os Pretos Vell!<>E Joaqui.rr:, 

BABÁ V ANTIRA DE OLIVEIRA 
E O FORMOSO FLECHA AZUL 
Visitamos a. Tenda Espirita. 

Caboclo Flecha. Azul, locali
zada na Rua Francisca. Zie
:ze, nº 227, na A~lição, diri
gida. pela nossa estimada e 
eficiente Babá Vantira Hér
cules de Oliveira, que profes-
8a nossa Religião com muita 
dedicação e acêrto. 

A Diretori:i. desa linda Ca
ga: de caridade é constitulda 
pelos prestimOSOf! e abnega.-

aa Umbanda 
EXPEDIENTE 

ON NA UMBANDA 

(()qão Oftcl&l do soe.a> 

dos irmãos, o Pus!dente Lwz 
Ferreira de Matos, Procura
dor Ildefonso CUnha Pint-0. 
Secretária. Gertrudes Pereira 
de Souza e Tesoureiro no,:so 
irmão cunha Pinto. 

As sessões são realizadas M 
2"s, 4"s e 6"s-feiras, para con
sultas e ao.s sábados são rea
lizados Toques em louvação 
aos Orixás. -

O Ogã é o eficiente irmão 
Jaci Cunha. Pinto e preste.m 
caridade no Abaçá, além do 
formoso Caboclo Flecha Azul, 
que é o Guia Chefe, os ma
lungos Sete Flechas, Boiadai
ro, Treme Terra, Folha Ver
de, Giras.sol, os cartdosos Pre
to.s Velhos Pai Joaqutm, Ma
ria. conga., Pai Fabr[cio, Tia 
Ma.ria da. Bahia., os Erês Cos
me, Doum, Betinbo, Joaninha 
e o CaboCllnhO da Mata. e os 
Exus 7 Encruzllhadas, 'l ca
veiras, Ma.ria Padilha, ·Tran
ca Ruas, e Pomba Gira.. 

A todos vocês o nosso &ra
vá e espera.mos contar com 
essa bonita. casa. de ca.ridade 
na Procissão de OXoe&i, 

Guarda-Pós - Calças - Jalecos 
1 

~ 

cambind&, Maria LU!za M:i.
ria Conga, 08 Erés CosmP, 
Doum, Crispim, Damião e 
Pingo. e os eficientes Exu.!' 
Joã-0 Caveira, Pomb: :Jíra, , 
Tiriri, Sete Capas, Tranca 
Ruas e Sete Encruzilhadas'. 

As sessões são realizadas 
tôdas as 2"s e 6ªs-feirns, e o 
Ogã da Casa é o nosso esti
mado Carlinhos Prata. 

São re.sponsáveis pela ad
ministração do TerreiT<,. nos 
sos abnegados irmãos 1'\·o 
Prata, Oto. e Paulo Robe. o 
O n~50 Saravá. 

Esclaretendo 
Atendendo a solicita

ção feita por telegrama 
pelo nosso leitor Ma.rio de 
Araújo Sel'J)a, levamos ao 
conhecimento público que 
o artigo intitula.dr ~TRTC-_ 
TE VAIDADE>, publicado 
domin~o passann é de au
toria do nos0 o colunista 
José de Carvalho. 

Caboclo lrapuã 
Louvou As Yabás 
A nossa estimada Yalorixá 

Aidir Magalhães, competente 
zeladora de santo dirigente do 

Centro Espirita Caboclo Ira• 

puã, que tem sua sede na Es

trada da Cachamorra, 115-A, 

Campo Grande, realizou on
tem, dia 19, um grande toque 

em louvor a Iansã e Oxum. 
A sessão teve inicio às 21 

horas e a casa estava como 
sempre lotada de fiéis que 
foram assistir ao aconteci
mento religioso. 

Nós envia.mos a Dona Aidír 
o nosso sincero sara.vá e 
aguardamos uma visita sua, à 
sede do SORE..: 

USE 
PAU 

NõVO 
DIA 31 

TUDO 
o 

DOMINGO, 20/12/1970 

AGUARDEM PARA BREVE 

Case ena Bro.nca 
Tudo para 
Umbanda 

obrigações de 
Candomblé, e 

sob a competente dí reção 
do Bobalorixá AZUIL 

Rua Suruí, 231, loia C, esq da 

A caso onde você compra ró 
R. Guaporé, em Brás de Pina 

melhor e mais borato 

PELOS CAMINHOS DA FÉ 
P ô s to Socorro Espiritual 

senhor do Bonfim - Ende· 
rêço: Estrada da Covanca, 
1.139 • Jacarepaguá. -
Sessões: QütU·ta-feira e sex
ta-feira, M 20h30min. 

Cabana Espirita São Joi-
ge. - Enderêco: Rua Duar
te TelXetta.. 383 - -runu<>.:s -
Quíntino. - s•asões, Quar
ta-!eJra • sexta-feira, à,s 

20h30min. 
Abaçá Espírita Papai Xan

gô e Mamãe Oxum. - En
derêço: Avenida Automóvel 
Club. 4 .137. - sessões: quar
ta-feira e sexta-feira. às 
20h30min. 

Tenda Espírita São Bene
dito. - Enderêço: Rua Ita
bira, n.9 281 - Brás de Pina. 

sessões: Quarta-feira e 
s~ta-!eira., às 20h30min. 

Tenda Espirita Casa de 
Deus - Enderêço: Rua Fa
gundes varela, 263 - Encan
tado. - sessões: Quarta
feira e sexta-feira, às 20 ho
ras e 30 minutos. 

Tenda EsJ>irita. Ogum e 
Iemanjá - Enderêço: Rua 
Veiga, '11 - Bangu - Rio 
da Prata. - sessões: quar
ta-feira .e sábado, às 20 ho
ras e 30 minutos. 

centro Espirita Caboclo 
Rompe-Mato Enderêço: 
Rua A, 22 - fundos - Sena
dor Camará. 8eSSóe:i: quar-

CASA 4 MÃES 
Ferramentas - Velas 
Artigos Para o Santo 

Preços da Praça 

Tudo Pelos Menores 

A,. Braz de Pina, 1469 
(Perto do largo do Bicão} 

Camisaria Progresso 

ta-feira e sexta-feirJ)., à.s 20 
horas e 30 minutos. 

Tenda Espirita Cabocla 
Jurema - Enderêço: Aveni
da Meriti, 1.872 - Vila Jar• 
dim da Penha - Guanaba• 
ra. - Sessões: quar,a-feira 
e sexta-feira, às 20h30min. 

-.:rcndn. ~plrlt.a ca.1>0clo 
Ubil•ajA.l•a.. - 'Ender-Ac;,o~ R.ttA 
cataguazes, 175 - !undoo -
Osvaldo Cruz. - Sessões: 
quarta-feira e sexta-feira, às 
20h30rnin. 

llê de Oxóssi - Enderêc;o: 
Rua Cirne Maia. 127. fundo. 
- Todos os Santos. - ses
sões: sábado.s, às 20h30min. 

Tenda Espírita. vovó Baia
na da Guiné. - Enderêço: 
Travessa A.ntimi, 84 - Bento 
Ribeiro. - sessões: quarta
feira e sexta-feira, à,s 20 ho
ras e 30 minutos. 

Centro Espirita CabOclo 
Cobra Coral - Enderêço: RUa 
Maria José, 1.078 - Osval
do cruz. - Sessões: quarta
feira e sexta-feira, àS 20 ho
ras e 30 minutos. 

Babá 
Clotilde 
Bacelar 
Recebemos da Babá Clo· 

tilde Bacelar, um bonito 
cartão de Natal. Agradece· 
mos e retribu1mos a genti· 
leza. Dona Clotilde dirige 
a Casa de São Jerônimo, 
situada na rua Anajami-l 
rim, 130. Dendê, Ilha. do 
Govemador. 

Leia Sempre 
GN na 

Umbanda 

RUA DA CARIOCA, 72 
18.lfOII : l.f2-.tU.f 

D01'IINGO, 20/12/1970 GN NA UMBANDA 

Penso nos ver805 hnorta.is de Kipllng-, de• 
fini.ndo o que é ser um Homem e. pela pri• 
meira vez, duvido de sua decantada &abedo
rla. Sinto a angústia da_ missão frustrada, o 
desenoan~ da tarefa perdida e tento entender 
o mandamento de recomeça&" tudo, a partir 
dos destrOC)OS. 

Acaso foi meatido o cântico do apoio'? 
P01· que nos foi negado o "sim" para. o traba
lho? Será que apenas nós a.rdemos nesta 
fla.m&? 

Eram tantos o.s pas&OII, em pós de nOIIBOS 

pés: aonde se foram os pa.s.sos desgarrados? 

l1: difícil compreender o poema quando a 
casa. que ruiu é a nossa e é sôbre nossa ca· 
be()IL que tudo desabou. 

Oa.minha.mo ao longo das estrada&, mas 
um vento levou nossas pisadas. porque e!"a.tD 

deeerios oe chãos que nós pisamos. 

Nã.o é difícil colocar. de nôvo, tijolo sôbre 
tijolo, mas onde encontrar a argamassa da 
fé que se perdeu! 

A fõlha que oa.iu da. haSte, quem a fará 
volta:r? 

Se, de nôvo, surgimos na alvorada, como 
fantasmas que esqueceram â noite, a culpa 
não é nossa. Se, de nôvo, dizemos as veNla
des, depois de havê-las dito Bem proveito, por 
tanto tempo .•. então. será que somos loucos! 

A pena que tombou dos dedos, que mila
gre a moverá. de nôvoT 

Durante três anos pregamos no deserto 
e nem ao menos soubemos sa.ber que era 11.0 
deserto que preg-á,vamos. Não vimos sequer a 
miragem: nós mesmos fomos a mirag'em! Que 
olhos, a.g-ora, hão-de nos ver, de nôvo! En
tretanto, temos a pedra. sôbre a cabeça. 

Repetir, de nôvo, a pa.Ja.vra perdida é 
oomo atar um barco na crista ele uma onda. 
Mas temos de hastear nossa. bandeira a.inda 
que se.ia no tôpo da tonnent11, ... 

Se, de nôvo, podemos escrever •sem per
der o bom senso -e a calma"; se. de nôvo, 
erguemos nossos braços, aem que o vazio en
xarque a nossa alma; llll, de nôvo, planta.mos 
a semente, no mesmo solo que a crestou, mo· 
fino; que coisas somos nós, meu Deus, que 
Cl>isa.s, 

Aqui estamos nós: mãos em quilha, como 
na prece. olhos em riste, corações desfralda
dos o tombadilho lavado por tôda6 as ondas, 
m~ sem perder o norte. que é o nosso rumo; 
sem perder o leme, que a nossa crença; sem 
per&,r o Jume, que é o nosso pôdo. 

Um dia, chegaremos. não importa como. 
Mas, no momento, o desencanto nos oprime. 
dentro da noite, pedindo a trégua de uma 
âncora. A estrêla que brilha,va à nossa frente 
.'Je ocultou na bruma, foi de sereia o cântico 
que ou-rimos, mas é de bronze o som de nosso 
sino. O tmpori.ante é manter acesos todos os 
toe-. E a verdade é que desatraca.mos. 

Tento acreditar na bôoa que mentiu, na 
mão que pri>meteu. no pa-.-.so que faltou. Mas 
como recuperar a. sombra da pa.lmeira que Já 
foi cortada? 

ais Uma~~-~~~~ 
No Ylê De Tola 
No próximo dia 2 de ja

neiro, haverá uma Salda 
de Yaôs, no Ylê do Caboclo 
Arranca Tõoo, localizado na 
Rua Na.scimento GUrgel, n~ 
29. Largo da Fontinha. em 
O;wa.ldo Cr~ dirigido com 
humildade e dedicação pelo 
Babalorixã Luiz carlos Fortes 
(Tola Malembê) • 

o Barco será de três Yaõl!, 

duas Oxum <Jelma Maria e 
Ala.ide) e um Xangô <Wal
dir). 

A Solenidade terâ Inicio • • 
20,00 horas, foram convida
dos diver • .,s Zeladores para 
maior brilhantismo da festi
vidade. 

o Babalorix.g, Tola M&!em
bê realiza jõgo de Búzios e 
consultas com o «S~u• Tran-

Babá Helena Barros Mathias, 
Dignifica E Honra A Umbanda 
Ru'avam com grande a!lr• 

mação espirítual os a.taba• 
ques no pequenino, porém bo• 
nito «Cantinho de Oxal~. lo
calizado na Rua São Luiz 
Gonzaga, n° 2.313, casa. 3, em 
Benfica, dirigido com muita 
eficiência e dedicação pela 
no.ssa querida e competente 
Babá Helena de Barros Ma
t.hia..~. uma compenetrada ze
ladora, om dos eXl)Oentes po
sitivos de nossa Religião, que 
professa o santo com multa 
dignidade, humildade e acêr
to. 

Na ocasião da visita "om('
nageavam nossa gloriosa Mãe 
oxum, tendo o vibrante Ca
boclo Nazaré incorporado em 
sua bela menina, para recep
cionar carinhosamente nos-

sos repre5entantes e, em se
guida, com a incorporação do 
Caboclo Arranca Tõco, um 
malungo odare e do formoso 
Caboclo Pedra Preta., houve 
uma verdadeira confrateml
zação, em ambiente de fra
ternidade e multa afirmação 
espiritual. 

Nossa querida trmã, a com
penetrada Babá Helena, con
ta com a ajuda prestimosa de 
seu dileto esposo e um gru
po de abnegados fllbos-de
santo, que tudo fal!E'm para 
maior engrandecimento mate
ri~l e esoiritual do abaça.. 

Essa ~nita casa de carlda
de continua ao lado do Exér
cito Branco e formará junto 
a nós, na pro0 lssão que rea -
lizaremos em homenagem ao 
Odé Maioi-, o orixá oxossi. 

e Y ô 
Malembê 

ca Ruas das Almas, tôdas \S 

4"s-feiras e sábados, a pa.rttr 
das 13,00 horas, quando são 
atendidos todos aquêle;:; que 
procuram o Ylê do Caboclo 
Arranca Tôco, em bwca de 
um lenitlvo e,sp!ritual e a cura 
de seus males. 

A Yakekerê da Casa e nos
sa. estimada trmâ Oromim, 
que ao lado da Yabá Banda 
Leui e do 1':kéde Maria José 
do Nascimento Ferretra, tudo 
fazem para o bom desenvol
vimento dos trabalhos es?iri
tuais ali realizados, colabO
rando decididamente, para. o 
gra.nde conceito JIUe desfruta. 
11, Nação de Angola em nooso 
meio. 

Cartões 
E 
Agradecimentos 
Do terreiro Cantinho de Pai 

Onofre, dirigido pelo Babalo
rixá Túlio de Oliveira rece
bemo.s cartões de Boas Fes
tas e referente ao aniversá
rio de casament-0 do nosso 
Edit-or Mário Barcelos. 

Agradecemos e retribulmos 
a lembrança e deixamo.s a sede 
do SORE ~ .. ,rnn.~i 0 i\o daque
le zela<lor de Santo. 

Roupas Brancas Para Seus Trabalhos Espirituais 
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Coluna Do S. O. R. E. 
Supremo órgão das Religiões Espíritas 
Reg. Cart. Pessoas Jurídicas nQ 20. 553 

Sede: Rua Pernambuco nQ 1.161 - Encantado 
DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL - Filiação, Esta

tutos 
DEPARTAMENTO MÉDICO - Clinica Geral, ºMedica

mentos 
DEPARTAMENTO MÉDICO-DENTARIO - Trata

mentos Gerais 
DEPARTAMENTO JURíDICO - Inquilihato, Deresas 

Jurídicas 
DEPARTAMENTO DE CULTO - Orientações Gera'ls, 

Sessões Religiosas 
DEPARTAMENTO ESPORTIVO - Plnguepongue. Fu

tebol de Salão 
SETORES DE DIVULGAÇÃO _· Tablóide GN na Um

banda, programa "A Voz do Exército Branco" 
Rádio Rio de Janeiro, aos sábados de 9 às 10 
d.a manhã. 

SECRETARIA Os associados que entregaram 
fotos para a confecção de carteiras sociais, poderão 
apanhar as mesmas prontas em nossa Secretaria no 
horário de 9 às 22 horM. 

DIPLOMAS - Os seguintes Terrelros assoclados 
encontram-.:;e com os seus diplomas prontos: Centro 
Espírita Vovó Teresa Cutara e Cent;o Espirita Cabo
cla Jurema.. 

DIVULGACAO - Todos os Centros e Terreiros 
filiados ao SORE têm as suas atividades divulgadas 
no programa "A Voz do Exército B1·anco" em cará
ter permanente. Para divulgação de suas festivida
des. pedimos comunicar-nos com o nosso Departa
mento até às sextas-feirM. 

A VISO - Em nossa prõxlma coluna, daremos a 
relaçn.o dos Terreiros que foram agradados com sub
venções do Estado, conforme edital publicado no 
Disrio da Assembléia Legislativa, Suplemento n9 99, 
de 21 de novembro dêste a.no. 

ATAL DOS UMB.!UiDIBT.&15 - "'- -..o<>.o" qu.e '<!.'"''
serem colaborar com o Departamento de Assistência 
do SORE, para o Natal dos Umbandistas. deverão 
enviar sens donativos diretamente para a, sede do 
nosso órgão. Brinquedos. roupas, mantimentos etc. 

Tôda correspondência. bem como remessa de 
qualauer valor. deverá ser envia.da diretamente para 
a sede do Supremo órgão das Religiões Espíritas -
Rua :eermi.mbuco nQ 1.161, Encantado, ZC-13, Gua
nabara. 

BABALORIXÃ BENANCY VAI 
INAUGURAR UM NôVO SALÃO 

A Babalorixá Benancy (Oloxum NebeD e.5tá convi-' 
dando todos os amigos e adeptos_ ~e U~banda para _as 
festividades que marcarão, no prox1mo dia 2 de _janeiro 
de 1971, na rua Jatuaia, 80 (Coelho Neto, GB), a maugu
ração do nôvo salão de cerimônias Abassá e Pejl dos 
Orixás do Ilê de Barabo. Na ocasião será feit.a a entrega 
do Deká à Oloxum Nebel por Heitor Manoel Dsá e Ogan 
Pedro. Figuram como padrinhos, na _ soleni~ade,_ José Sil
va e Ataíde Paes; 1 madrinhas. CelIS ArauJo Silva e Ja• 
nuária c. Rosa, integrantes da grande comunidade um-
bandista. 

ATENÇÃO "TERREIROS
11 

Se você precisa reformar seu Terreiro, ou 
f a z e r acréscimo, iluminação, pintura, gra
des divisórias em ferro ou em alumínio, bas
cul;ntes, portas de ferro e tudo o que V.S. pre
cisar para melhoria de seu Terreiro, procure o 
Darcy, pelo telefone 260-17 46. Financiamento 
c:m 3, 5, 7 e 10 meses. 

:Êste é mais um empreendimento do SORE. 

Camisaria Progresso RUA DA CARIOCA, 72 
TELEFONE : 242-4124 
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., • s or,as Do Meu Amigo Lebara 
(PRIMEIRA) 

Darei lnkio hoje, a uma serie de nar
rações. nas 'quais contarei interessantes 
estórias sõbre o meu bom amigo Lebara, 
ocorridas atraves dos a.nos. 

Sendo o articulista. um dileto filho 
do· Vodum Ogum C'horoquê, não poderia 
deixar de prestat sua sincera e humilde 
homenagem a quem o protege e ajuda. 

Existem entre os diabos hierarquias 
diversas, sendo os mais conhecidos e de 
maior 1mportància Belzebu, Leviatã, Lu
cifer. Asmodeus, A tarotn., Verrini, Gres
sil, Pnt Satanakia. Agalieraps. Tarchi
mache, Fleruty, Sagathana, NiiSbiros. 
Sonneillon. Oeillet. Rosier, Verrier, Car
rier, Belias. Olivier, Luvart, Syrach. Ser
gulatll, Hael. Grongade, Putifar, Calco
nix. Arfa..'!:at e Ancifit. 

No século XVII viviam no Convento 
de Louviers cinqüenta freiras. Na estó
ria, Lebara penetrou no Convento Junto 
com o Padre Davi, que era o confessor. 
Pregava o referido padre, a idéia de que 
nenhum pecado carnal traria dano para 
as freiras. desde que as mesmas estives
sem possuídas pelo Espírito Santo. 

Essa doutrina foi posta em prática 
pelo padre Davi. catequizando tôdas as 
noviças. principalmente a irmã Madale
na. que dizia: ·'A mais sa.nta. piedosa. 
e virtuosa das noviças, era a que se des
pia totalmente. dançando inteiramente 

nua frente ao padre Davi, comparecia e 
também dançava despida no Jardim. Di
zia ter o padre habituado as freiras a se 
acariciarem umas às outras e se entre
garem às maiores infâmias'' . 

Sempre com a aj1,1da de Lebara o 
bom padre ampliou sua catequese e pas
sou a participar de tudo que ocorria no 
Convento. O padre Picard, sucessor de 
Davi, especializou-se na fabricação de 
filtro de amor, de grande eficiência, ten• 
do essa crise durado 14 anos, terminan
do com a morte de Picard. 

O escândalo velo à tona, foi 1nsta11• 
rado um inquérito. as religiosas acusa
ram os padres confessores e passaram a 
acontecer fatos lncrivets: as noviças fa
lavam idioma que nunca haviam estu
dado, levantavam-se do chão e fic~vam 
paradas no ar, faziam contorsões estra
nhas. Finalmente descobriram que dois 
Lebaras estavam por trrui de tudo: As
modeus e Leviatã. Os padres feitlcelroll 

• Jwitamente com irmã Madalena, foram 
queimados, o Convento dissolvido e ~ 
demais freiras mandadas para outra:s 
casas religiosa.11. 

·'Espírita, diga em seu terreiro. que 
no SORE. continuamos a trabalhar para 
que sejam cumpridas as suas Leis". 

A BABÁ ARMINDA EMíLIA ALIANÇA DA 
FRATERNIDADE 
NOS ENVIOU Ul.U 
CONVITE 

DIGNIFICA A 
Visitamos a Tenda r:ipírite. , 

EsLrê1a de Oxa1á.. localizada \ 
na Rua Jacuru ã., 11 91 , na 
Penha, dirigida com invulgar 1 
dedicação pela nossa queri
da e prendada Babâ Armin
da Emilla, uma eficiente ze
ladora, que professa nossa 
querida Religião. com muito 
acêrt-0 e devoção. 

Os Guias Chefes do Abaçé. 
são o formoso e vibrante ma
lungo Caboclo sete Estrelas e 
o bondoso Preto Velho Tio 
D-Omingos que ao lado das 
demais entidades do Abacá 
prestam a mais pura carida
de a todos aque1es que pro-

RELIGIÃO 
curam o Ylê em busca de um 
\.~nitivo espiritual. 

Nossn pr<'llada irnlli. Armin
da Emília. conta com 11m se
leto grupo de abnegado, ir
mãos na direção e adminis
tração do ten-eiro todos tra
balhando para o engrande
cimento material e espiritual 
do mesmo. 

São encontrados no Ylê, os 
Caboclos Corre Campo, Aimo
rP. e Ju=ema, Pai Joaquim. os 
Erês Doum, Julbinha. Zezi
nho da Mata, Paulinho da 
Praia e o Tuninho. 

A todos vocês o nosso· ma.is 
sincero saravá; 

Resultado Do Concurso Do Tablóide 
TESTE N~ 2 

A Aliança da Fraternida
de (grandf' movimento do 
fim do ciclo para compre
endPT e ~ervlrJ que tem 
sua sede na rua Alzira 
Branoão. 338 na Tijuca. 
nos enviou un;, convite pa
ra o dia 16 de janeiro de 
1971, sábado, às 15 horas. 
no auditório do Colégio 
Militar do Rio de Janeiro, 
à rua São Francisco Xa
vier 267, ocasião em que 
ocorrerá a solenida" de 
oficialização da Aliança da 
Fraternidade. o programa. 
segundo o convite é: Exal
tação do Cristo, da Paz e 
da Fraternidade. 

Agradecemos a lembran
ça e conforme determina o 
conv1t.e já anotamos na 
nossã agenda e se Oxalá 
permitir estaremos lá as
sistindo ao acontecimento 
fraterno. 
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MARIO BARCELOS 

O Brasil inteiro está empenhado numa campt\
nha maravilhosa e saneadora, de advertência à nos
sa juventude contra o uso de estimulante::; e entor
pecentes, entre os quais destacamos a maconha. 

Durante vinte anos, vivi estudando. participando 
e tomando conhecimento dêste assunto, pois como re
pórter policial, chefe de reportag·em e redator de ór
gãos de huprensa da Guanabara era, obriga-do a es
tar em dia com êstes acontecimentos. 

Por incrível que pareça, até criunçus, hoj.c em 
dia usam êste terrível material de degradação, indu
zidas por elementos perigosos e sem qualquer senti
mento. Os menores são aliciados por individuas de 
forte podei· de persuação nas proximidacts das esco
las. Ganham o primeiro cigarro de maconha, sâo es
timulados a usá-lo, ganham o segundo e quando ten
Lam o terceiro, são obrigados a pagar e a pagar caro, 
l!: o vicio que surge destruindo organismos e mentes 
mal formadas. 

Hoje iniciamos uma campanha parnlela a cam
panha do govêrno no sentido de alertar pais, mães e 
jovens contra. os malditos indivíduos que querem en
venenar o Brasil de manhã. Estamos pretendendo nos 
unlr ao fantástico trabalho das autoridades prestan
do assim, em nome das religiões espíritas o nosso au
xilio contra o terrível câncer que já tem atrofiado e 
matooo brasileiros que seriam a esperanca do nosso 
futuro. 

Achamos que os dirigentes de terreiros e órgãos 
de cúpu\a devem, antes das sessões. ou quando me
lhor lhes convier, realizar palestras que alertem nos
sa gente contra o perigo. Solicitem na Delegacia de 
Tóxicos melhores informacões das autoridades encar
regadas de encetar a grande batalha Mostrem e 
provem por A mais B o perigo que ronda os nossos 
jovens. Assim procedendo es.t.ar~mos defendendo os 
no.ssos próprios interêsses f' que é mais importante 
ainda, estaremos defendendo os interêsses do nosso 
Brasil Grande que alguns elementos mnrginalizados e 
sem alma querem tran~fnrrn,.,r num Brasil de vicia
do:"!: e cscravOA do viC"io 

O OR-E fica à di posiç· o das uLOrid d ,s e do 
General Luiz de Francll Oliveira para o que fôr pre
clso. Nós estamos na lÚta de carátf'r social em defesa 
dos nossos jovens Ao invés de permii.irmos que nos
sas crianças sejam envenen::irlas. vamos mo~trar a elas 
o caminho de Oxal{I. Sara vá e contamos com a parti
cipação de todos no que chamaremos de CRUZADA 
CONTRA O VíCIO ... 

Babalaô Francelino 
Espírita Correto E 

De Souza 
Dedicado 

Nossa reportagem GN, vi• 1 

sitou a TendP Espirita Estrê
la do Oriente, localizada na 
Rua Navarro da Costa, n• 164, 1 

em Marechal Hermes, e diri
gido com muita humildade e 
eficiência pelo Babalaô Fran
celino Ribeiro de Souza. um 
dedicado F.<;p!rita. 

A Diret.oria do terreiro é 

constituída por um grupo de 
abnp,gados irmãos. que tudo 
fazem para o melhor desen
volvimento material e espiri
tu:a1 do .A "'açá: F~h• ➔o Go
mõ~ "l"DPS. Teodomiro • lves 
de Oliveira, ~raldo de P&U• 
la Cardooo. 

A Mãe Pequena do Ylê 6 

Damos abaixo as respostas do Teste nQ 2 com o nome 
do feliz acerta.dor, que poderá receber o seu prêmio, uma 
linda guia de seu anjo-da-guarda, em nossa sede. OUÇAM O PROGRAMA: 

a nossa estimada e prenda• 
da inná Maria José cordel• 
ro e as sessões são reallzade.S 
às 3ªs- reiras e sãhados. Premiada: Maria Alice Pinheiro Nóbrega (GB) 

l - Negros Minas 
2 - Tartaruga (gêge) 
3 - Edun-ara 
4 - Atarê 
5 - Amuleto 
6 - Oxum 
7 - Tecêba 
8 - Aguêre 
9 - Nagô 

10 - Bravum 

(5) - Itéque 
(8) - Iansã 
(7) - Rosário 
(1) - Fanti-Ashant1 
( ) - Ba.ntus 
(4> - Pimenta da Costa 
(9) - Yoruba 

(10) - Oxalá 
(2) - Longozê 
(6) - Axoxó 
(3) - Xangô 

Em outro local dêste Tablóide, estamos lançando um 
Concurso de Natal. Sendo assim o Teste n9 3 será lan
çado na primeira quinzena de janeiro._ 

Portanto, aguardem. 

"A VOZ DO EXÉRCITO BRANCO" 
~ADIO RIO DE J ANEffiO - 1. 320 KHZ 

Av. Rio Branco n9 277 - 18~ anda.r 
Sábado, de 9 às 10 da manhã 

Ponto3 de Umbanda e Candomblé - Notícia3 
Informações - Preces - Mensagem 

um oferecimento da 
ôTICA PRINCESA LTDA. 

Rua. Buenos Aires, nQ 221 (quase esq. da Av. Passos, 
Envie uma carta para a sede do SORE, respondendo 
à pergunta: "Qual o enderêço da ôTICA PRINCESA?" 
e concorra quinzenalmente ao sorteio de um óculos 
à sua escolha com exame de vista grátis. O sorteio 

é feito durante o programa. 
COLOQUE NO ENVELOPE: "CONCURSO PRINCESA" 

o Babalaô Francelino é 

a.parelho dos formosos e vi

brantes Caboclos Pena DoU• 

rada e Pedra. Preta. do bOll• 
doso Preto Velho Pai Joa
quim da Limeira, que ao lado 
das demais entidades do ter• 
retro prestam a ma!S pura 
caridade, a todos que pro
curam o Abaçã em busca d& 

caridade. 
Para vocês o nosso mais 

sinrero e fraterno saravá.J • 

Roupas Brancas Para Seus Trabalhos Espirituais Camisaria Progresso RUA DA CARIOCA, 72 
TREFONE : 242-412' 

*" s, r ·----------------~-DOMINGO, 20/12/1970 G N N A U M B A N D A PAGINA 

Questão De Opinião ... 
.Nós ~emos po1· hápito respeitar opiniões e pon

tos de vista cLe todos os nossos irmãos, más acha
m~s gue devem ser re.-peltados os pontos de vista e 
opJJ1loes dos outros. 

Existem pessoas que conhecem a Umbanda a seu 
modo e querem fazer aos demais uma imposição do 
seu método de trabalho. algumas casas discordam 
das matanças de animais, outras acham o preceito 
fundamental e outras ainda tein outra maneira de 
trabalhar, recebendo sempre a orientação das enti
dades ~a casa. Quem somos nós, simples mortais 
para dizer que a forma de prestar caridade deste 
ou daquele Cabot'lo, dêste ou daquele Prêto Velho 
dêste ou daquele Exu está errada. Eu acho na ver~ 
dade que qi:em age assim. tem é pretensão demais. 

A questao da roupa é outro ponto sempre dis
cutido. Uns acham que roupas prateadas ou doura
das, com enfeites é vaidade e chamam os médluns 
~e manequi1;:s sem conteúdo. G; preciso que se ana
llse a questao com frieza e Isenção de ânimos. Eu 
pessoalmente acho que é válido o amor do médium 
pelas suas entidades e acho válido também o zêlo 
que êles tem com os seu.s santos. Quem pode dar 
roupas boas. ao santo deve dar. Como exemplo digo 
que tenho filhas-de-santo que andam no cotidiano 
pobrementE; vestlda3, pols são môças e senhoras de 
pauca po~s1bilidade financeira, inclusive lavadeiras e 

• a1Tumade1ras. Elas fazem sacrifícios e dão do bom e 
d_o melhor ao seu santo em detrimento ao seu inte
resse pessoal. Agora eu pergunto. Isto é vaidade ou 
amor ao santo? Lembrem-se que essas médius usam 
estas roupas tão-somente dentro do baracão e assim 
mesmo quando estão "viradas" com suas principais 
entidades. A concepção delas é que. quem está pre
sente é o santo e não a pessoa delas. Eu acho certo, 
vo~t? a dizer e acho acima de tudo uma beleza o sa
cr1f1cio que ~azem oe!o sarrto. não havendo portanto 
n~,!'hupia V<l]rl'1dP OPSS0i!l Vaidade. na minha opi
mao e Pregar uma coisa e ser outra. É colecionar 
títulos idP::ili7llclos nnr nós mesmos é promover con
cursos como resulhdos preestabelecidos. Os grandes 
Pl)"~<i~ na TTmh<>t•rl"I s1ío os r,<>hnl'lo~ que entoam lin-
das eurimbas e o~ Pn"tos Velhos. A única e grande 
])f'rsonalid,"r'" d, -nt,-o dn TTmbn.nda que. eu a.cho vá.Hda. 

a _.,,,.,-~=• 

O excelente Babalorixá Euripedes, dirigente do Centro Espirita Caboclo Lua. que tem 
sua sede na rua Diomedes Trota, 210, em Ramos, realizou, como faz todos os anos, 
toques em louvor a Oxum e lansã. As ses sões normai.s se realizam às sextas-feiras . 
sempre com uma formidável assistê,e,cia. Além do Caboclo Lua, Euripedes trabalha 
com .. º Exu Gira Mundo e com a Pomba Gira Dadá, que gor-am das preferências dos 
frequentadores daquela casa santa. Na foto, o zelador de santo saravando com o 

editor do tablóide, numa das festividades lá realizadas 

Vi.S1tamo.s a Tenda Espú-ita 
Caboclo Pena Azul, localizado 
na Rua.Barão do Jacui n° 415, 
em oswaldo Cruz, dirigido 
pelo nosso prezado e eficien
te Babalaô Ub,racy Corrêa, 
humilde e devotado zelador. 

Prestam caridade no seu 

BABALAô UBIRACY CORRÊA 
UM DIGNO E HUMILDE 

ro, Tupy, Pedra Preta, Ei:és 
Damião, cosme, Tercsinh.a. 
Doum, Crispim e os Exus 

veira. Convidamos nos.-<J 
zado irmão lJbirac) a 
ta1~ a nru:sa sede nu Rua 

orP-

O 1 _, . - :e.om.ba. 01ra..., ~-ra.l.1,,.ca Ru.~~ nu.:rn.'n ::.e-o --n.• "\."\(\"\ " <:-: ~ 

- ' 

com mmclr~ O único eloi>:k, válldo é o que parte dos 
outros e nao a011êles que nós mesmo criamos. Isto 
sim é vaidade Continuo recomendando. Quem pu
der dar do mPlhor ao seu santo. dê. Pois só a êles 
d~yemos umci sati~!ação O resto. é questão de opi
mao e ponto de vista .. 

1·ema, Ar·ranca Tôco, Boie.dei- / Tirirí, Maria Padilha e Ca- Espíritas. e oferecemo. ,m,,.-----..=-
sos serviços médico.de:na1·10 
e hospitalar, uma Farmncia 

<a) Mário Barcelos - Editor. 

Babalaô 
E O Seu 

Francisco 
Formoso 

Magalhães 
Pai Antônio 

à disposição e as insta19,•".es 
para entretenimento de tout ... .., 
ao:; domingos.• 

Para o nosso estimado Ba • 
balaõ Ubiracy corrêa e toros 
os seus dedicados filhm-de• 
santo, o nosso mais ,incPrn e 
fratern_o Saravà. 

T E. SÃO MIGUEL ARCANJO 
LINDA CASA DE CARIDADE 

Mai.s uma vêz estivemos em 1 
visita à Tenda Espirita Pai , 
Antonio. 'ocalizada na Rua 
Joliva. dª Fonseca, nº 423. em 
Oswaldo Crll2 e dirigida pelo 
nosso estim::ido e eficiente ir
mão o Babalaô Francisco Ma
galhães (Chiquinho> . um df. 
dice.do ~elador. 

Foi por nós visitada a Ten
da Espírita São Miguel Ar
canjo, localizada na Rua Fle
chai, n° 33, em Inhaúma. que 
tem como dirigente a nossa 
estimada irmã a Babá Nair 
de Carvalho Pimenta., que 
conta com a colaboração pres
timosa e eficiente do seu es
pôso e Pr.esidente do Abaçé., 
o nosso prezado irmão Fran~ 
cisco da Silva Pimenta, um 
dedicado espírita.. 

Todos os sábados são reali
zados Toques em louvação aos 
Orixás. sendo Má€ -.,quP.na 
do Abaçá a estimada irmã 
Evonilde e Pai Pequeno o de• 
dice.do Neí. 

A partir das 9 horas, aos 
sábados, são realizadas con
sultas e jôgo de Búzios. 

A Diretoria <'ont- ainda com 
a colaboração decidida dos 
irmãos Altamiro Cardoso Gui
marães, Claudir da Costa Ro
drigues e Ivo Ribeiro. 

Nossa prezada irmã Nair, é 
aparelho do vibrante Cabo
clo Sete Espadas, que ao lado 
dos Caboclos Ubirajara, Rom• 

· pe Mato, :B()iqdeiro e Sete 

Flecha.s, os Pretos Velhos Pai 
Joaquim, Vó Cambinda, Pai 
Benedito, e Pai Gulné e os 
Exus Sete Encruzilhadas, 
Tranca Ruas, Tirir[, Pomba 
Gira e Marabô. 

A todos vocês o nosso fra
terno saravã. 

Esse Abaçá foi fnndado em 
23 de abril de 1946 e até hoje 
vem prestando a mais pura 
cariil..a.de a todos que pro• 

PRAIAS ESTARÃO REPLETAS 
DE TERREIROS DE UMBANDA 

Apesar da Secretaria de Turismo não ter ainda 
tomado nenhuma providência no sentido de iluminar as 
praias para o dia 31, t.emos absoluta certeza de que 
nosso povo vai oferecer, mesmo sem os recursos oficiais, 
o mais lindo espetáculo de fim de ano que é a louvação 
a Iemanjá em todo o litoral brasileiro. Nós do SORE re
ceberemos a visita de uma caravana de irmãos de fé 
procedente de Brasília, que vão comungar conosco a 
grande noite de Iemanjá. outras pessoas que desejem 
participar das obrigações, ou mesmo outros terreiros po
dem entrar em contato com o SORE para conhecerem 
detalhes da nossa atividade na noite que por certo será 

inesquecível. 

Guarda-Pós - Calças - Jalecos 
USE TUDO N('IVO 
PARA O DIA 31 

curam o Ylê em busca de um 
ltnltivo espiritual. 

Prestam assistência espiri
tual a todos que procuram o 
Ylê, os Ca,boclos sete Flechas, 
Rompe -Mato, Flecheiro. Pena 
Verde, Arranca Tôco, Serra 
Negra, Pedra Preta, Caçador 
e Boiadeiro, os bondosos Pre
t<JS Velhos Pai Allltonic 
Catarina, Vó Jandaia. Maria 
Co"'-a, Pai João. <>s Erês Ma
rlazínha, Cosme, Doum, Cris
plm e -'Joãozinho. e os E' • 

cientes Exus Tranca Ruas, 
Sete Encruzilhadas, Pomba 
Gira, Marabô e Tirirl. 

Para vocês o nosso mais 
sineero e fratemo saravá 

Esoaremo, que nos pre.-ti• 
giem e compareçam a oruc1s
são q•·-:> será realizada em nl'.l• 
menagem ao Orixá Oxoss·. o 
Odé Maior, no próximo més 
de Janeiro. 

Leia Sempre Aos 
Dominros 
"GN" Na Umbanda 

Malhas e 

1 L K A 

Confecções Ltdo. 
CAMISAS DE FIO DA ESCôCIA - VES'l'lDOS 

E BLUSAS DE MALBl\ 
VENDAS ATACADl ~ VAKEJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES 
Mencione êste anúncio e ganbe l0% de 11onificacão 
Fâbrlca e loJa: Rua Dr t.,ea, '~R B •Esq da Rua 
Pernambuco> Em frente ao ponto fina, do ônibus 

Eng. Dentro-Praca-15 - l'EL.: 249-2122 

Camisaria Progresso RUA DA CARIOCA, 72 
TELEFONE ~ 242-412.4 
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Tôdas as casas de Umbanda e de nação realizaram to
ques em louvor a Iansã, a Rainha dos Ventos e uma 
das rnais festejadas santas dos espíritas. Na foto, a 
Yalorixá Cléia Calixto, incorporada com sua Má.e Iansã, 

1 per ocasião àe uma das festividades realfaadcts em seu 

Saída De Yaô Na Casa 
Ubaldo Do Babalorixá 

No dia 5 do corrente, o Cantinho do 
Vovô Chico, dirigido com muita sabedo
ria pelo Babalorixá Ubaldo Gomes, rea
liwu sua festa em homenagem a Iansã e 
a Oxum, sendo o acontecimento presti
giado por muitos espíritas de fé. 

Na ocasião, ocorreu a saída da Yaô 
Expedita. Ramos, uma bonita filha de 

Iansã com Xa.ngô. A festa foi maravllho
sa e a casa estava repleta de fiéis que fo
ram assistir a cerimônia tão importante., 
Desejamos ao Ubaldo e a nova yaô, mui
ta,'3 felicidades e que Oxalá abençoe a to
dos os rrmãos daquela casa para que pos
sam contfnuar sempre prestando, como 
prestam, a mais pura caridade. 

Grande Concurso 
De Ano Nôvo 
No intuito de a.gradecimen

to pela. continua repectivida.
de dada pelos nossos Jeit-0res, 1 
o Tablóide GN na Um.banda. I 
lança o seu concurro de Ano 
Nõvo, em combinação com 
um de no.."SOS permanentes 
anunciadores, Malharia Illta., 
e.stabelecida à Rua Dr. Leal, 
n9 368-B, que ofertará ao 
acert.ador uma linda cami.•a 
ou blusa de malha Fio de Es
cócia, de sua )á tradicional 

• criação. na cõr e modê!o de 1 
sua ~colha. 

O Concurso ~ slmr,les. e 
at,-enas visa., como dissemos 
acima., dar uma recíproca aos 
no..~ amigos que nos presti
giam já há trêi anas conse
cuti', s. 

UMA CARTA DE 
INCENTIVO! 

Em dias desta semana recebemos uma carta de an
tigo filho da Roça de Xangô de Ouro, que por raiões 
diversas se ausentou das nossas hostes, mas que acom
panha de longe o nosso trabalho e as nossas lutas em 
pról de uma religião espírita melhor e mais adulta. * 
o seguinte o text-0 da missiva: 

'PENSAMENTOS' 

Que Importa que tenhas sido vencido, 
Se lutaste valentemente por uma boa causa! 
Nossa maior glória. não pode previr da falta de, 
Jamais têrmos caído, e sim, por havermos levantado 
Depois de cada queda. 

O sucesso não pertence aqueles que jamais sofreram 
Um fracasso, mas sim, àqueles que nunca temeram 
A recome<;.ar a Luta. 

terreiro 

CORRENDO GIRA 

_ ,, __ To~ d=os poderão concorrer, 
com quantas cartas quuei, 
bastando responder certo a j 
seguinte pergunta: 1 

Ao sempre amigo, innão ou Pai Mário Barcellos se 
a.~irn a.inda Tne considerar ofereoo-lhc os pensa:rnento.! 
acima pl'.ra que responda aos seu algozes inimigos aue 
lhe atacam na obscuridão de anônimo. 

Eu meu velho, aprendi êste pensamento ou Trev:>., 
que é meu Relicário, que também lhe ofere<,;o. 

T:.nda de Umbanda Filhos 
de Ogum Beira Mar - Rua 
.Apodi, 99, fundos, Bento Ri
beiro. Caridade às 5"'s-feiras. 
Toqi.:es aos 3ábados. 

T.E. do Caboclo Arruda - 1 
lt,ua Piauí. Dº 18, TodOE OS 
8ant-0s. Se..s.sões às 2ªs e 6ªs- ' 
feira.s. YaloriXã Dina. 

Recanto de O:,:a.lá - Rua 
Ministro Gabriel de Piza, n• 
'IIO, Jacarepaguâ. sessões àS \ 
4-S e sábactos, a partir das ' 
!O boras. Yalorlxá. Minervina j 
Gomes. 

T .E. NOSlia senhora da 
conceição - Rua Laurindo , 
Rabelo, 585, ca.valcante. Ses
sões às 4•s-feiras e sábados 
a partir das 20 horas. 

T .E. Legionários da Oxum 
- Rua Urupema. 56, Quinti
no. S€ssões às 2"s, 4"s e 6"s
feiras. a partir das 20 horas. 
Babá He~ena. 

T.E. de Caridade oxos.51 -
Rua Leopoldina Rego, 530, 
fundos, Olaria . Ses.sões às 
2'\S-feiras e s>ãbados. àa 20 
horas. Babalaô Ari. 

RESPONDENDO AOS LEITORES 
CANTINHO DE PAI ONOFRE (GB) - Agradece

mos o cartão de Natal enviado ao SORE e Roça 
Xa.ngô de Ouro, como também as congratulações pelo 
aniversário de casamento de nosso Editor Geral. Má
rio Barc.elo~. Que Ox~ os tenha sempre sob a sua 
guarida. 

CASA DE SÃO GERôNIMO {GB) - Aos compo
nentes desta bela Casa de Santo, os nossos agrade
cimentos pela men~agem de Natal. Saravá. 

BAPTISTAS (GB) - As cartas em resposta ao 
Concurso da ótica Princesa, já foram entregues à 
direção do programa para o sort.eio. Felicidades . 

ROBERTO HORTZ (BH) - Acusamos o seu car
tão de Natal e retribuímos com os nossos melhores 
votos. Oxalá o abençoe e a todos os seus. 

LUCRÉCIA NOVAES (GBI - Já entregamos o 
seu pedido para ser inserido durante a prece do pro
grama "A Voz do Exército Branco". Disl)Qnha sempre. 

ROBERTO GONÇALVES (GB> - Grato pelo seu 
Incentivo. Estamos inteiramente ao seu dispo1. • 

«Qu<\NDO FOI LANÇ'-'1 
O PRil\!EIRO TAN..óIDE 
GN NA tT'lrlANDA ?» 

As respostas deverão ser 
enviadas aí.é 29 de dezembro 
quando <;erá feito o sor«io 
enhe <' . acert&dore,. A ou
blicaçã.o do resultitd" oom o 
nome do ganhador será no 
Ta.b' ;ide de 3 de janeiro. .-\té 
lá, e felicidades. 

Terreiros 
Da U_E_U_B. 
No sábado, o nosso compa

nheiro Má.rio Barcelos. repre
sentando tB.lDbém o Noronha 
Filho. visitou a Tenda Espirita 
Caboclo O>bra Coral, que ~ 
dirigida com muito ear'nho 
pela YaJorixá Anita.. 

O terreiro fica situado na 
Rua Almirante Alexandrino. 
1366. no Rio Comprid:i. e na 
ocas;ã,o prestou uma homena
gem aos nossos companheiros 
candidatos pela nossa religião 
às Camâras de Brasfil.a e da 
Guanabara. 

Dona Anita dá consultas às 
têrç3.5. quartas e quintas-fe!ri!OÓ 
e joga búzios diàriamente, 

, sendo a -sua casa uma das 
mais prestigia-das daquela pa.r
te da cida,de, com uma gran
de aftuênc·a de pessoas que lâ 
encontram a ca.ridade tão pro
curaria. 

Roupas Brancas Para Seus Trabalhos Espirituais 

Pelo mundo vou sofrendo, 
Sempre sorrindo, nunca 
Páre para chorar; 
Para nunca ao nosso Pai 
Lá do alto, desagradar! 

Tenhas certeza que tudo insto, que ofereço-lhe 6 
de coração, com a mesma estlma de antes. Em minhas 
preces sempre és lembrado juntament.e com todos os seus 
ent.es querldos. 

Embora eu tenha sido atingido com punhais que 
muito o meu coração fêz sangrar, tenhas certeza tudo é 
passado, e a Vida Continua. Chegarã o dia que saberás 
de tôda a verdade que obrigou-me a mudar de trincheira, 

. mais nunca de Exército, que para mim será branco a.tê 
a morte. 

Aos que perguntam ainda por mtm, o meu abraço 
~ ao senhor os meus respeitos, extensivos a sempre esti
ma.da Mãe Ana Amél!a. -' 

Mucuiú meu velho! 
( a) Fulio Oliveira 

· UMBANDISTAS - ATENÇÃO 
A ORDEM E A LIMPEZA TRAZEM MELHORES 
VIDRAÇõES 

- Use FóRMICA que é barato, durável e em
beleza o seu t.erreiro . 

~ Temos de tudo em FÓRMICA: bancos, me
sas, cadeiras, armários e balcões para suas 
cantinas e altares. Móveis FW. 

FABRICA: RUA BARÃO DE BOM RETIRO, 190 
TFL.: 261-0262 

Camisaria Progresso RUA DA CARIOCA, 72 
TELEFONE : 242-4124 
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Mas, voltando à reencar• 
nação na Umbanda, muitos 
Prêtos Velhos e Caboclos já 
falaram sõbre suas vidas an
teriores. 

pe~as. na sua renovação 

1 
moral, fazendo-nos aprender 
o alfabeto espiriti..al dos so
frimentos, das alegrias, do 
bem, para o ingresso do nos
so Espírito nas comunidades 
angélicas de «016>, do Espa- l 
ço, mai.S próximos de Oló
run. 

DO CARMA, também o Can
domblé, a Umbanda e o Es
piritismo são sub!IlWlOs ao 
mesmo fundamento. 

No ESpil'itismo, a reencar
nação tem o seu capitulo ca
rinhosamente estudado e es
clarecido por eminentes men
tores do Espaço, ajudando as 

AS SETE 

Finalmente, quanto à LEI 

Escutamos tanta gente di
zer: 

- «Minha vida é um ln• 
fern~. 

Realmente êste «inferno~ é I 
o retôrno daquilo que fize
mos. :e: o processamento de 
Causa e Efeito dO Carma. 

ORAÇõES CHAVES ~ 
DA FELICIDADE •,_// 

Construímos o inferno com 
as nossas ações e voltamos a 
encarnar, muitas vêzes a pe
dido de nós próprios, m~smo 
sabendo de antemão, que se
remos um des.,araçado qual
quer. 

Mas, para progredirmos. 

AS úNICAS QUE RESOLVERAO UE FATO 
TODOS OS SEUS PROBLEMAS 

quando encarnados, temos 
qne aprender a suportar a 
missão que nos foi imposta. 
para aliviar o nosso carma. 
de sofrimentos, porque disse 
Jesus, que «o mundo é de 
aflições e eu venci o mundob. 

A VENDA NAS BOAS CASAS DE ERVA 
Pedidos Fones: 261-3149 

L e m bremoll, ràpidamente, 
de. hora em que Jesus es
tava para ser prêso e saeri
ficado em nosso beneficio, 
oomo o Cordeiro de Deus. A BABÁ ELZA TA V ARES, 

o roo.-,_~ llã?op{rltn. Pni Be-

nedito, localizado na Rua se
verino Monteiro, n° 241, em 
Vista Alegre, dirigido pela 
nossa estimada Babá. Elza 
Tavares, uma Zeladora que 
professa nos;a Religião com 
muito acêrto e devoção. 

A Direto;ria do Abaçá é 
constituida pelos abnegados 
irmãos nelson Tavares da 
Silva, Dinicéia Tavares da 

IL,L,Ê DIE 
,O.XUM, 
AB101T 
O Centro Espirita Illê 

Oxum Abotô. que tem sua 
sede própria na rua Aurea 
da Silva, 27, em Mesquita, 
Banco da Areia, Estado do 
Rio, realizou dia 12, um 
grande toque em homena
gem a dona da casa que é 
a Orlxá Oxum. Agradece
mos o convite que nos foi 
envlado pelo ba,balorixá 
Cici, porém, já. havia.mos 
assumido compromiSSOB an
teriores e fica.mos ~ssl
bfütados de comparecer. A 
pro~ito lembramos ao Ci
ei que continuamos espe
ráindo- a visita que nos deve 
na sede do SORE bem co
mo o fio de contas que nos 
foi prometido de Naná Bu
ruquê. 

ADOR 
Quando os homens se apro

ximaram par a. -prendê-lo, 
a.pó& o 'Qei · identiticador do 

Rocha, Dircéla Moreira, e trai or u e o , !ló 
Otavio A1·aujo. Fedro arrancou, à espada, 

As sessõe.s são as 4ªs-feiras um pedaço da orelha de um 
p!l.ra consultas e sábados com servo do sumo sacerdote. r,,.as, 
desenvolvimento, sendo Ogãs Jesus, curando-lhe o feri
da "asa o.s bons irmão Au- ment.o, disse: 
gusto e Laércio, e encarrega• - eEmbafinha & tua es
da das cantigas, a nossa pada, pois todos os que lan
prendada irmã Dinicéia Tava- çam mão da espada, à espa• 
res, conhecedora de eurimbas da perecerá<». <São Mateus, 
do ritual Mro-Brn.sileiro. 26 52) 

Prestam caridade no Abaçá : ' 
os caboClos sete Estrelas, pe. Assim, confoN.te as nossas 
na verde, Rompe Mato, sete ações, teremos a retribuição. 
Flechas, Lírio verde, Tupi- Ressalta.mos, entretanto, que 

· revamos em conta, aqui, nambá, Cobra Coral ç Jure-
ma, 05 Preto.;- velhos '3ene- aquilo que atinge sómente o 
dito, Joaquim, oJsé, vovô Mi- nosso próprio espírito - que 
nas, Fabrlcio, Erês Doum, não morre, pois que saiu das 
Crispím, RoSinha, MariaZillha, trevas para a luz, pode esta
Zezinho e Joãozinho e os cionar ou evoluir, conforme 
Exus Tranca Ruas, Me.ria Pa- o nosso livre arbítrio, nossa 
dilha, Pomba Gira Cigana, vontade, à qual, Dens conce-
Sete Encruzilhadas, Lalú, Tô- deu soberania, pois Ele per-
co Preto e Tirirl. mite que O odiemos ou O 

Aos meus bonS irmãos o amemos de aeôrdo com o nos• 
no...sso Saravá. ' so exclusivo desejo. 

BúZIOS EM COPACABANA 
Oo nosso companheiro Mário Barcelos es

tará atendendo para jôgo de búzios, às quintas 
e sextas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, 
até às 15 horas, em Copooaba.na, na R. Edmun
do Lins, 31, 59 andar. Os interessados poderão 
comparecer ou marcar hora pelo telefone: • , •• 
236-3621. 

Na sede do SORE, na Rua Pernambuco, 
1161, o jôgo de búzios continuará sendo às têrças~ 
quartas e quintas-feiras a partir das 15 horas. 

Guarda-Pós - Calças - Jalecos 
TUDO NOVO 

O DIA H 

HORóSCOPO OOS ESPíRIT AS 
PROF.BENN\'. 

A partir do dia 22 dêste mês, o Sol estará sob o 
signo de Capricónio, que é a décima constelação zodiacal. 

Simboliza a Realização e como principal caracterís
tica, a Conservação. Pertence ao Plano Físico, e na magia, 
aos Espíritos da Terra. Escorpião proporciona aos seu.s 
nativos vigorosa mentalidade, vontade férrea e persis
tência inquebrantável. 

É um signo móvel. indicando inquietude, amor e liber
da-de e espírito indomável e independente; proporciona 
mentalidade científica, fria e curiosa. 

É um signo animal, não imprimindo grande beleza 
física, porém, empresta-lhes poderosa vitalidade e grande 
resistência às molestias. 

Escorpião é um signo de deformidade, estando seus 
nativos sujeitos a acidentes ou ferimentos que poderão 
deixar marcas indeléveis; poderão ser atingi.dos na vellú
ce por moléstias tais como a paralisia e o ·reumatismo 
deformante. Seu período de regência vai de 22 de dezem
bro a 20 de janeiro. 

Na próxima semana, mais algumas características 
dos nativos de Escorpião. ,. 

PREVISÕES ASTROLÓGICA PARA A SEMANA 
DE 20 A 26 DE pEZEMBRO 

Aries - (21 de março a 20 de abrtl} - Várias contta
ríedades, e;:,µecialmente em relação à profição social. Dis
putas no meio ambiente ou com superiores. Problemas 
com a saúde, principalmente no sistema circulatório. 
Touro - (21 de abril a 20 de maio) - Cuidado com a 
desarmonia doméstica. Prejuízos, principalmente devidos 
a extravagâncias. Nesta semana convém agir com calml\ 
em todos o& seus setores. 
Gêmeos - (21 de maio a 20 de junho) Novas 
esperanças t melhora em diversos setores da vida. espe
cialmente nos relacionados com a amizade e nos assuntos 
financeiros. Período favorável a viagens. 
Câncer - 21 de junho a 21 de julho) - Propensão 
aos excessos na vida sentimental. Perigo de discórdias 
com pessoas da familia. Tempo (esfavorável a vlagens, 
Evite extr.avagâncias e os excessos na alinlenta~o e nos 

razere . 
Leão - (22 de julho a 22 de agôsio} - Harmonia em 
relação a inferiores e empregado.s. Excelente disposição 
física e mental. Vida íntima em melhoria, sendo também, 
nos assuntos a se tratar com parentes. 
Virgem - (23 de agôsto a 22 de setembro) - Projetos 
irrealizáveis e um estado mental bastante confuso. Dis
posição Extravagante e contrariedades relacionadas com 
o sexo oposto. Evit.e grandes despesas. 
Libra - {23 de setembro a 22 de outubro) - Perfeita 
harmônia nos assuntos domésticos e sociais. Felicidade 
nos negócios financeiros e nos assuntos sentimentais. 
Melhoria pronunciada no setor profi.ssiçnal. 
Escorpião - (23 de outubro a 21 novembro) - Período 
de contrariedade em relação a viagens, passeios e des
pesas. Muitas preocupações, e falta de calma para resol
ver os diversos problemas que se apresentarão. 
Sagi{ário - (22 de novembro a 21 de dezembro) - Dispo
sição extravagante e inclinação ªº1'f divertimentos e às 
festas. Intrigas de pessoas de amizades. e contrariedades 
domésticas. Novos conhecimentos serão feitos nesta 
semana. 
Capricórnio - {22 de dezembro a 20 de janeiro} - Muita 
energia nos negócios e intensa atividade, quer na parte 
dos seus ganhos, quer nos empreendimentos destinados 
a aumentar seus lucros, harmõnia doméstica e bem-estar 
no meio familiar. 
Aquário - {21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Semana 
com um grande aumento nas responsabilidades e tam
bém nos ganhos. Novos conhecin1entos e modificações 
benéficas nas atividades profissionais. Bom período parai 
projetos relacionados com proprledades e com a: 
profissão. 
Peixes - {20 de fevereiro a 20 de março> - Animo favo
rável bom humor, auxílio de pessoas idosas, são algumas 
das previsões para esta semana. AI?-izades ~u!ado~ 
com vizinhos e parentes. Lucros atraves d€ negocios fDros, 
relacionados com bens imóveis. 

PENSAMENTO DA SEMANA 
'1'. covardia é a mãe da crueldade'. 

FASES DA LUA 

!ff - Q_uarto Minguante 

Gamisaria Progresso 
28 - Lua Nova 

RUA DA CARIOCA, 71 
1llfJ6Nf r 1,2-41M 

·, . ../ 

- r 
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Pretendendo melhor.ar a.inda. ma!s o pa- po.ssamos louvar com dig,1idade o grand 
drão das nossas realizações, o Departamento Orixá das Matas e padroeiro da nossa. que-
de Promoções do Supremo ôrgã.o das Reli- rida cidade. Terreiros que porventura. de.-;e-

"ões Espíritas está realizando estudos no jem, podem trazer suas próprias 1magen em 
sentido de introduzir algumas modificações andores próprios. para :;aír:-m tambem em 
no des.,nvolvimento das procissões, inician- procissão. ganhando a,«Jm uni importante 
do a experiência na procissão de Oxóssi, que aché do santo louvado. 
ocorrerá no dia 20 de janeiro. já que . e trat.a Depois da gral)dio~a m .~· -.. rare o; 
de f 1·iado estt\dual. re.112'.at: a prln1.elra Gi..-a d<>. A.>~,,...- de do ano, 

co vcx:amos coma sempr o tCJ: · ·o,1>.--··••1,0:, d ndência~ do SO que f'Sf:'i sendo 
para que compareçam. trazendo vela . flo- convenienten1P-11t.e pn•,JarMll! para receber o 
res. suas bandeiras e estandarte· para que povo 4ue sempre presti ia aC'onteelmentos 

Combate · 
Ao 

Vício! 
, Hum artigo de fundo, nos
i ., companheiro Mário Barce• 

tos comenta a necessidade 
dos dirigentes de casas esp:
Ãtas, alertarea, por meio de 
Nmpanhas e palestras, os 
nossos jovens, contra o uso de 
estimulantes e entorpecentes, 
ajudamlo assim às autorida
• a realizarem uma profi
mia no seio da juventude 
brasileira, alvo d& indivídu01 • , 
• 1 • mescropu osos. 

como êste. Na ocasiao vamos ptt.:.tar alo"ll
mas homenagens a terreiros que sempre es-
tão ao lado da.s no..s:sa.s lnk-iativas e que 
prestigiam tôdas as promoções que visam tão
omentc a divulgai::iio e o engrnndec!mento 
da nossa religião. Venha, convide seus ami 4 

1t'OI!! P. conhe-ea. out"J.·oa ,rn.,.ii.o.s e\ 

;,, os de unir cndn v z m 

gião c,m tõrno dn bn11dPll'a branrn de O a
lá. Snrava. 

Pí 

Poesia 

De 

Oxóssi 
O Tabloide GN NA UMBAN• 

DA lança hoje .em suas pági

nas. o concurso da mais bela 

poesia em louvor a · Oxóssi. 

Você pode concorrer com uma 

ou mais poesias e ganhar um 

lindo troféu. Mande sua car

ta para a sede do SORE. 
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' - .............. mu6o Ollrittho. ~ .... 
....._ ..,_ J.Ml••clo an MMIII fflllMI.Üllo e fel&. • _. 
.......,. flllll o MIO M6vo -. ele muita prosperidade, 

, i!Mba ... • Ol'llem, NúJ, ~ IMamos a.os n0S308 k-

r 
\._. ~ Nlip6N o D8l!l90 lliBeero a.braço e de6e'ja• 

IIDN C1f1D8 ~ se;am butaMe feliaes em 811M jornadai; 

t .- lnMlio a.. pée de DeM. Peclimos ao grande Pat 

~ ....., qee penrai• 111D dia um mundo sem 
• - ~- Qlle - JIMIIMlo mais SffleeN) ~-----------------

) • aHhntalOI' ... po.-iTel cle9clia do IJl"C)Celll90 ele purl
;'~lo qa .W. 9-.68 reallzMlo Met.e milênio. Oxalá 

1,111e M>Mllf" • lOM M 1M>88CMI Jeüores • a tiodo o B0681) 

~ P"''!· 

EU TE DESEJO UM FELIZ NAT ALI 

Glória -a Deus nas :n.{tura.s, Po.z na 
Terra. aos Homeo.s d_.e Bc,(a Vontade 

0 &G A O OFICJAL DO SOU 

.IM 1111 · Ido • Domingo, i7 e 2-"feira, 28-12-19'1-0 - .• 115,ffl 

VOVó MARIA FÊZ 101 ! 
Vo.ó .Maria. avó do nosso Edit.or Mário Barcelo . 41 

avó de 1:odos os nossos anúgos, qut a sim a tratam. com• 
pletou Gia de .Natal 101 anos · Um século e um ano dit 
:unor e carinho. criando filhos, netos, bisnetos e muitoll 
~ pustiços . 

P,eL, passaa-em ela da t:a. seu · familiares, p,u-entealt 
Anil««' e com pontmtes do SORE e da Roça do Xa.ngô 411 
0.110 realidl'Mll, dia. 25. na seàe da Rua Pel'luunbuco,, 
,.... ~ leMa em sua homen.i.r em . Fort-f' com o sem• 
,.., de~ jffem. Vovó Ma.ria ac-radeceu a todos c4D 
- lJOlftlO ineolllaDClívd e t.oclo8 roraram e ropm • 
Oa.lá .,. ... •• a •- .elhblJI& dure ainda muitios &nee 
,._ ~ ~ 9mlPft a ,~• 4le tudo • ... •, 
,. e • :,am • ·-.-uNlwc-. Aa ....., u.l••· 
..... vt. v..--. 1'1''1.-j,_ . -
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SÃO LAz RO (1) 
Muito bem feito o SiDcre- Mas, vamoo, aeora. a Sã.o Lázai.-o e-sta-va ~ 

is:tnQ de Yansã com Sant& Lá,za.ro. ai ~ •• 
3àrba.r& esta sacrificada ao Piu·te de sua vida está re- i chegando, já decortiam 
!Ileio de' uma pedreira, e ai, gistl11-0a no Evangelho e noo quawo dl86 da morte de Lá-

uid à. 
ll:8l'O • 

. ogo em ~ a sua morte, Anais do Império Roml\Ilo. Macta .foi · 
tieram venta; e liempestade e São :Lázaro conheceu a de- es ao enoonlil'O .~ 
,eu algoz foi fulminado por terioração de seu próprio Ji us, na eatrada da ~a, 
um raio - diz o ha,giológio corpo; no túmulo conheceu o.s e lhe - dlMe que, se esbves.,e 
católico. Também, excepcio- mais variados E·pfritos da aU, nao teria morrido o seu 
nal, é o sincretismo de Ye- sr umão. Me.s, também, .sabia e era interior da Terra· e que naquela bora . tudo que 
manjá - na glória de Noosa no Espaço, ·06 E/ii)irito.s ~a~ J)ed1sse a Deus, Deus O con-
Senhora Virgem Mãe de Deus: e-volufdos. 
é o de Oxum - na Concei~"o e oeder1a. Jesus derlarou que ..., onsultemos. a seguir, o Lá.z&ro re:111urgiria. E Ma:rt-11 
de Maria Santf.ssimaé o de ..,._n Ih de = Joã "''"' ge o """º o e nro- 1.,.,.,.u-u que L-<-r~ h · 
Ogun com São Jorge, guer- mu-emo.s resu-•- 1· .~,,,,.vv "''"' .v avena ...,,. o gUe a 1 de ressurglr na ressnrrei,.ão, 
reiro espiritual do Exél•cito e6bll ="r·to ·• d T .,_ ..-~ 1 a. respe1-..o e .... - no último dia. •-•o é. no Dia 
Bra.n<'O "'º Oxalà. pelas suas "' ...., e:aro. do J'Uk-0 Final. 
demandas em favor dos criJ;;- ., ---= ...,.,_~~- que morava em Be- Respondeu-lhe Jesus. 0 •t~ 
tãos que eram sacrificados •-'-la 1 · = -"""' com suas rmãs Maria beSesa de sent-enc.·a: 
nas arenas romanas: é o de e Marta t fê . es .ava en 11110. Es- - «Eu sou a re~urrei,.ão e 
Ox:ó&si com São Sebastião, •·· ~Ma ,.,___ ' .....,. =~ aram = a Je- a vitla. QJem crê em mim 
centurião romano que. por sus: - «Senhor. está enfêr- ainda qué morra vive.rã·, e to~ 
amor a.os princípios cristãos, mo aquêle a qu · em amM.!1> do o OUl' vive e crê em mir, 
foi flex:a-00 amarrado a uma Dols dia• '""'-· te bi ~ a~ r rec-e - não morrer#,, etername-nte 
árvore; e assim por diante, 
que não vamos citar. para não 
alongar êste arti';'0, 

Entret-a..T1to. vam~ chtl!ó!"ar 
ao sincretismo de Rão Láv.aro 
oom Ob0 lua.iê. Obal~aiê (1Ue 
quer dizer: 

- Obá - rei 
- lu - da (estruturando o 

vocábulo - partkula 8'llUti
na.doraJ 

- a.iê - terra. 
Obaluaiê ([Ue conhece to

doo os Exus: pagãos ou evo
luídos - ESpíritos que não 
en.c&nlM&In; e o n h e e • os 
Egll,l'.lS - Espkitos que alcan
çitram a luz, que são evoluf
do.c; ou que estão progredi!l
do nas esferas utrais: e, fi
nalmente, os Quinumba.s ou 
o~. Espiritos das tl'e
v:i.s ou ma.llgnos. ObalWliê Que 
conhece tôdall as doenças e 
que é o médico dos pobres. 

Revista 
Recebemoo do nosso bri-

lhante e amigo, o advoga.do 
Fernando Alves, um exem
pla.t' da revista Previdente 
Hospits.la.r, õrpo da Asso
ciação dos Servidores do 
BSE. Na. linda e bem mon
tada. revista, o nosso Irmã.o 
de fé• Fernando Alves, fala 
do seu 86SUDOO preferido, que 
são Bancos e Negócios. Mag
ntfloo o seu trabalho. o que 
por sinal não é novidade, 
poi.<; Fernando Alves é de fa,.. 

• ro, além de ad!vogado um ex
celent-e oNanlza.dor de em
pr11as.ê Parabéns e sara.vá.. 

811111 Ufflbanda 
EXPEDmNTE 

GN NA UMBANDA 

<ótwão otieial do 90RJl.1 

Curreepondincla1 

.._ P-ernambuco um 
l!lnoanttldo - OB 

do esta ootlcia Jesus ae des
locou para a localidade onde (Co 1tinua) 

BABALAô FLORISBERTO MENEZES 
POSSUI UM BONITO TERREIRO 
Com grande sa.tlsfação vi

sitamos uma daB mais lillda.s 
casas de ca.ridade existente 
em nosso Estado, a Tenda ES
pírita do Ca.bôclo Ubir&jara, 
locaJjzada na rua ca.taguares 
n.9 175, em OSWaldo Cruz e di
rigida com muita ~orta e 
eficiência pelo nosro eSf;imado 
e compenetrado Jrmoo o Ba
b&laô JOSÊ FLORISBERTO 
DE MENEZES. um d-edic-ado 
Zele.dor que professa nossa 
querida Religião com muito 
acêrto e devoção. 

No ensejo, com grande 
bração espiritual, Jouvavam o 
vibrant.e e formoso cabõelo 
Ubira.jara. o Guia Chefe do 
Aba.çá. um malungo odara. 

O corpo mediúnico muito 
entrosado, dava. brilhante 
contribuição ao Toque, res
pondendo as lilldllll canttgs.s 

que eram entoe.das em louV<>r 
AOS Orixãs, mostrando um 
lindo pé de dança a todos o:; 
presentes. oom multa harmo
nia e muita graça. 

A Mãe Pequ.ena é ll nossa 
uerida e · te i

oe Ferreira da SU•a, tapa
telho do f-0rmo•o caJ>ô,-lo Tu
plranl Vo'l'6 Cat.arlna) , o 
Pai Pequeno o oosso estimado 
Epaminondll.5 Clletallo da Sil
n.. {aparelho do vi'b:-ante 
Cabôclo Ribas e Em Garga
lhada) , que prest.e.m sua oola
!>oraçiio decldida ao Baba.laõ 
F'LOR.lSB:llm'l, tornando ~ 
V1lballlo.s e~tu.als ali ree.
Hv.ados de grande efi<"iêJ:lC1a.• 
~mos t.odos 'l'OCês na 

Proc~ de OXossl, no 11'"Ó
xim<> <ila 20 de janeoro. 

Para todos -9'00ês o nosso 
nu,~ sincero e carinhoaOs Sa
ra w.. 

CABANA DE OXOSSI ARRANCA TôCO, 
UMA BELA ·CASA DE CARIDADE E fÉ 
Ruta.vam Ol! atal>aques c<>m 

grande vibração espiritual. na 
Os.bana de Oxos.sl Arranca 
Tôoo, toca.liYAda na rua Ibiá 
n. o 385. em Turia.s.sú e dirilrida 
com humildade e e'iciêncta 
pela nossa dedicada e esti• 
ma.da Babá ODETE BATIS
TA DA SILVEIRA uma. dig
na zela-0ora de Orixâs. 

As ses.sões são realizádu M 
segundas e sextas-feiras para 
caridade e os toques aos :;a,. 
bados d-e 15 em 15 dias. q'l::m
do são atendidos pr01Utamen
te, todos aquêles que mo-
8Ul'Mn o a.ba.Çâ em ouca de um 
lenitivo espiritual e a cura de 
seus m&les. 

Prestam caridade 'llO Ylê da 
Babá Odete o vt\ll'B.Bte e ro.r-

m080 malungo Arranca Tõco, 
Rompe Mato, Jurema, Juptra, 
Tira Teima, Vovó Maria Oon• 
ga de An!;ola. Tia lllaria da 

-Bahia, Tia Benedita, Pai Pa• 
briclo, os Erês Rosinha., Pe
dlinbo, Martazinha, Doum, os 
Eticient;es Eros Pomba Gira 
das Sete Barreiras Tirirt, Fl- -
guelra e canlnbanha, 

Contamos oom a preeença de 
voo& em nossa Prcx,.ssão de 
OX-0681., que realizaremos no 
próximo dia 20 da Janeiro, que 
sairn de no<:sa ~ede. à .-ua 
Pema.mbtreo n.. • 1161, no En
cantado. 

Para vocês o sincero e rra
terno Sara.vá do nosso su
premo órgão das R,eligiõeS 
Espirita.\!. 
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USE TUDO 
PAR.A O DIA 

BABÁ IZ 
Um& MM onde se tie& 

a mais pura. carida-de é sem 
dúvida o Oentro Ks,pírita 
M,e,1u;~-o da Venlade. 1oca
liZlldo ua rua .Augusto Franco 

n.• 246, e1n Oava.lcanti, dlri• 
gido oam mutt& htunildade • 
dediGação pela nossa e6tlmada. 
Babé. ISA P'ER.R.AZ, uma. di"
na Zela<lora, que pra tice nu..~a 
Religillo oom muita honesti
dade e acêi:to. O PAi Peque
no do A.baçá é o no..."\S'O pI'<'za
do inná<> João cruz, que ao 
lado de uma Diretoria eom
posta por um grupo de abne
gados lrruão.s, colaboram de
cididamente oom O bom de. 
se.ll\'<>lvimento materiaJ e es
piritual do Abaçá . 

f 

DOMINGO, !7/12/1970 

.RAZ, 
As ent.lda.des que ti:abalham 

com a nossa distinta e p1·eza. 
da hmã a BaJb& ISA, são oa 
O&bôclos Sete Flechas, Uru
ba.tão, e o etl.clente Bxú ve
ludo, que ao lado do CabOclo 
Flecheiro, Jurema do Sol, ca
çador, ErM Oo&me, Zezlnho 
Pedrlnl10 e João81oho, 05 CI\~ 

dosos Pretos Velhos Pai An• 
tõnio, Vovó Eva, Pai J06é. Pal 
Joaquim. e os Exús Oaveira 
'l'irlrl e 7 Mont1mha11. • 

A Babá FERRAZ o 
n<>SSO ma.is sincero Sarnvá e 
esperamos contar com a sua. 
Casa na Proci~s!\o de ~l. 
no ,cimo dia 20 de janeiro, 
Até lá. 

RÁDIO RIO DE JANEIRO 
Do nosso ilmão Jair de Oliveira Bello, dirl

g~nte. ~a Rádio Rio de Janeiro, recebemos um 
snnpat.1co cartão de Natal e Boas Festas Aa. d . . bia-

ecem?s sinceramente e retribuimos, deixando 
nosso Jornal à disposição de todos os nossos ir
mãos daquela rádio. 

ROSINHA OFERECE o 
SEU _LINDO CRUZE RO 
Beoebemos 11. n&t.a do !cOI;_":? 

da nossa ,.,r-.-iõa B ~~-, 
da Palhoça . ete Penas <fM 
Al,uas que teni sua. sede. pro, 

ein. lta. 
~. em Bo!r-u-."f'Si;o. 

Dona Rosa. i,e fula aoom
p3Jlh do seu e.'>l>Õ;:c, e da 
13&1'' ~-.... r.;sco Silva, da Ten 
da Espfrlta ,.. 'é Toinde e - ll 
=-.,,1'-clo d&5 Almas. Por OC3-

sllo dª nsi.ta trocamos i~"'l'l• 
~ virioo assuntos e· :-e 
--,..; Quals a ~Lss!o ,._ lr'-"1. 
- & oeqs!fl - ~., duas dirlgenfR<o 
dl '~!Te.trc ,.... rompromete
!'s.m a tr~r seos ten>e~-r .. ..- a 
:.--r&!!.de marcha. Dona Ros~-

OLUBAJt 
REVER OS 
Sãbado ~do a Roça do 

Xangô de Ouro, que funcio
na nas dependências dO 
SOR.E realirou sua cerimônia 
de Oluba.jé Cfesta de Omu
lú) . Estiveram presentes vá
rios amigos da. casa. N!'J)re
sentantes de terrelros de 
Umbanda e casas de Nação 
de santo. 

' 011a ~tn.tlu na frente .se 
sua = u:n belc ci·uz 
a;,,,,.. e aV1Sa. ao povo de Bon
,moesso -,1. i;.:io:enl. 

..., para -;í,"·'.._a.,.;.';.-:.,-~~~~--~--
tocal. 

As conm1lta.s pe_ .. ,. •• ---~_, 
~o a.s ti.'rç• ~-!elroF com 
t>"-'J Glra MenlnP 1 ·t-
aas U ""?ra~ e a.e: qr' -• •• 
ras " ,:,arttr cfa.s 12 boras coni 
,. Tia .Maria. 

An-a.d~.:?m~ a l'isita e dei
xamos tilldas a.s nossas ae
penaên('ias à d~içfio oos 
nossos Irmãos que ~ti,erem 
na Sed~ do SORE. 

NOS FiZ 
AMIGOS 
Depois do toque foi servf. 

do um ageum aos presentes. 
entre os qww dest.acamos • 
Ondina.. da casa de Toninho. 
Ge1sa Rangel, Ismael Rangel. 
&nato, Ekede Dora, o casal 
Ant.o:nlo e Georgina. ela an
tiga Yalortu e Tários 011• 
tros. 

1 LKA 

alhas e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE FIO OA ESCôCIA - VESTIDOS 

E BLUSAS DE MALBA 
VENDAS &TACADC i VA&EJO 

PREÇOS ESPECIAIB PARA R.EVENDEDORES 
\'tencione !ste anuncio e p.nbe lOo/o de bonlfieaçáo 
Fábrlca e loja: Rua Dr Leal l68-B (B&J. da Rua 
Pernambuco) Em frente ao ponto final do õntbus 

Eng. Dentro-Praça-15 - TEL.: 249-2122 

Camisaria P~ogresso RUA DA CARIOCA, 72 
lBBONf, : 142-412' 
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NATAL DE QUE.M? 

/ Deaço em Belo }luriwmte, sob mn 
eéu de ohumbo e a prdmeira coiBa que 
vej-0 é uma mulhe1· encarquiJha-da., a.pa.
XLha:ndo papéis velhoa n,a via pública, 
para com êles encller mn grande, saco 
de anlagem. F1eo triste e atribuo à 
n-o.stalgia do pa.ssado o fato de estar ven• 
ào sob ãngulos tão feios uma eldade que 

mpre !idmirei. Uma sensação de des• 
confôrto ae apodera de mim enquanto 
peroorro ~ roas centrais: aumentou o 
núme,ro de carros mas desapareceram a.s 
tindas árvores da Avenida Afonso Pena.. 
A Praça Sete está irreconhecível na sua 
grande solidão de ru:;falto: foram-se os 
"ficus•· e G obelisco. No lugar dêste, uma 
guarita militar, onde um guarda espia 
o i;rânslt.:>. sob a a.cusac:ã.o de oito esqni
nas de cimentos a1-nmdo, dm-as como 
ded06 aipontados. 

Do alto de um ediflcio de Yldro, 11m 
grance e gol.'do Papai Noel estrangeiro 
~rr1. \dlotamente vestido de veludo. sob 
uma temperatura. de fogo sem sentir o 
pêso do gra.nde saco vermelho. cheio d!! 
presentes coloridos. 

DelJOO-me levar pela sua surrada pu
btiie1da~ e entro na loja: tenho de levar 
um vresente para mlnha sobrinha, que 
~ acabou de formar e em cuja easa 
<ievo-me hospeaar por uns dia.,, enquan• 
tio resolvo um assunto. Minha mulher 
ha\1.a explicado: compre um vre&nte ' 
bonito. dentro do seu orçamento (coisa 
lmpo&3lve1 de reall.Z&r). Depols. de in~ 
aont-á.vel.s elim!na.ções levo wn por-ta
jóias d8 xarão. jo.ponês, bastante ra
'mável 

Quanoo e.stou de pos.i,e cio embruino 
e qu& vP.rifi«> que guase nmguem está 

/ N. F. 
!azendo eompra.s de Na.tal. embora Jâ 
estejamos às suas vésperas. Comento 
~om o lOji.sta que se limita a explicar: 
._ a r.ot~ria Esportiva que acabou com 

. e dlnbeil'O do povo". 
Volto para a rua e julgo estar nmn 

pesadelo homens e mu!h.eres esquálidos 
ill'Uzam en1 tõcta:s rui direções carregan
do enormes sacos rasgados apanhando 
papets e detritos . 

"A cidade vai ficar Umpa - peru;t> 
- mas ~ uma limpeza de urubus''. :e 
nesse U1omento que me aoerco de um 
1rupo que presencia uma briga; uma 
prêta magra de focinho de rato e 0cnlos 
pretos, se empenha em anancar das 
mãos de um menino pequeno um dos 
ta.ir. saco.jj de an1ágem. jâ bastant.e c.ooio. 
Cada qual puxa para um lado entre pa
lavróe!i de parte a parte_ N"'a-0 podendo 
uranca.i· a prê.s&. a mulher passa a des• 
fechar t?;Olpes com uma. bõlsa de couro. 
na cara do garôtA:. Af.ina.l. bate em re
tirada. o menino p&ra consolidar a 
v1tÕl'i:a.. <'orre-lhe atrás e aplica um pon
ta.-pé no lugar adeq_u:a..90 _ Um cavalhei
ro que a,;.süitia à. origa agarra a crian
c;a aos safanões. indigna.do: •'Não tem 
vergonha ,;r Não sabe que é pecado bater 
na própria mãe'?' O menino nada diz 
senta:d'l no meio üo, as mãos firme.s- se· 
gurando o saeo cheio de papel velho wn 
estranho brilho no olhar. A dúvida me 
tortura . Chego perto. agacho-m~ e per
gtU1to: Ela é sua mãe2'' -me responde 
3eill sequer se virar para mim: ~o 
senhor, nunca vl essa mu?her: ela que
lia me roubar". No afro do edifício. o 
leH-z Papai Noel sorri. oferecendo um 
saco d~ presentes a tôdas as crianças 
do mundo ... 

olucão ara o M 11nd 
.> 

aq~les qve futa-m lembran
do-.se semr>re que «Sô O 
AMOR CONSTRÓI PARA A 
:sTBRL."l'ifIDAD"& , 

AOS
1 

MEUS COMPANHEIROS DA GN 
_Neste fim de ano, desejo levar aos meus compa

nhell'os da GAZETA DE NOTíCIAS principalmente ao 
tneu ªll?-igo José Bogéa o meu abraço de gratidão e 
agradecunento. Todos foram muito bons para nós. 
Nossos amigos da oficina. da gravura. da redação, da 
fotografia, todos em geral merecem o meu mais since
ro agradecimento. 

J1eço a Oxalá. que dê a vocês muita saúde paz e 
carinho. Qu~ todos qs desejos que vocês têm em men
te se concretizem no Ano Nôvo que se aproxima. Conto 
sempre com a ajuda de vocês e vocês podem contar 
sempre com o meu carinho. Aceitem todos o meu 
abraço sincero e o meu muit-0 obrigadç .•. 

Ass) Má.rio Barcelos 

AMIGOS QUE 
LEMBRAM DE 

SE 
NóS 

Temo.s recebido muitos ea.F
tões de Natal. dos nos:;o& 
a.migos, trazendo todos uma 
mensagem d-e estimulo para 
n-0vas lutas e novos empreen
dimento&. 

Da I'enda ESpirlta Traba
lbadore6 de Umbanda rece
bemos uma bela carta ao nos
so estimado Alberto SHva, e 
UIIl belo cartão de Natal. 
QUero esclarecer ao Alberto 
que o 0.1"tigo a que êle se re
!erlu nã-0 é dC mll.1ba autort11. 
e- slm d.i, Noronha t!'Uho. 
Muit.o obrigs.00 pelas SU9.'! 
pe.lz. YraS I inda& 

De Ca.rloa Luiz Allemand. 
e31:Jô.sa e fllhos recebem«! 
também wn ca.i:tão ~a vt
lho&<>. Agr&d~o em ene'\l no
me pessoal e em. n<,ime da& 
meus tam.Jlia.res. Agradece
mos. taml>éln n cartão enviado 
pe.-ra o SORE. pani o ~olólde 
.. ps,ra o JX'Ol!'rsma A vn-2 «o 
l!:!rffllito Jkanoo. 

Da senhora :&lM. Vfelra 

Macha.d•, re.stclent.e na rua 
Leopoldo, 286, fundos. rece

i& lindo ca.rtlo • .asra• 
decemos e rogam06 a Oa.1f, 
que lhe d~ muita paz ~ .sallde. 

O n0&50 querido Vivaldi 
Mozzllli t-ambém se lembrou 
de nós ~ n<JB enviou o sn 
e~-· -o ·'"" ~•-- , 1 \ An< "'l .. ôvo. 
Obrigado @ daqui lhe Ulall
damo.s o -···'\() sara.vã ·en
srvo a do111.a. o ·:lee e a todos 
àa ~amilia. 

DP G',diiõns Eco e ManM• 
rln~. recebe= ta~ um 
.:artão m ufro slmpát.tco. Obrt• 
~do Erne.!to e esteja oert~ 
d-e que ·•·~'1105 s. -·•lt1~0 " ••s
sa mtssão. com a mesma b:ra
,.ura de 8'°'InDre e o~,~.-,.,~,. 
'™!nf>e 00111 a mesma tmmn
d&de. 

A.o no:.eo trmã.o GUt>e .. ...,., 
C"-qcr,et,, ,. r,.mms -,·sdeNt
tl'.IO" p:t'Ofrmd11:mente irens;t,f. 

'"'31.f<JS o aeu b&Io oarflt<l 
Ox:a~ OUE' ~ flrnn!n{' '"•da. 
-rez makr. slr 13 nOMOs mats 
atr>neros votog. 

o e.;~ é o, uwwr C1i:lll 
tf<l ...:i ... ~ oi; m~ que ar.ugem 
a al.l.lllanidMe, visw êie em 
póQel."Ilt:ml' li& CQlºlV,oe:>, iàUIQI"• 

-.ecer 11, seDllj,bj}i~-d.e e em• 
1w~ecex 01o s_entidos. 

Oi. egoi:;t.&13, n• atruiia 1k 
def;eJlUeDl pai'.11 la O 1,1.lle QII 
meili<>r a. Yid& poéii.& .w.;., oU:
N(lti. tudo àazem pau a.lcan
çarem e.s.1.& meta .ao ~
aa. m.esm-0 que tuinam e1e te
rir oa .seU& semelllao.,es, roe 
llli,O com ato5 pelo me111QS C()W 

palavras, caluniando. a,g[ai~ 
ÇOllill(.O• ~~<10 • :UÚ8• 
mando. JJOIS o (lue m~a. a 
ê1e6 é~~ obj9-
tiVOS o maia ràpidamenta po&• 
IIÍ!VW, a fim de darem vazão 11 

.sellli recalQ.~. ~a.que pr• 
foli e com;eq;uencias forr,m. 

cta que .só a.ssm: poderio res
gatar os débüoa conn-a.idos 
om lida.li •~ pois sa
bem que sómellie • dor e o 
sotrimento podem tedimtr OI 
deli~ de> pa.ssado. 

,.,, c:-heprem aqui, p<>n!m, 
enYOitcx. 1106 peadioS laços 4a 
malléria, aquecem-a comp.i.
tamen~ d06 l:OIIli)l!OIIUSl,Ool 
uswnfdctl e, nlo ra.nmema. 
em -.& de cflmllU1ir, 1111116 ~ 
11Íida6 vlo setJd,o. gnda,UY&• 
menie-. a.wnmtadAS, o que fllz 
com que sem, ~titos com
pareçam a.n1le- o Tlib\Ul3,l Di
vblo temvel=te depriml
<fos e solldtem ,da Misericõr
dia Suprema, u"Qla no-m opor
tunidade de reencarr.arem na 
Terra, a Um de se purifica
rem. 

T. E. OGUM BEIRA-MAR 
Do n011....,, Irmão Jatt Co!"r,i.. 

!!. de Campo Grende. tu& 
:!'f'- c-,, "116. reee'bemos tam
bém um belo cartão &rsv&, 
tneu Irmã.o. 11,t'P tudo ~ bom 
lllP ocorrll no ano que viTA. SEARA DE CARIDADE 

Os que a.ssim procedem es
tAo, in.felilln-éntu, tio distan• 
eia-dos da Verdade, que um· 
~es. convite pa.i:a qu.i mu
dem. seus mooos li8 pensarem 
e d.e agirem,, cultivando um 

:. J>Ouco a tratemida.<ie a,fUtle.u• 
QO seu.& semelha,ntes, é rece
l>ido com i,oonia e deap:rêzo, 
ou.a-ndo o iJlteriocutor não 6 
:orontamente repelido com l.11• 
lilll tos e im,propérioe. 

Entretanto, não é ê6te o 
centido da Tida e da encar
nação terrena • todos OI! !..1-
píritos, no Espaço. antes de 
penetrllNDl no envólucro cai:
nal. são alertados e preveni
dos das provas pox QUe tei-. o 
de passar na. Terra. senJo 
Ql'e aceitam-nas contr a• 
mente, visto terem conse· rm~ 

A sol:uçio pa,ra. 0& males 40 
mundo estA, portanto. em llt' 

fazer entender para tõda • 
hum.a.nldade-. os sublimes 'en•• 
smos ~ NOlilSO SU1Uem-0 GU1s. 
e M.est:re Vene?ável, Jesus. 
po.ts no aeu sublim~ Evange
lho estão t&las as soluçôell 
para. tod.015 o.! ma.les que mOl'
ti:ficam DOl!ISO pl&ni:ta. 

Estudêmo-J.o, !)Ol"b.nto. pro
curando corrigir nossas lm• 
perfeições e esforcemo-nos 
para colocá-lo em prMica, 
sendo que, a~indo ~im. es
tare~ não ro ajud.'Uldo no.,• 
305 semelhe.nt~s oomo ajudnn
do a nós mesmos. a fim de 
goeJgarmos um plano mai~ ele
ndo na esfera espiritual . 

Que 11, dôce paz dO Divino 
Mestre esteja com todos 

Mai.ll uma vee t,3tivemos na 
Tenda. :&-pfrit& Ogum Beira

MBJ:, localizAda na rua. Antó

nio Sá n.0 138, em cavakan
te, dirigida com muita digni

dade e dedica,çã.o pela ~

dada Babá IVONE AZEVEDO, 
uma. digioa zel.ado.ra, que com 
muita. dignidade e acêrto cl1• 
~ a sua casa de caridade. 

Prestam caridade& no aba• 
~ d0 Ctl.bôelo l'Upina.mllá, 
J~a. BO~iro. caçado!:, 
os caridosos Pretos Velhoa 
Gumercindo, Vovó Ca.mbin• 
da, Pa1 Jore, Vovó Gonga e 
Pai ca1nbmdo, os Krês Doum,, 
GlorLnhe., Zezinho, Cosme e 
Ped1inbo, os EJrus T1·anca 
Ru~, Maria Padl.lba e POm

b& Gira. 
A Diretoria da casa é cons

l;itufda pelo boru! !rlníi.os Ma
; ria de r..ourdes T. MarQues e 

Nicanor Melo da Cunha. 
Nossa prezada tnnâ a Babá 

IVONE é aperelbo do formo
so Cabôcl0 Sete Flecha:!, 
dilha. 
Ogum Beira-Mar e Maria pa.-

Roup s Brancas Para Seus Trabalhos Espirituais 

A~ sessõ4..s silo realil'ladas à.s 
sextas-feiras. 

Esperamos que todos YOCêS 
compareçam & nossa ProclS· 
sã.o em Homenagem. ao Odé 
Maior. no próximo dia 20 de 
janeiro e prestigiem ma1s 
tlilll& ini.c,iati-.a do SOBlE e 
a.<"eitem o nosso mal,, sinceros 
e fraterno Sara.vá. 

Do nooso estimado am~go 
Deu,ut,pdo RielnaJdo Santani., 
V1ce-Presirent,,. do MDB Ca
rioca. r-ecêbf'•os um cartão 
de NRtal. AC?ra.decemos alem•• 
1't'ança e fie"•"'-" àS suas o?'~ 
dens oa r9 (lua.tquer n ecessf .. 
d!lffll. Oli:alá que fü,, a,benco,, 
e lh4> dê muita .saúde para 
contlnu,•? dPfen<f Pt>ii(> os in
terê•ses do nos•o Povoa 

OUÇAl\'.I o PROGRAMA: 

'' A VOZ DO EXERCITO BRANCO" 
RADIO RIO DE JANEffiO - 1.320 KHZ 

Av . Rio Branco n9 277 - 18~ andar 
Sábado, àe 9 às IO da manhã 

Ponto! de Umbanda e Candomblé - Not1cia/f 
Informações - Preces - Mensagens 

Um oferecimento da 
ôTICA PRINCESA LTDA .. 

Rua Buenos Aires, nQ 221 (quase esq. da Av, Pa~sosi 
Envie uma carta para a sede do SORE. respondendo 
à pergunta: "Qual o enderêço da óTICA PRINCESA?" 
e concorra quinzenalmente ao sorteio de um óculos 
à sua eseolha com exame de vista grátis. O sorteio 

é feito durante o programa. 
COLOQUE NO ENVELOPE: "CONCURSO PRINCESA'' 

Camisaria Progresso 

( 

RUA DA CARIOCA, i2 
tELEfONE : 242-4124 

' 
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Um Pedido A Ox,alá 
MARIO BARCELOS 

Meus h·mãos, o ano de 1971 será regido por oa.H, 
que receberá das mãos de Iemanjâ., a irradiação l'in
da de Oxóssi, pois 70 foi ano de Oxós.si. Esperamos 
sinceramente que o ano transcorra sem grandes pro
blem~ e sen. tra.gédias, porém, precisamos atenm 
para a entidade que estará na regência e por iMo, 
todo o cuida.do é pouco. A coroa de Oxalá apesar 
de ser a maior é a mais pesada de tôdas e nela 1'ellL 
sempre a marca do sacrifício pelo qual passou .Jesus 
quando fot matéria e. quando trouxe ao povo do 
mundo terra. a certeza da existência de um Deua. 

Muitas obras vão ser feitas. mas muitas podertlo 
aer destruídas Cremos sinceramente que ne.11te ano 
que se finda. cumprimos sagradamente a nossa mia
são. Procuramos dar do melhor ao Santo e ao pow 
da nossa Umbanda Deixamos 1970 de cabeça ergui
da e com perfeita noção de que cumprimos o que DOI 
foi mandado cumprir Somos servos fiéis de Oxalá• 
fazemos questão de ser o seu menor e mais insigni
ficante filho . ~ão levamo.s no nosso coração grande
zas ou mágoas Só temos lugar para amor, mutto 

· amor mesmo pelo nosso povo, pela nossa trmbuld&, 
e pelas nossas co!sas 

Pretendemos entrar o ano de 19'11 com o pé dl
reit.o e para Isso iá oroiramamos a Procissão de Oxóa
si, o ConcurS(. dos úi\~•1 e muitas outras reallsaç6ea 
estão em oauta Estamos como sempre, na frente da 
luta Não lmoorta o que possam dizer ou o que pos
sam pensar da nossa pessoa. A nós importa o que 
Oxalá pensa e tenho convicção de que êle abençoa 
nossos atos. 

Muitas pomba~ voaram ne.ste fim de ano, para 
pousar em outros lugares Ficaram tão-sômente aque
las que são fiéis à nossa bandeira. Aconteceu o que 
esperávamos que acontecesse e apenas queremos lem
brar mais uma vez que o mundo dá voltas e não 
existe um dia sen uma ooíte a seguir. e quando 011 
dois passam o tempo passou também. 

Continuarei custe o que custar. façam o que 
quiser. mas não arredaremos pé do nosso propósito. 
Vamos tocando para a frente. po\s sabemos que ~
mos outras mf&sõe.s a cumprir. Pouco a pouco Yao 
ae chegando a nós novos irmãos. com amor e ear~o 
no coração. e sem interêsses pessoais. ~tes sim, •ao 
representar nOSfills lutas de amanhã que se Deus qui
aer. serão nova glórias para nossa Umbanda. Sara
vá, meu Povo, saravá minha religião. saravá OX6ssl, 
Sara.vã Iemanjá e Saravá Paj Oxalá. O a.no é seu. 
Seu fflho lhe faz um pedido. Dê amor. muito amor 
mesmo à.Queles aue mP dPdieam o ódio. Assim seja.. 

AGUARDEM PARA BREVE 

Case Peno Bronco 
Tudo paro 
Umbanda 

obrigações de 
Candomblé, e 

sob a competente direção 
do Babalorix6 AZUIL 

Rua Suruí, 231, loia C, esq. da 

A casa onde você comprar6 
R. Guaporé, em Brás de Pina 

melhor e mais barato 

' Guarda-Pó Calças - Jalecos 

RE em Ba,rra Mansa 
Equipe Senzala 

:a. DOwfttll!N •. p. foi 
•~ a m•ior e ma.is 
.... Mlenada~,õo 
Yale do Pvd>a.. 
~ian.m na !IOlenidàde 
~ :ae1adoH$ de Santo d~ 
localldade entre os ma.is, ano
tamo,, o irmão Rodolfo, ci'irl
,-H d& T .li:. &ei Congo Be
bMtiio PersilA.ndia da T.:il. 
8io Joqe, &o.,eolela, T.E. 
1'IMi6 Maria Redonda., Anjui
-. .representando a Roça do 
XIMleõ de OUr<> • DtJ.va à& 
T.a. Amor, Pé, e Caridade, o 
todo Olll'SJ0 mediWl() ~ CHil 
eueulado em 30 filho.a. 

J!aa CUa tem a direção 
lll)irikaal c10 zelador Ne!i;l
nllo, que oonta ainda a J)l'es-
Mmol!a C!O!aboração do 9r 
Sllveake, presidentt, dº Con• 
.eelbo Deliberativo da Socie
dade. A todos 01 presentes 
fol olereci& Ulll suculent.o 
churrasco prep&rado por Jo&Q 
Mala Bocha., pai pequeno da 
T.Z Vovó Maria Redonda 

llsA caaa estã localizada na 
\'liniea du Oficinas. - Bei
M-Rào o ttmdamento da ca
flla. foi dedo DOT K!anR'a.ZIUB, 
• Antuira. i,ais de santo de 
llfelslnho. 

T.B. MO JOBGIII 

de Caridad . uma 
dM mail antfns da localida
de e que tem a direção a efi
Oienw zeladora Sebast!ana 

'Per&llia.na. no mês de novem
bloo p.p., e1t.êve na Caoooei• 
• dando iniciação à 23 filhos, 
em11 a colaboração de Fra:P• 
elax> Kiangazua e Anjuirá 
(Patarlna) e ainda oom a as• 
atsficeia do Presidente da 
eaaa, o zelador de Santo To
ninho d.e.seja.moe que os me
dluns Iniciados. saibam zelar 
i,eil!IS obrigaç6es recebidas. 
llflm de -perpetuar o bom no
me da nossa relil?ião. que i> 1 
dlsetlt!da mas semme i>volnl
dl. umband&. 

Jt :s • 
e .JL Pf:. Al,f()B 

OARJDAI)ll! 

1!lslBa caaa õe caridade. lo· 
eallzada, à rua A, l>airro de 
Sant.e. Olu-a. no dia 5 p.p. 
ieallrou um bonito toq\Ii> pa.
ra I!nhasã, para onde se trans
J)O!'tara,m 06 numerosos zela
doores de Santo. pois na oea• 
lllic> procedia-se o leva.nta
ment.o d.e um barco de S :vaôs. 
eendo , de Oscum e 1 ele 
?nhas§.. 

Serviram de padrinhos do 
~ Kian~azua e AnJuirã, 
que J>l'OPOTClona.ram aos pre• 
eentes um lindo cerimonial, 
com as corimbas &'!ll'Ol)riadas. 
dando um cunho ' mareante 
naquela. CM&. 

. A dirl!()ã.o espiritual da ca
• est-4 a cargo da Yalorixá 
Dalva (neta de Sont,o de Kfan
lW,7lffl!.} o Ol!'MI ~ e l!ntuslas-

USE TUDO NOVO 
PA&A O DIA 31 

mado 'l'ollillbo, q11e mllMo aa 
breve iai ae IIUIJmet« a ollrt
gaç6es, adqwrindo 11181m ... 
Sar.ee conheclmenq, 

.J.. yaõ da J:nhaai ll>llkoe) 
a1ém de IQ no lleDto --. 
btisnot.a de Kiansama, tor
nou-Be também .a IOl' um• 11• 
lha pequena, pois Kt11DpZua 
juntamente oom O.Wa, fo
ram quem lhe derfllD oa fim• 
de.mento.s na coro.. 

s :1 X 
SebaBtiana PerB1lla.na IIDl 

OOl'oada na Aldeia cio Cabô· 
elo 7 Monta.nhas. A ai.adora 
de Santo Sebe3tiana Perswa-
11&, dir1gent.e ~ T.J: 8'o 
Jorge, looalizada no b8irro da 
Boa-Sorte. e que CODta com 
~ médiuns, submeteu-se u 
oix'lgaçõe.l; de Ron~ 11a Al
deia do Oa.bôclo 7 Mont.anbas 
que ren:. a direção de Pran• 
clsoo Ouimarãe$ rK!aogazua> 
eficientemente ausil!ado por 
sua espô&, An,tub'á. filha de 
Santo de Mario Barcelo.s, ba• 
balorillé ~ Roça do Xantrõ 
~e Ouro 

A irmã Sebastiana. embora 
sendo uma dais mais antigas 
zeladoras. de &mto de Bana 
Mansa. ainda nãc tlnba re
cebido a feitura do seu San
to de um babalorlxá autênti
eo 

Agora 6 filha de Santo de 
Francisco Ouima.rães <Xtm:1-
ga.zua.> e catarina AinJulrá, 
que oi raspada na Nação POr 
ObR Tleuá. bllil>alorbal da R<>
()9. d<! Xangõ de Ouro. 

Na coroaçã() estêve presen• 
te a mais a.ntlga Mãe de san
to de Be.rra Mansa a conhe
cidfssima Marilnha. Yalorlxà 
da T.E. Xangõ Agodô que se
gurou a Toalha da feitura. 

N1!. festa, que Se realizou no 
dia li. qoando se procedeu o 
toque da Oxum. estiveram · 
presentes, vârios terreiros, 
que foram prestigiar a fe!tu• 
ra do sa.nt.o da Irmã Sebas. 
tia.na.. entre oo quais. conse
guimos anotar os seguintes: 

T.E Xangõ Agodõ Yalo• 
rb:ft Mariinha - T.E. Vo-ro 
}. ~ria Redonda Yalor!xâ -
Rosecleia - T. E. Amor, P'é, 

~anç,,. - Taiurlâ - _.... •·o.•·•· a. da oono.. 
"" - Yllioriú - aet>ut ... 
Dlllllbr. - T .ili:. T~ -
llel.adll!r ltelefnbo - .udeia de 
c.bOck> T llonanbae ...... 
Nllwda peloa ·t!Jbos, ~ 
olda, LaWla de Xant6. Valdm 
Cogan>. l"ranclaco, Toclqui
nho e a T .li. cabõelo ec,. 
bn Coral: Yalorlxá. - M~ 
do b&lm> santa !@Dez. 

o banquete to1 re&ltmdo na 
parte d& ta.rde, kJgo ~ • 
OMgad8 do ~ de CMll -
!'Ili OU6t.6ltlo. J 

:t Ir tr 
T.!:. XA.N00 AGODõ 

A no.1111& eq~ 9enzala. ,4.. 
!ÜOII o maior 1lenelra ttt 
Barra MM1ssa, loeallsa4o no 
Ba~ dtt Boa Borte. '.rrata. 
se da T.E. Xangõ, Ãg'Od6, 

que tem a ef1clsM • aeirur• 
dl.reção da mais Wl80 Talo
rim do M'tmlelpfo, ~ é a 
frmfl Mar1lnha.. 

Na ocasião o tioque en 
em hometi~ a Or1Jrã I'nhl.l• 
81, e a n099& equ~ m•1ito 
bem recebida. t>Ode anot11-r a 
nresença do grande eant~rlor 
da ~to. o nosoo f!'fflão tra
nlde. tam.bêm dtrll{e'll-t.e de 
Cru,a de Call1dade. 9ebasti!mfl 
Perstllana fT.E. Slo ~• 
com t,õda a 8118 i,,mda 7.~ 
qufn-he o.nu, e vtoe-Pr<esfder.. 
te de. T E N 8. d6 COl!lõe!~o,, 
ano'"t1mos também I pres.,.,,l"ll,,_•;;---..-..r•~-, 
ea do Pro'fessor I..1,1f,e''""ho1 

Pr,,.fe!oo r~-etelto do Mu
nicípio. V'!\rlos ~rea.dores. • 
out.ms amet1~9.des munfel.
pafs. 

Essa C8M J)O!ISuf 111!1 flop. 
moso OOl'PO medil1nfeo e h,m 
em Ddira uma eiroe1entP Ti
bouam. A oeea de Xa.n"'6, 
A~ e oonafderada nA Re
l!'ffo o Maraca-nl {!OS TPTT<!!i• 
roe. e oomo de t'&to E real
mente a maior casa. 

P'unciona afn(fa ne&iSt C8BII 
uma eeeola t>rlmtrfa. amua
rada. por subftllçáo pela Pre
feitura loea,1. 

Pa,ra;béns a T.nnã Marl!nh& 
e que mn26 continue a. f!l.zer 
,ful'Jtlca. para 08 seue ntereel• 
mentol!. 

O CABOCLO IT AGUASSY 
1 UM MALUNGO DE Ft 

.... 

&tê. localizada na rua Bal
duino de Aguiar n.0 230. em 
Lucas. um lindo Aba,ç,á, dlri
</1 o com dignidade e eflclên
cia. pela nossa estimada 1.rmâ 
a Babá ELZA AZEVEDO .AL
VJ!E,,.aonde se presta a mais 
pura caridade a todos QQe 
procura f!sse Ylê. 

O President.e da casa f o 
prezado irmão Oswaldo Alves, 
qne cola.hora decididamente 
com sua afável espôsa a Babá 
l!lLZA, nos trabalhos esp!r1• 
tuais alf rea.l izad.os e na ad• 
minl•tração do bonito •
reiro. 

Camisaria Progresso 

Prestam càl1dade IM!l!l!III. ea .. 
• de boa vontade, os CB.t>o
olos Itacuaas!, Tutntt, .Jure
ma, R.ompe Mato, Bet.e PIAl
obas, Boiadeiro, Arranca Tô-
00, oe Pretcs Velhos Pel JOBé, 

VO'l'6 Cam.'bllld&, Maria Oon
ga, 'Na Maria da Bahia, oe 
Erêis Doum, Crlsp!m, oamlão 
e Al!redmho, e os ElrõB Trán• 
ca RtMI& de ?mbarê. Lalú, 
M11.rabõ, 'l'ouqutnbo e Pomba, 
Gira. 

Para V'OOês o nosso ma11!1 
8lfloero 881'M'A e esperamQ!t 
oonw oom todo8 voeê6 em 
lloes6 P1"001ssão de Olrofll!1, DO 
S)l'ÓlefflO dl& llO de jalldro, 

·-- DA IOCA, 12 
18lfOII 1 142-4114 

DOMINGO, 27/12/1970 

•• IMAGENS, OXALA, CABOCLOS, PIU;TOS 
VELHOS, EXUS ETC. DIRETAMENTE NA 

l'ABRICA 30% MAIS BARATO 

IMAGENS AGOSTINI INO _ COM_ 
A CASA DOS UMBANDISTAS 

RUA Ol.OA, !4: BONSUCESSO 

G N N A V M B ·A D A 

Arsenal de Marinha 

I' ! atal Com Reunião 
O Al'IJe'Jlail de M:arin.btl 4o 

ato de aJneiro rwhou dia 
211, a - tradl,cl.ooal t.ia 4ie 
)fatal de OIQ8, JlltOP'II01&9ic> 
eomtou IHl!18 reunlio eapirit&. 

A f•w. ieff !meio as 8 noras 
d& maahâ • o ~lo kl1 
~ ln~ belea. 

lftcís, do ltupremo Ôllflo dee 
fteltgiões !'AIJfrltu estwemoe 
--------- -

PAGI A..:] 
Realizou 

Espírita 
r,ep,:-~;aa(;MI u.a festa Plifll: 1 
memt>ros à& nOila dir-«a. 
• sen'1m01 llllla ftMll'llle -. j 
ustação, po1e em ,_.. de w;, -' 
gabarito fODl,QS ~ emc' l 

a reun!Ao espJrita aK ---;.1 
tia. Achamos Qlle fd o ......_1 
• um màreo que 1e ~ / 

ment.oe creclellctad<>i, ~~~. eill!tnar a D01118 do1dl1Da 
exemplo doe C&peHiee ~
co., e ~ que Ji ~ 
tem tanto 110 ~ Mllld ' i 
216 Aerao.\utka, OOfflO 1111 • 
r!nh&. 

Ficamos sensibWv.a.dog eoaa 
o ommte e de!xamol .._ 
eeae, ll(8() JomaJ e DOl'IO 
programa de rádio 4lapoe!çi6 
de t.odoe Ol!I 001110S lrm6ol dO , 
A1-fl,J de Ma.rlnha. e apl'06' 
Mt81D06 a ocaslão p&?a ean• 
v1d&r rodos e. ~J)lhl'eCel'e• 
na proelMão de 09os&1 Que 
r.arem06 re&lizM no dia 20 cte 
janeiro, oom Mída Ais M llo-
rgg na sede do SORE. M l!'H 
Pern11-mbuoo. 1161. 

----j 
Caminheiros 

de Santo 
Antônio 
A reprotagem do T. •~ 

visitou o Centro &p.l:rit& ca
mmheiros de Santo Amõnio. 
que funciona em S1l8 ~a 
sede no Parque Tu.piara, Ku
nicipio de Nova, Tguassu. so1J 
11, orient&ção coneta do •· 
b&lorlllá Valdir de AMis, tQe 
trabalha com o 08.bõclo 1111-
ftlrula Tõoo. 

Os Ogm,da-.aiooolllw 
Nlndir Severlano de 8oue. • 
o Wilson C&rdoso de ~ 
ambos de grande flftpaeidade 
na especialidade. .A8 ll-6e9 
:.e rea.lizam aos llábado6 dilo 
H em 16 diu e a C!M8 elltti, 
DOll diu de aetil\!IÕeS, -.pn 
repleta de fiéis que ali eaeon
tram a solução P8ft. • .. 
problemas sejam il-. _,._ 
ll'i&is ou ~Is. 

Cotl.t.&m08 com êlltie --
na Procla!io de °'861111 cp .._ 
Nll'lOl!I re&lhm ao • ao i 
jan.it,o, dfa, do IINlde ..,., . 
da O'ltlbaàd&. . 

·cw 4 E 

li 
Tudo Pe}og. ■ Offii t 

l 

t :._ _______ 4L-- r 

Roupa· Bniricas Para Seus Trabalhos. Ecplrituoit camisaria Progresso 
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GN NA Ul\lBAND~ 

Saída de no Ylê do 
Babalorixá 

Yaôs 

Tóla Malembê 

fs êla do 
atal de e s 

O Ce:n.tN &lpitiM ~ 
Mar,~ t: ~ 

acõ.e ~ n: -:. ãtera, 
vua Koemos V"ice!:tt• õe ca -
..nio. real12lOII ltia 19, Na
tcl da; Médi , lfi..~us e 
am!o"llS d• casa, sempre 8'lb 
a. sQberba 'lr;,:-n~ da l!l&;bi 
R•·L,., Càm~· ~ e do- !ell er'I
IIO O Di>o.O amJi_o 01,dau.r 
Cãmara.. 

· man:nll:iw,,a 
e ®U.T4t ui akg.tia com 
bttnead.efr&. do Amigo QC.II',cr 
que sempre a. ret.1ta 3eSta 
ocasião uma bODlt& ~ 
de N"atat feita por d.oD& Ruth 
completou. o ambiente e to-

DIR 
:erest~1ou • 1.IOltte-: ''l1.ento I 

4 ~ médiQQ e wnio da 
:IJé. Walt-er Lazarl.nni, qp.e ee 
fazia a-cO'lll.lplUlhar do nosso N,1 me!~ desta .semana reee-

bemQ.'5 a agi;adável vfsif.a àio& 
.-----------

TENÇÃO "TER E R S' 
Se você precisa reformar seu Terreiro. ou 

f a z e r acréscimo, iluminação, pintura, gra- 1· 

des, divisórias em ferro ou· em alumínio. bas

culantes. portas de ferro e tudo o que v.s. pre--
. cisar para melhoria de seu Terreiro, procure o 1 
' Darcy, pelo telefone 260-1746. Fir...L1ciamento 

em 3, 5, 7 e 10 meses. 
ÉSte é m:,,is um emoreenrlim"'n+o do SORE. 

:No próximo aába<lo. dia 1 
de jftlleirO d~ u-n. ?ia~ 
urna said& de Yaô.s no Yle dO 
Caboclo Arr&nCll Tôoo situa• 

do na rua Nascimento our
trel n.• 29, Largo da. Fontinha, 
em 06Waldo Crua. dirigido com. 
muita h, iMsde pe:!o Ba• 
balo. TOLA :-..tAJ,R\fB:JI 
(Lttiz carlos Fortes,. u.m (iP.

dis:ado :se dor e um ~ no • 
esi.s cola;bo dores. \ 

A solenidade festiva ter& 
inicio s.s :flOO horas. tendo 

o oonvidados para o Arun• 
bS do s=•o di ·se._ Zeis-. 

, 
e • 
.,.~~am -+e 
!«ma «defff.. 

N06.90 irm.io e&maxa ,4 

cmffllfou, ~ tfobam«i. 

~~ - • llO&iO 
S:u:i.to • tlicam<llli ilDIPOS--~
. t.ados d_e tr até a. e e;pen-

DltOII, q fl1, c:ompt eend& r.sso. 

dlreto.rea da 'Ienda ~• 
e~ tmiara..S..."'Ü qo.e t:3'IXl 
sua bonita. sede na ma ca.r
ws Costa, 'l . no ...Ria.chuelo. 

Na oca.s.iã,o, o Presidente da 
ca.su.. o n<lEE() irmão Júio CUrY. 
oos comu:nioou que seu ter
reúo est$ri. restiza,noo tra• 
ba.!lx'6 em louvor a Ieman!á, 
no dia :u, na Pra.ia. ãa Bkla, 
oo nha do G,overoa,&,r. 

Man~os o aesso sara~ a 
Yalori:sá Rntb cury aos seu.s 
diretores. e a. todos os filbot; e 
a.ssistentes da ca.sa e rogamos 
a Qxa.là que rca.1~ uma vez o 
tr':'~ reiro d e Oa boel~ !r.. l sr•,:;s
su comr,a, f'<'~ s prc~i 0 <' de 
Oxó,si. no próximo dia 20. 

Ro Bra cas ar«s Seus raL~a10s Espirituais 

DOMINGO, t7 /12/UtiO 

AOS MEUS FILHOS DE SANTO 
Aos meu,s poucos filhoo de santo que ficaram na 

Roça do Xangô de Ouro depois de novembro mando 
a minha bênção. Vocês foram uns bravos e' recebe
ram tudo com t:ranqiillidade e respeito. Prefiro ficar 
oom vocês poucos que para mim representam muito 
do que ficar com muitos representando pouco. Você~ 
são os meu.s filhos que.ridoa e são dignos de serem da 
nossa religião. Cumpriram comigo, lado a lado a nos
sa missão e jamais me abandonaram. Aos que foram 
que sigam com Deus. Sejam felizes, mas bem felizea 
mesmo. Rogo a Oxalâ que todos vocês abram suas 
<iilsas de santo e recebam o mesmo carinho e o mes
mo tratamento que me deram. Só assim poderá ser 
feita a justiça do meu Pai Xangô. Quando as pedraa 
nos seus caminhos ficarem grandes demais, lembrem-
e que vocês tem um Pai que repudiaram. mas que 

não repudia seus filhos. Minhas portas estarão sem
pre abertas para vocês todos. indistintamente. pois o 
amor que lhes dei perdura em meu coração. os res
pingos de lama não mudaram meu modo de pensar 
• agir. Sofram. corram mundo, e depois voltem se 

ui.serem pois sempre serei Pai de vocês. apesar de ter 
a certeza de que não os tenbo como filhos. OX.alá 
que abenQOé' • vocês tod (Mário Marcelos - Obá 
Tel,euá). -

CO CURSO DE OGÃS JÁ 

RECEBE INSCR ÇõES 
Oomo parle d nos.sas 

promoções para o ano de 
1911 que se a.proz:ima, tare
mos realiZar logo no Inicio 
de ,faneiro um grande coo.
curso de Ogã.s. que receberão 
m~~sos tro~u.s. 

o concurso será para Ogã.S 
de Umbanda, de ação C)Jãs 
em Dupla. no atao-1que e 

de cúrimba. sendo que 
as cantlg&s deTem ser i~ 
ditaE e da livre esoolba. dos 
inseri.to&. QuaJQuer Ogá se-
j de o.lgum terreiro ou avul
so, ~?'á proeura.r a se<ie 
do SOR1!:. na rua Pen>am
btlCO.. 1,181. no Bneantado 
e se inscreYtt na sua oat~-0-
m. nentro d6 poucos. uJ!lS 

PELOS CAM 
'l'BNDA ESPmITA MAR-IA 

· coHG&•~"'l.O 
ARRANCA TOCO 

Rua Vilela Taff>ffS, 3a'l -
L.in.$de- Va,seonce!ol,. 

Ia.lorixá. - LauriJKia. Bor
llátiQ 
~ à& ~ e aibaàcf; 
Guia chefe Ot,bocl'l Z.umbl 

TBINDA mPm.ITA 
s&0 SDABr!AO 

Rua X!sf;c) Bahia. as - Pie-
dade: 

Babá - Jiracema M 
Gira 8ICll'S ~ de li/li; 

Gt& 
'l'EHI),l. ESPIRITA 

SAO .J0A0 BATISTA 
Rua Barm& :ea.neto. 46 

.lk>Il.SUCes.50 
B.a.ba.la6 - Bil!rio 
Coll.sul~ à$sel;?111ldas • 

sextas-'feiras 

GRuPO ES.P'IRlTA OGUM 
SETE ESPADAS 

Bllll Teu:eira. de Canalll.o, 
21a - Abolição 

B~ls.Iaõ - Raimundo 
Mãe Pequena - GllmaJ' 
!';es.-;ões à$ 2a .• 4a •• sa. tei-

ra.s 

OE.'lll'I'RO ESPIRITA 
PA1 GREGôRIO 

Rua Ara.;;.s:.Jal, 246 - cam
p'nho 

e.sia.remo.s publicando o re
gulam(>.nto d<> grande c:oneu,-. 
~ àe Os'is e avisamoE q\:e 
Os t.roféu,s e,starã,o em ~o
sic:ão a g»rfu ds primeira. 
eliminatória. 

.» se :mscreveram pe,ra 1> 
eoncwso. ~ ;,eguintes Ogás: 
Ce.rlos Me~.ko$ e Deiair 
Me.ira. para 0mllanóa e José 
Goroinbo N~o. re,p.re<'!'n• 
tando os três a Palhoça Sete 
Pena.s dll$ Almas - Livanil• 
ton Sales Lnu Gonz:.~ e 
MiltoD Rodrigues Am0rim da. 
Tenda ~ta Fõ'ha Ve!~, 
Mu:ndm.bo. N o. ~ do c.-
boclo Arranca Tõco. W11Son 
do O:ltoo!'i da Roça do Xa.n
rô de Ouro. 

HOS Â FÉ 
~bala6 - AuguSto 
eoasmtas à5 <J.e:rt~:: . teitas 

CABANA m:PIRI'IA FILHOS 
D'S MOÇAMBIQUE 

'8s:'::rada do OPviano. 31 -
Tul'i&Çll 

Babá - RU.tb Pernand«i da 
.Rocha (Oi:i Mici11elê) 

Sessóe-t; ~ ~q.s-feiraS. 

TENDA ESPIRITA OGUM 
BEIRA MAR 

RI& Dlganl wemeck. 1116 
- Jaca.npagu:!. . 

Ialori::lá - OOVia No1ueu. 
Sessõet! à& 4a. feiraS 

ORNTltO ESPIR:rl'A 
ESI'REtA GUIA 

Rua AgoStmbo B:ubalho, 
421 - Madureira 

Ba.M - DlJ'&llira 
se,,s~- às 4a.S • e s..4.b•i ckJI 

A.ao\.ÇA REINO DE ANGOLA 
Rua Mal. Joe..quun má.cio, 

- &eo.Jengo 
Direção da Eba.mi Aurinlla. 
eonsuuas às 3as. feiras 

CENTRO e:s.Pffil"l'A 
JUREMA 

Rua Mal Barllt-õo - Tra~ 
vessa 61 c/4 - Realengo 

la.lorixá - Indu 
Consultas às 5~~ feira;: 

Com tatll Ciquinh: <dj.a Z de 
janeiro haverá nome de 19.ô), 

Camisaria Progresso RUA D 
TELEFONE 

CARIOCA, 72 
242-4124 
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A VISO IMPORTANTE 
Avisamos aos terreiros e ~ores de car.; 

teiras expedidas para representantes. do SORE, 
do Tablóide e do programa A Voo cio Exército 
Branco, que tôclas u ca.rteiras ficarão sem va
lor n<> dia !l do ano. 

Os intereasados em renovação deverão com
parecer à sede do SORE, munidos com um re
trato e com a. carteira anterior. Pedimos aos 
dirigentes que não levem em considerações as 
carteiras ant~riores e não prestem informes sem 
a credencial devidamente autenticada e reno-
vada 

CABOCLO PE A FORTE 
VIBRANTE MAL NGO 

Is uma benl ~iZ.'I a. 
casa de caridade :foi Por nós 
i• isita.d a, 11, 'I'eDda 'J!lSil).lrita 
C:ibôrlo Pena. Forte, Jocaliza
ds na rua ca.simlro de Abreu 
n." 215, nos Pilares. que reali
za se"5Ões às segundas e quin• 
tas-f.oiras, com inicio :às 20.00 
horas. 

A direçtw Ó" Ab&çá esM. en
tregue à no.~a simpãtica e es
timada irmã a B!llbá OTAVJA 
PINHEIRO, que a.o lado de . 
um ,rupo de idealistas e abne
ga ~os irmãos, reB.liza uma 
obra meritória, em prol da 
~volução de nossa quertda 
Religião • 

Prestam caridade no ~ 
os visitantes e formosos ca
boclos Tllpã, Tupla.ra, C..'8.Ta
murú, ()Obra Coral, Jurema. 

Pena Br&11ca e Mata Virgem. 
os bondosos Pretos Velhas 
P&i Domingos, Pai Tomé. Pai 
Tião, Pa.i João Benguela e 
Pai Benedito, os u-requletas 
Eres Cosme, Damião, LuW
n.ho e Pedr1nho, e as eficien
tes entidades tri!Asl= Po!Ilba 
Gira, sete ~B.S e E•/.l Gu&• 
reiro. 

Convidam0s nossos esuma
doo irmãos dessa bonita Cl!Sa 
de caridade .a nos visi~ 
no SORE, em nossa seae 11& 

rua Pern!I.JllllUCO n.0 1161, no 
Encantado e que nos prêsti• 
giem compa.reoendo à Proe111-
soo que reaJimremos em h<>• 
menagem ao Odé Maior, nosio 
Pai Oxossi, no próximo dia 20 
de janeil'o. O no..."50 fraterno 
Sara.vã. -BABÁ OSEFA FERNANDES 

HONRA NOSSA RELIGIÃO 
Visitamos maiS uma l)Oii.i.ta 

Casa de ca.i:idaàe, a Tenda 
EsPlrita Cabôclo Tupinamba. 
localizadli. na 1·ua Joaquim Ro
drigues n.• 334. em Luca.s e 
d1rig1da. com gr:mcte ll'llllllJ0a
de e muita dedicação e efl• 
ciência pela Babá JOSEFA 
GONÇALVES FEJRNANDES. 
1una zela.dora que profe.!Esa o 
Santo oom muita. dignidade e 
acerto. 

O Ogá do Y1ê é o n06S0 pre-
!la do e competente imláo Oil
&on Gimenes Penha, um de· 
dicado espírita. que cola,bora 
oocidid.amente pare. o bom 
êxito dos trebadhos efiiPil:ituai. 
lltM ree.lizadoll. 

A Mãe pequena do Abll.Çà 

é a nossa prenda. e estimada 
irmã na clemente Pinibell'o 
e a Diretoria ê oomposta pe
los dedicados trmãos Edgara 
da R<>cll&, Ma.ria da Glória 
o. de Oliveira, Arquimedes 
de Oliveira. ~andes, Ere
nilton F'erreira Flõres, Ary 
Vianna e Era.Ido da Concel• 
ção. 

Es,pera.mo.s a visita. de vocêS 
ao SORiE, na rua Pemambuco 
n.0 1161, arettem o nosso ma!S 
sincero e fr.ait.erno SaraVà e 
fazemos votos par& que todos 
voe& prestigiem a noosa. Pro
olssio que seré. realiza.da no 
próximo dia 20 de Janeiro, em 
homenagem ao Odé Maior, 
nooso Pai cnoss1 

• 

Conforme foi divulga.do no pro
grama a Voz do Exército Branco, 
real.i.zou-se na semana passada, no 
Centro Espírita Cabocla Jurema, 
que tem sua linda sede na Rua Al
vares Cabral, 41, um grande toque 
em louvar a Orum e Isnsã, sob a 
-competente direção da Baba Geisa 
Rangel, uma jovem zeladora de .san
to que vai de vento em popa graças 
a sua mru.1eira humilde e eorreta de 
trabalhar. 

por um anillstãs de J:é, que, aespido 
d:e vai<u.de levam para a frente a 
mlssão que Jhes fol confiada, d'esta
cs:ndo-.se entre êles ,o nosso bom Re
nato, guie de fato tem dado do seu 
melhor a nobre c:ansa. 

No fila do toque :a casa estava su
perlotada e tudo transcorreu de for. 
ma maranlhosa com muita vibração 
e muito respeito. ós daqui envia
mos um sincero .saravá àquele ter-

, Na parte material, funciona uma 
bem estruturada diretoria sob a 
orientação de Israel Rangel, espôso 
de dona Geisa, auxiliado de perto 

relro que -ê nosso :fiilad'o e esperamos 

contar com todos -os filhos da easa 

no próximo dia 20, para a procissão 

de Oxóssi. 

VElNTII,ADO!RiES No-vos e/ 
p2-antia de 1 ano, a pai-til' de 
l!>ú,O0 FAET, LUSLRE, GE to
dos giratórios. Rua da om
ceiçã-0, 111 (esq. de Mal. Fio
riano). 

TELEVISÃO - Temo.s vá.ias 
ma= a. parta- de 150, 200, 
300. Tôdas flllilcionando nos 4 
oanais. :u,va, grá,tis 1 antena. 
Rua. da c-oncelção, 145, esqui
na com Ma.reobal Floriano. 

TELEVIS.~O - Nova- liqUi
dação da semana a pa1·t1r de 
'76(!, Zenit 23", ABC, Sellnp, 
O<>lora..do, Empil'e. P'l'OO,isam.os 
Vt'llld.er muito. Temos p1-ieço p/ 
revendedor, Rua da eoncei-
oao 1.n. 

GELADEIRA - A partir de 
150, 200, ZliO e 300. Válrias 
m.aroas, tôdas pintaaas. con
gt.ando bem. Rua da Concei
ção. 145, esqUina de Marechal 
F .oriano. 

GELADEIRAS N-ovss, 9 pés 
- Preço.s de 620 a 5,80 oí 5 
a.no., de garantia.. - R!Ua da 
Conceição, 111. 

Precisa-se elllJ)regada para 
p,::q . familia É indispensável 

que seja educada e amorosa 
com criança. Dorme no ein
prêgo Rua Sebastiã-0 de 
Paulo, 84/102 (Eng. Nôvo) 
{descer R. B. Bom Retiro, 
1480). 

VENDE-SE 

Vendo lindo dormitório 1 

portas marfim e OB.ViU!lla, mo• 

der.no, caima couj. b&rato. 

Rua Sebastião de Paulo, 

84/102 (Eng. Nôvo) (descer 

P.aulo Belo Horiaonte P 

&. B. Bom R,etil'O, 14110). 

SOCIAIS 

NOIVADO - 1-1-71 
ata. Nei Lossio Mandarino 

• OeLso AJmeida Filno. Rua 
Joaquim Ma.rtins, 78 apt. 1~1. 

Guarda-Pós - Calças - Jalecos 
USE 
PARA 

TUDO NôVO 
O DIA 31 

e misaria Progresso RUA DA CARIOCA, 7? 
fflffONE : 41•4124 

,.• 

.. 



te eom o terreiro do Caboekl 
V-sóe, Centro Espirita Cabocla Jm>e

,ma. e Roça do Xangô de Ouro e outros. 116-

.tnf,ernot: na noite do dia 31, realizando obr1-
',P(JÕels em l?Uvor a Iemanjá na Praia do 
~ junto a Ponte. a partir da.s 20 ho
( . Tod06 os nosso.s irmãos que desejarem 

ipar dos nossos trac..,lhos poderão fa
Jo, bastando para tanto comparecer àque
local onde estará fincada na areia a ban-

. cio Supremo órgão das Religiões E.3- · e Uma caravana da nossa sucursal de 
estará presente em visita oficial à 

btl.ra, sob a chefia da noosa renre-

8&1\ta.Dte na Capital. a val&osa. Ana Maria, 
Yá Lodev!. 

Convida.mos outros terrelrOs para se unl• 
1iem a.o ll0íl3o grupo, sejàm filiados ou não 
ao nosso órgão. Como sempre, nosso desejo 
é de uniãc e teremos na noite de 31 uma 
nova oportunidade de estarmos junt.os de 
nos.sos irmãos de :fé pertencentes as diver
sas ca,sas de Umbanda da cidade. 

Recomendamos a todos que levem velas 
e tlõres para faz.ermoe â meia-noite, noosa-, 
oferendas ;{rande Orl.xã. Iemanjâ, a Rainha 
do Ma1. Vamos saravar nossa linda entida• 
dr e vamos pedir a oxalá que governará o 
ano de 1971 muita paz muito amor. muita 

,. 
OSSI, 

prosperidade multo carinho e muita aJ~ta 
para todo o povo de Umbanda. Aproveita.• 
mos a oportunidade para mais uma vez con• 
vldar todos os terreiros para comparecerem 
il. procissão de Oxó.sm que faremos reali'i'..ar 
no dia 20 de janeiro, com salda da sede da 
SORE no tradicional horário das 16 hora..;.

1 Venham todos. vamos começar bem o ano... 
louvando o grande ortxá Rei dos cabocloa.i! 
levando sua imagem pelas ruas e mostran• 
do assim a quem não nos conhece tôda a 
beleza da nossa Umbanda. Saravá Iemanjà,, 
Saravá Oxalá Saravá Oxó.ssi. Na fot.o, me:zn. 
bros do Centro Espirita Cabocla. Jurema qU6 
estarão cono~ro no d, 31 no Galeli.o-.-

• 1a o • -----



et ·randes 
· Na Procissão 

Da esq 1.t-erda para a direita.. Elizabeth, doe riãá 

~a, Mariazinha do Ca.boclo Fôlha V&rde, Ro 

Lop&i,. cii :Jil.ermes, Nooa, de Ma.os.é. Ma.ria Rele 

da Penha, Terezinha, da Oa.boGla Jurema e h 
liUf»m:00.10 do Oe,boelo JUN&,ra.nã. São Mm dú.rl& 

Mff gr~ d:i-ripnies da Umbanda que se reun.\ 

l'M.n !Wn Maoaé & ~m esta1 preeen,es 
pi'ooiuio ck Xall.gt> e 1-bei~ do dia 19. A1ffli. 

à'~, ~M gr~ ~tes comp-areej!"ãQ., 
. 

(Leit\>m me-iiél'» a.o corpo do tablói~e) • ./ 

STO 
a s~ opmtão de qwe Aio dfftffl e~stir lufM fr-atrleiclas 

das rafüi•iõe1 espMias.: "A hora - diz ék -- é de semt~ 

• ~ dMclir". (lt+t ltO Clili'PO eh ,~ . 

..... o o. 11'1.U IH) • 1 
.<\-1te »6 - Dio • ~o, A • V-lej,,-:.:, 6-&·ll!-,l - ~ &11.~Sil 1 

.. - --- - --- - - ---- ---------- -- -- 1--------------------------------

LEI.A 
HOJE 

---------------~-------- --- --------- ---- -- --· ---- ------ --- -

o em Líder! 
.• t.,,lvado pe.ra a UmbJ.ooa , ,o,u.'. a~ 1{) al1<><1 P'l-. • 

d>Q granõ,, Mãt> oea o m4'-t1-in<> ~ 1..:-,ns 
- t,r11n~1orn10u nl,j,m ui-<loroijo f!lllJ>ki~. Al)Nudeu m- -,~ 
om :. pioneiJ•-a do 1!1>8P,irihlsmo @tli ~ I' depoi,i, ~ , 

mundo · para saber ma-i• Fl'IZ obri~ l'!a · AY-l@t)1» 

.~nl-.ou li. digina &> Banda O!'l' e -111,1gô), :mo.k' o j-0 · 

2-4. a-nos é ll<ll'l autienhleo lid"!-L' reH~ão 'AO &\,~ Óol\ 

l'Ho e e;;tará p1~-¼}et Wl'l'l ktdti o ~~1 oorpo m.-e&it~ 
Pi·od..wiio do ;t6tt PflÍ. Voe>ta t>M· N'l\ho.!: 

!)(l+m'H·i ~ lHl,l'ODõ 

-oc ÃO 
AJDA PiR~-AMBlJCO - CRUZ I S·OUZÀ - c·LARIMUNDO DE MELO 

- AMAR.O CA Y A.LCANTI «.. tu LHõ 5 - PER~AMBUCO - 0·01s DE 

ft'VflR · IR 

TRÁ A 
- C\.ARIMUN· 
y - -.Á y 

DI M L -- CRUZ 1 ____ ... ZA- PE NAMBUCO 
A$ IA , ~RAS IU REIROS. 

-----~--
• 
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OGÃS DE ATABAQUE E 
BATEDORES DE TAMBOR 

LUIZ CARLOS 
(Babalotu TOLA 

FORTES 
MALEMN) 

J.v-u.= nu-, sab..·moo que exist,e uma 
~,-.,.nde dlferença entre Ogã de Ataba
que e o B:it.edor de Tambor, enquanto 
o primeiro. passa pelo fundamenro. sen
do suspenso e posteriormente confirma
do. dentro elo fundamento de Nação, os 
batedores ou curiosos. gostam apenas de 
fazer barulho. quando não perturbam o 
bom desenrolar dos trabalhos espirituais 
de suas casa.s. 

Conheêemoo Alabês e Ogã.,; de gran• 
de gabarito e conhecimento do Sant-0. 
que pa.ssaram pelo Ariaxé e sabem real
mente o eró de Nação, José de Oxossi. 
Mundi.nho D'Ogum, Wilson de Oxossl. 
Sa.mit-0 e Abel. que por muioos e muito., 
anos louvam os Voduns com muita hu
mildade. eficiência e dedicação os quais 
possuem a d:gnldade suficiente em u..sar 
o ata.baque, representando com galhar~ 
dia o seu Abaçá e fazendo com que se
jam sempre acatados e respeitados, pelo 
virtuando a finalidade do Toque de sua 
que aprarentam, e conhecem. jamais cils
Casa, ou da Roça qu,e vi.site. 

Os batedores de tambor. são os que 
realmente na.da conhecem e se metem 
a cantar o que vem na m-ente. mistu
rando alho com bugalho. 

Citarei a.lgun.s. ~ inter~tes: 
Fui assistir uma salda de Iansã, no ter
reiro de um môço que se d1z filho de 
Santo de Menininha do Ganro!s. o que 
disoordo plena.mente porque o a.cbé da 
antiga Yá é raspar mona, jamais raspar 
ocó, mesmo que não seja. O .Fundamen
to da ca.,a. é Mona. A Iansã na 1.• Salda 
veto vestida de verde Caché muito forte), 
na 2.ª Salda a Santa veio de Ogum, com 
capa.eete, esprda e tudo, só faltou o ca.
val<>. porém, acho que êle estava presen· 

te e na 3.ª Salda, a bela Oi.a veio de 
Oxo.ssi <?), quando o batedor de tambor 
da CMa ruminou: ii pra Caboclo, é bom 
no crime (acho que êle quis dizer: "0 
que ba.mbe ô cllme"), e começou a bo
bagem.: "Grugumida. mutaleeô é sim, t 
o côco de sinhá'' (?), penso que o mo
çollo quis diser ''Gongobira Mu-talê'. jA 
se.bem que me retirei na hora, não po
dia continuar, depois d~ fundamento. 

Certa vez chegou um môço em nosso 
Ylê, dl.2.endo ser rllho de Chaehuê de 
Omugongo e?), e pediu "Meu camarada 
quer deixar eu dar uns tapas no cabrl
to'', pela pergunta. não dei resposta por 
não conhecer o significa'<io da frase, no 
f1nal do Toque é que o referido Batedor 
reclamou não ter deixado tocar ataba· 
que. Cavei um buraoo no chão e sum1. 

C8306 como ês.se.s depredam deter
minadas Casas de Santo. que não po.1,
suem o cuidado em preparar os seus 
Ogãs. que dentro da hierarquiá do san
to, repre<;enta.m ums grande fôrça para 
o Abaçã, pelo conhecimenro, firmeza e 
ajuda direta ao Zelador. Tôda Roça ou 
Ilê que possui um grande 0gã é um Se
nhor Abaçj., 

TOLA MALEM:Bi:, realiza consultas 
e Jôgo de Búzios com o "Seu'' Tranca 
Ruas das AJ.m.&.s, tôdas às ~unda.s e 
quartas-feiras, a partir das 14,00 horas, 
na Rua Nascim.entó Gurgel n. 29. La:r;go 
da Fontlnha, OSWaldo Oruz. No próximo 
dia 25 de setembro. serão inauguradas 
as novas instalações do Ylê do 03 boelo 
Arranca Tôco, com um bonito Toque 
Festivo. Compareçam. 

DOMINGO, 5/t/lfJ'71 

CU /05/DADES 
Você saba qu.e a Pa.g-el.auç& j uma forma ele l"eU• 1 
giio praticada no Amuonas, Pará e rtaui? 
Que o Catlmb6, praticado no Noroeste, não Poa,SU,t 
hlera..rqu.ia .sacerdotal e difere grandemente do Can• 
domblé, do Xangô do Nort.e e da. Umbanda? 
Que o Ohefe ele tenwe • Catim.bó é cha.maclf> a. 
Mestre! 
Que 06 1ndi06 que inoorporam em noa90,5 terrolnle. 
.são na. maioria da. ~ Tupy, nu suas vt.rtu 
triboo? 
Que os Tupivambás US&va.m o Tembetá, uma ~ 
ele odliN.l ele rocha.. in.troclmida n• lábioe para.,._ 
Tocar a deformaçio tão apreciada! 
Que oo guerreiros importantes das tribos ln.direnu 
do Brasil, usa.'V'tUll um imponente manto de :i,enu. 
que lhe ctúa até o joelho? 
Que os Tupina.mblis usavam ornamentos ele pau 
no naris, enquanto os das demds tribos usavam per• 
furar as orelhas e enfeitá-las com penas? 
Que os Gu:ara.nf.s usavam um manto de pele de ani
mais? 
Que os Tu,pys, na maioria das suas tribos, a.nda.vam 
inteiramente nus.· com enfeites de penas. multo Ta• 
riados e várias côres? 
Que Boirangaóba era. o nome do manto de core· YA• 
ria.das usado peloo Tupinambá.s. 
Que Ajucará. era um colar de dentes de ani:ma.19, 
usado como troféu de ~ pelos n08S08 inii06? 
Que os Tuplnambás usavll.Dl um enfeite especlal, "
caráter mágico, que era pe-ndurado por uma l)Slha. 
no pescoço? 
Que o Xa.ngô do Nordeste, embora fOl'te.ment.e aar• 
cado pelo ritual dos Candomblés da. B&hi&, mantém 
as suas ca.ra.cteristieas próprias? 
Que 06 nomes dos atabaques usados noe Oandomb1-
são Rum, Rumpl (Oontra-Rum) e Lê? 
Que Agogô, Aguê, Abê, Ré~-Réoo. Birimbáu e Adj:\ 
sã.o também instrumentos usa.dos em Toqllf!6 ele Caa 
de Naçã.o? 

Qne Ba.tá-Ko • o nome dos grand~s ta.mbore.s de 
Guerra, u.sa.dos ant:lgamente? 
Dis-lile Festa de Eg,ms, qua.n.clo são reverenol&clas M 
a.Imas dos Babalorixás, Yalorlxás, Orãs e peaou 
qve tenham exttcido posição ~ destaque deniro t1e 
Ca.nd-blé! 

Reca,jo l,ilil.:S. B..n.d3 Ciê 
- muito oorlgad.o pela aco
l'h,'da. carln~a. De voof 
não se ~ria espera: ou
tra coisa. saa.s f1lhas sio 
óe uma simpatia sem igual 
e o Adlliton é simplsmenlle 
notá.11el. Um ir=de abraço. 

o Cantinho da . Corrente Ment.aL 
igual a nós e por qulJcluer 
denclêncla nio o ~
o ~to então. faz oom 
q\Hl noe ataquem procurando 
uma. forma de aparecer. elo 
pobres de espirtto, inferio
Nl6 a oos dlgn06 de noaa 
pfoed6de e preces. ProOlll"e 
pense.r oom.o nós. Se 1'0Cé 
ana.llmr bem, verá que quem 
J,be ataca desejaria ser como 
'ffJOê. Se Isso a.oontece em 
uma cidade grande, como 
não Iria aoonteeer em uma 
olda.de pequena oom<> é a 
11Ua. Escreva sem~. Nóe 
somos se\lf! amigos. 

• 
Otima a col'.llla do Tola, 

domingo pa.ss&do. Eu pen.60 
oomo vocf.. :t !)ura ~cou. 

• 
A Ya:orin. e os mádiuns 

da Juremr. da Cachoeira são 
espetaculares. A mie pe· 
quena, então. é uma graçe. 
Está sempre sorrindo e sua 
aJ.ezrla é conta~ante. 

• De repen~, ao calr da tar-

Nôvo Horário 

de D& simpática MMlaiê, a... 
guém que se metl'ftl'a de 
le1lQO na cabeça começou a 
301ta4- a lln<1a cabelel.ra }ou• 
ra. Com que carinho alga• 
mas filhas pentearam a que
rida. YaloriJrá. para que ela 
ficasse ainda ma.is bonita. 
Pa.r&bén.s. Mariazlnha, pela 
~leação de sua.s !rha6. 

... 

Impressionante a manl
flesta.çã.o de ré dada pel06 
.seguidores de seu Sete da Li· 
ra. Tenho <i certeza qUe em 
tod"5 o,s lares, naqu"'!Jes m.1-

Para Búzios 

O nosso companheiro Mário Barcelos pas
sarã a atender para jôgo de búzios, na sede do 
SORE, na Rua Pernambuco no 1.161. às têr
ças. quartas e quintas-feiras, no b.orárto das 
15 às 20 horas. Os Interessados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
ftcha.s. 

nb.toa em que o ID6r& 'f'.ilbooo 
l!lXu se apresentou ante a& 
c&meras, pelo menos uma 
peE6<la pediu a seu Sete que 
a prote.Je,sse. 

ALGUMA.S R,ESPOEJilAS: -
Carmem de Caxias - hl
gar onde 'f'OOê mora não 6 
tão longe,. &8$In. Apareça 
quando qu~. 

R06a Triste - seu caso 
nada tem de complicado. 
N'ao se deixe impresslon.ar 
pelos vizinhos. Se você já 
consultou um bom médico e 
êle lhe garantiu que é be
nigno, deixe de se preocupar 
e confie na pa!avra dêle. 
Tenha. pen.sarnentos poBi.ti
vos. Isto ajuda multo. Vol
t.e a escrever dando notl· 
elas. 

Maurtclo F. Luz - Golt.ei 
de saiber que tudo vai 1ndo 
bem. Viu como tinha.moe 
razão? 

LUOl,a,na - acho o seu 
nome multo bOnito. Não é 
nec,esoo.rio marcar hora. 
.Aipós as 14 honi.s da.s 26. 
feiras, você me encontra li.. 

Carlos R. Alencar - As 
lojas da oldade do Interior 
podem enviar oe pedido& dce 
11..-ret.os dc6 Sete pedidos 
para o sou • aós o e.uca-

ELJS 

mlnba.reIOOB. Sle6 ~ a:r 
revendidos por qualquer Je
Ja. Não é necessário que seja 
uma C&.S& de artigos de Um
banda.. Slo Ilvretos bOnltl
nhos que 1ics.m bem a.té em 
botlques 

l"ã do c&SAI - respeito o 
seu desejo de permanecer 
tncógnl.bo, IDM vocf nio d~ 
se nada de nôvo. Todos 
e.quêles que conhecem An& 
Amélia e Mário fioe.m cati1'08 
da slmpe.tla e amizade que 
êles dlstrlbuem. t!lles são 
•gente" e 1sso é multo lm· 
portante no.s dias que ooc
rem, onde que.se todo.s usam 
mã.sca.ras. Apareça quanao 
quiser. 

Helena Freitas X - não 
publiquei seu último sobre
nome para que vooê não ee
,Ja. fê.cilmente ldentlficade. 
Aqui no SORIE, pensa.mos e 
a«1mo@ aasim: quem fala mal 
de nós é porque deseja ser 

ATENÇÃO 

A partlr <iestà. segunda• 
feira., visando dair maior a.s-
81.stênci'a aos seus consu 'en• 
tes e em 1008.l ma.is adeqU&• 
do Mlile El.L~ eBtfl.rá a.ten
d~do oam a Pomba Gira 
Mulambo, a. partir das lt 
hora.'!, na sede do SORIE, 
sempre com a a.sslatêncda. dO 
Vod.unoe za.zl Era.ngi. A. ett
de do SOR1E, conforme você 
jê. salbe floa. na. Rua Per
nambuoÓ, 1161, Esbaçlio dO 

Encanta.do. 

LEIAM E DIVULGUEM 
r 

ABLôIDE "GN" NA UMBANDA 
, ANOS DE ATlVlDADES 

NOVA FASE l. - --

DOl\lINGO, 5/9/L971 GN NA UMBANDA 

' 

ELIGIÃD MULATAl 
♦ 

~ ~te ~ reliiião ~: NORONHA FILHO 
/ menk-l>rasileira, é a Umbanda. Tôcbs gJá,o lliDIDIU)4wia., - contar contribui· 

/ as outras sã.o estrangeiras, O nosso na- ções out.ru. Asnm. como o elemento 
cionalisno não vai a.o ponto de introdu- nativo forneoeu a ti.pra dos Ca.bôclos, 
zir nenhum xenofobismo neste setor: também imporfantissima, e o Ca.tolie~ 

entrou ci.n os seus Sa.ntes e alguma. 

liturgia. Do Espimtism.o, a Umbanda 
aceitou tôda a fenomenologia mediúnica, 

estamos a.penas constatando um fato. 
verdade é que a maneira brasileira de 

fazer as coisas criou uma relie'ião belís

sima., cheia de harmonia, de sons e de) 
tons, de um colorido muito nosso e de 
um.a riqueza de rito;; e de ritmos que 
chega a assomb1•a.r o estudiosG alieo.íg-e 

notadamente a de incorporação, e mais a 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

rei.nca. ç· ~lucionista.. 
Assim como o ho~e1ml... 

oma.tório, ou melhor uma mescla de 
sangue bra.nco, negro e índio, a Umbanda Certa feita, vamo.s J 

dizendo isto quando uma pes.soa 

amiga e partidária do 
atalhe>u: "Powi ser tudo isso,· mas a Um
banda não tem fundamento''. 

é UIWl comb-inação de elementos religiosos 
brancos, negros e índios: ela é uma reli- } 

gião essencialmente brasileira _-" .! 

A resposta saiu tão fácil e nawral 
que nós ficamos a imaginar se ela era 
nossa: "Como não? o fundametlto da 
Umbanda é o Candomblé''. Ela quis retru
car ale-o, abriu a bôca., engasgou, ppe
joa e aeabon rindo. De})Cllb, eu mesmo 
fiquei pmsan& se a minha própria N6· 

pe>s1ia tinha fundamento ou era apenas 
uma "saída de emergência". Boje, aeho 
qu.e eu esta.va cerilo: a Umbanda é um 
slncreti5mo de Candomblé, ele Espiritis-

r, pois, que a Umba.nda não tem T 
fundamento é um modo impróprio de ♦ 
encara.r as coisas: taJvez se pudesse re- ♦ 
criminar que ela tenha fundamentos 

demais. ♦ 
Em realidade, num futuro não muito 

remoto, u próprias reliriões africanas ♦ 
irie per4eo4o a purea inicial, mesclan- ♦ 

cio-se também: os xanrôs do Nordeste 
são nm bom exemplo, pois a ritualistica 
africana. já eetá incorporando elemenws 
d.a liturgia católica. Muit.os CDDdena.rão 

♦ 
♦ 

n10, de Oa.tolicismo e lle J~dla;nis,yy,,, B tudo ist.o, em nome da a.utentlcidacle. De 

mais aquele ''jeiit-0" gostoso, que só o bn· aeôrdo: 11uein qtWN!I' uma religião afri-
1 sileiro ~. de ta.ser a.s ooisas. cana "pura", d- velar pela pia.resa de f 

1: evidente que o Candomblé é um seWJ fundamenws . Mas isso não é tarefa ..! 
dos lundamentos da Umba.nda: êle coo- para OI u.mbandistu. A. Umbanda é uma l 
n-ibu.ia com a fiKu.ra clo9 Orixis, de im- ~ão mulata e não neça: não TamOS ♦ 
i,ortantíssim.a funclamen.tallclade na reli• c~ar no prMo! 1 ~--------------------------------------------~· 
UMBANDA E.CANDOMBLÉ 
- O Al>Jlê W&oü d~ Oxos· 

si. da. Roça do X:1.ngô de 
Olll'O, vlsltou dura.nte & ~
ma.na. as novas ins-tala.çoee 
do Ylê do Caboclo Arranca 
Tôco, enaltecendo a iniciati
va de Tola Malembê quan
to à loca.llmeão de seu DÔVO 

Abaçá. 
- Em Hi~!euópolls. Nova 

Iguaçu, existe um bem 
organizado terreiro, dirigido 
com e!lc~cia pela. Ya.lorl
Xá Flor Palit!tuooi, uma legt• 
tlma filha de .Bt-la Olã rea
lizando bonitos Toques d4' 
ang0la. a.os domingoo, de HI 
em 15 dias. 
- No próximo dia 18 de se-

tembl'O será rea.ll=<l.11 
uma bonita testa no Ter.rei
ro do Caõôelo O>rre Campo. 
na "Rua Souto, em Cascadu• 
ra. em homenagiem ao an1-
'rel'Sárlo do Guia Chefe de, 
.Abaçá. 
- A Tenda. Espk'lta Cabocla 
Ubirajara., l!!rjglda pe:o Ba. 
ba.laô José Florlsberto d6 
Menezes. rea.llza.rA no prôx!· 
mo dia 18 de setembro uma 
linda festa .de an!Tel'Sárlo do 
vibrante Guia ~e do Ter
reiro, o Caboclo U'b!rajar& 
Pelto de Aço, n-a. Rua cata
guazies nº 1 'ffl, em OswaldO 
cruz. 
- Visitem a Tenda Espirita 

Hotel Ar E Campo 
< COM NOVA DIREÇAO 

Gerador próprio - apartamentos luxuosos, com mú· 
sica e Telefone. 

Otlmo serviço de bar e restauranu \. 

Rodovia Washington Luiz Km .:6 1/2 
CA 500 metros do viaduto Rlo-Teresópclls) 

FILIAL: Trevo Hotel 
Um doe mais conceituados da Pres. Outra Km lS 

C'a.boclo Mata. Vl,rgem. na 
:am. Abe.çat n° m em Oll
waldo Oruz. Uina casa de . ca
ridade, humilde e organ!Jla
da, ~ tra.balba pe1e, nOMa 
Umba.nda, e que rem a dire
ção da Ba.bé. D&masoena O'l· 
velr8.. 
- N05SOS parabeDS ao csUl 

Ester e Fraga. d1rlgente1 
da Tenda do caboclo Arran• 
e& Tôco, &ituada na Rua Dr. 
Noguc:hl, e 11, sua Yak-ekert 
Edllamar, pela bonita festa 
que rea.11.zn.ram em homena
~m a Yemanj&. 
- No dia .28 de agôsto. o Ba-

balorlxá Jorge de Oxossl, 
realizou um bonito Toque em 
seu Aba()á., situado na Rua 
Olrne Mal11.. em Todos 06 
santos, louvando Seu Sete 
Enauzilhadas das A'mas. 
- Um dos ma.Is bonitos e 

organizados t.erre!ros que 
visitamos e que nos presti
giam é .sem dúvida a Tenda 
do CM>oolo Ianda.rassú. di
rigido com ellclêncla, humll• 
da.de e dignidade pela Babá 
Ruth Cury e o seu e.stlmado 
espõso Júllo. Nos...<os Para
béns. 
- Os no.ss,oe lrmãos L!gla e 

Slnval SalvattL formarã,o 
ao nosso lado na Procl.!!6ã.o 
de Xa;n~. oom o EJCéreito 

Branoo de OJt0.16.. 
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UMBANDA SE AFIRMOU NA 
FESTA DA VllA ALIANCÂ 

Conforme antecipa.mos no 
ta..blóide pa&;ado, no último 
sábado estivemos com uma 
grande caravana visitando o 
Te:rretro Cristo Rei, situado 
na Rua da.s Telefonistas 50 
na Vila Aliança, que ~~ 
a competente direção da 
Babá. Ellzabeth, uma daB 
maiores lideres umlba.nd'stas 
daquela região da cldade. 

Estavam à nos.ta e~pera 
verda-deiras líderes da reli
gião, entre o.s quais d~sta
camos Rosa Lopes, José LO
pa..s. Franci"<Xl Torres D'as 
Miguel. Ivo, a Babá. Eropí ~ 
seu espôso, e muitos outr.;s 
irmãos de fé. Na nossa ca.
ravsna se fireram pre..sentes 
o ca.sa.l José e Dul~e de Sou
za, Dr, Rooa'do B,avo Di
retor Jurídico do l'lO:RE. Ba.
bá .Edith. Diretora femini
na.. também do ~RlE Ed
son do Ca.rrr.o e esp&a Wi' -
son de Ox6.ssl e fl.lho.s da 
Roça do Xangõ de Ouro. 

A n= chegada !oi ver
dadelra.mmte ma.rav.tlh~a e 
o nosso companheiro Mario 
'Ba.rcelos !oi recebido sob pé
talas de rosa. Na. o::as:ão. a 
Babá. Ellzabeth com .sua ma
neira simples de ~a.lar. enil
teoeu a. .flgura do bomena.• 
11:eado ta d!sse da neoessl.da.de 
de hlver entre os espfrltas 
uma maior compreensão, 
p1na. que novos erros não ee
lam oomet'dos no tuturo.. 
errc,s ~ que a6 11r&»em 
i:m•Ju:fzo.s para a ..n""68 relf
,rlão. A Eam:lação oficia.l to1 
feita pelo Pr-esldente da ca
sa. o nOSllO irmão Ivo. que 
numa bonita exposição, fa'ou 
de a.mor e união e da .sat!~
f&çlo .qoe dom1nava & t.odos 
naquele momento tle gra.nde 

vibração espiritual. Em ee
gutda, falou o oompanhelro 
JO#Jé Lopes. 11ue, com a sua 
costumel.!a objetividade in• 
vocou a. .todo o povo de Um
banda para que se reuna. em 
t.õmo ae um denomlnadar 
comum. pa.ra que um dia de 
f!lt.o e ae dLi-elto nosso culto 
seja o que <1eseJ9,mos que ve
nha. a ser. 

Flnalmente, !à.1ou o nosso 
COII!;nmhe1ro Mar;o Barrelos, 
que d's.se da all6êncla. M 
reo;se!J.~!:n:,entos em seu cora• 
cão e que o Importa.me é 
éegulr o cMnlnho que OXa.
lá '.n d.1cou pa:ra cac.a. um 
Não i!npo.rt.am reóllltad06. O 
1minrt-&nte e cump-1.r ~ 
m·ssões. Disse ainda. Man<> 
Barcelos ClUe deseh que 05 
umbandlst&s sigam, não o 
seu no~. mas ~lm o ,eu 
lderu.. A.o fina] depois de 
,un go.sto,s() ageum. Macio 
Barce·os e sua comitiva 1lll 
derped!ram. o~aslAo em que, 
numa prova de humUda<1e. o 
PNs'dente do SORrl!: e l!ldl
tor do Ta..blóide óeu um adu• 
bA <ba.reu eabeça) para to
do.s 06 que se enro'"ltnTI1.m 
presentes. !lendo b&Stante 
aplaud'do. PôdemM tfulel' 
aue foi umA nolte de .anri
de vibração e..<;t,irltua.l e qut 
deb:a.mos :l'l!lCMll., em Wa 
Aliança. sob o oomMtdo tia 
Ba.bá. Elta~. a glft"-. 
ba.ndetra bTenea. d() ~~ 
'SrP'llC() de O,,,,.lá. 

Dona Eliza.beth eet4 eon
ro=dõ m t.errefroe d~!& 
r-egiio da clda.de para emn
p&l'OOel'em dta lt, &tmnse, 
às 1i horas, na aet!oe do l!!IO
M de onde u.iri & ~ 
são. de ~n..-t> e lbel'91d•· 

O TABlóJDE PRECISA CRESCER_ 
TUDO DEPENDE DE vpc-it QUE ~ 00-

MERCIANTE E INDUSTRIAL E PRINCIPAL
MENTE UMBANDISTA. ANUNCIE NO SEU 
JORNAL E ESTARA AJUDANDO A NOSSA 

CAUSA. 

BABÁ FILOMENA DEU 
TOQUE FESTIVO 

A Tenda. Espirita do Cabo· 
elo Sete Flexu, que é dirigi
da pela competente Babá P'i· 
lomena. e que tem sua sede 
na rua Enéas Martins 740 
realizou semana. pass!l.da um 
grande toque, ao qual caml)a=a.m muitos umbandii;tas 
que fore.rn pres~giar o acon· 
tec!mento. 

A,l>roveitamos o ensejo para 
convidar a Bs.bá F'ilomena. 
seus filhos e a.ssisteDt.es p9.Ia 
participarem da. f~â<> d.e 
Xangô e .lbeliadas (flle se·á. 
realizada domingo. dill 19 :!e 
s,,tel'1bro rom sal'l~ ~5 1" h.n
ras da ~ede di R!IRE na rua 
Pernambuco. 1161, 

]RMÃO UMBA DIST 
Anunciando no Tablóide, você estar'> ~ ;u · 

dando o nosso jornal e a nossa reli~ão. <::eia 

um dos nossos. Contamos com a sua ajuda . 

Saravá. 
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ConU1rnam a chegar s-
desões d..: terreiros para a 

Froci&São de Xangõ e Ibeija
dfta. Pela movimentaÇão 8,C'l'e
<IHamoi mesmo que eeta. w· 
1h11 a ser uma da.s maiores 
proc•.·r-.õe• Já rea.1\za.das e 
,1·1e a nfluõnvin de umoon-

. ~. . 1 ·ap11 e 11.& mais 
utin1;st~~ ra-x,,ecte.tlvair. 

A,isam"" r.<l t.E'rl'E>H'O." q1.e 

1 livre a e&eôiba da ,oupa 
r,ue t.e.nt<> p0de aer ·u,we, 
fOUl<> de oor ou e&wnpa.da. 
l!loliilltamo.s aos br;rre!roo QU! 
vi-erem mUda.r roupa no 
.90BIE que cheguem no ma 
ta.rda.r As 1ii hOras Jl61'& e,1 
ta.r atropelos. Pe<J.imos eJnc1ll. 
f.!Uil t.ra@'am vela;;, flori!\!!, 
bandeir.fWS e f'r-bondarttl'li ,Ql,(li,S 

,-effe'ir-Oill. 

~---' 
Estaremos J u tos 

FLO!BUMCOUT 'O 
o Mario BA1'eclo.s me la.lou pelo 1old0ill.e a K<l

peito da vLeita que ~ria à Vila Aill&nça, JX)t'ém, hú 
l'~n1;itioado, na ~ra., l)OUI dDrMt~ .oda a na 
t>8tive ne Oofijfl'ffllK> em :Bns111a já lutTia ~do 
eompt'OJRlilWOS a1terlont1 em local mrmto ante &I 
Vila A lian11a. 

PMl a. êie q11oe me ~~ ' ~ 
·inho eaoe&ial oom lloQaela tp1m$e. ii?e 9 f.i)Oio 

d.e Dona Etiab&tih, maa OOYO ~ (IIM. ti _ 
ferll6aM ad<ffuári& Qlll4l Uw :na V&. ~- .AeoH, 
~ a oaaJá, temD6 ~ do :no&iO fado o fl't\6 
ili um ~. Mulher de ffbJa ~. ... 
p1.rioto de lu&a e oom meg,nffloo ~ ~ --
f:idade. 

Lamentt.l nio poder ir a Vila , l'ilo&s i 
4-ne M bem r&pret1entado pelo MArio ~ peto Dr. Brca.vo. 
All.é.íi, de-ntro de brew,s dias terei o prN8l' de M>Oe'ber 
em minha resldênc.l.a Dona Elilrabeth e ~ de wna 
oen,tena de dirigentes de tenreiros, DBma M\linlão pro
movida pelo Má.do Barcelos e eujo resultado râ, 
.~eu1 som:b-Fn de dúvida, novae e i:m.poritân.tel c!!iret?1· 
:re pa,ra 01 deatino.s da. nC698. :religião. 

No dia lll vou aoompimhM com voe& a P:roowio 
de Xa,ngô e dM Crianças e logo em seguMa ~t 
à di.sposi~o de vocês todos lá na sede do :aoeso ór
gão pam o que fôr necessârlo. Ve.i ser um clia. ef!• 
quec1vel e oonvoco todos os umba.ndistas ~ra pce,s
tigianm à. prooi~ão, pois, ])l'OOLsamos nos tr neetas 
uca&lõc.s, para most1,ar a fôrça que te:moo e pare. que, 
eom essa d-e-monstração, poo&am06 ~ devidamente e
oonhecldos. 

Volto a Informar aos :meus jimãoo que dià.rla
mente o Mário Barcelos se ern.contJ.lã na sede do OCJIRE 
pa.1'Q. OUV'i:l' os problemas de cada um de vocês. lie êle 
puder resolver por lé., muiito bem. Ern easo óonl!l'ário, 
êle me &noamlnhará o problema e aanoe zer o po.s-
81"'8i pa,J.!a. coruegmr uma solução. A verdade 6 141 
~ à d~ de V~ todos. ~, 

' ~· na r~ eh OX&li. Elal-avâ ;j\ Ulli,al'J'il!~W'~".t, 

DepoiE da Prooi~ reall
~os I1&S àependfJX>iu ao 
S~o Õl'!Jâo dllll R,eli{pl)ffl 
E'spfriias, a Tffl'elra Gira. cb. 
_;mill8de d<> ano de 1971 o-aa-

.~ e,m que lioàc,s Oõ terre1• 
PNl - nwe 1e oonf,ra.ierni• - li- llndt. d.e,j003. 

1"'~ de \Wlo. 
~M<lll ~r PN't. 

"'-""'W:;1"'1 ... L 
TUPIARA DE UMBANDA f 

o nosso compa.nhell'o Mil 
~ FitJu,elra visitou Mllll6m. 
pllSB&da a Tenda. ~irita Ca
i>oclo Tupiá.ra. de U1'.llbe.nlk. 
que rem sua sede na roo .to 
Carpinteiro, 4'1, Vila Alb.n.-
1,a, Bangu e aue recebe a Effi· 
Giente direção da y 'C>7'>2á 
Lurdes Marinho. 

A Mãe de Sanllo t.;m o
m.o principais entidades • 
Ca,boclo Tupiára. Vovó Mai'lf'. 
Conga dos Sete Oruze:lro.s 
Bahia, Mariazlnhl!., Eitú Ms.
r&bll e P<>mba Gira.. AB 
sõet! de caridade são aa quu
tti-teiras e as eessõa! de dfl
senvol!Viment<> 11;016 .!JâlmdC6 
de qUi.nze em quinze , 
')<D. inicio às :.1() boratll. o 
Jll'e&i<iente da casa é o , 
60 !rmoo Jldson V1elra. - -
bado passado \e>ff - .- 'Q1', 
de6~n volvunento, 

Agi•ad~ gentile.z.a 
"oaa. <l\le a Ti Lurdes reee
beu o Adilson e ~eita.mOB 
a opor,tunidltde pa.ra oonvi· 
d&i' a BOMà llml pa.ra. oom• 
J>QftOff oom a,v Mm!iro na 
l)t'Oclaio de ~ e Jbei
'adas q;i6 ÍVfflM)S N!4lmw 
, pP&dni.o 1k 1,0 de aetem~ 
- .<e, oom »ida. 118 1'11 ho.ras de. 

M Rua Per• 

que os terreiro.s tragrun _ ;; • 
médiun.s m1rlllS devi<!& 
1UliformJ.ze.dos p a r a 
a.oompanhem o andor de 
me e Dam.l.ão q•,,e s,eg-ue 
meio da. Proc\Séão de 

Para dirimir q_ualqu~ 
:vida n tn 
Jn!c,nn,.~•ôes, a visa.mos a 
d06 que a ecl'et8lie
SORE perman~e 11m m, 
namento diAria-m.inte <IM · 
2'0 h<>ras, 

À COQUETI ( 

ANÇ ( 
11CRENÇA'" ' 

QUADRO 
IEMANJA 1 

O nosso irmw.o JOSé d Ol 
veira Fonseca, nos oomuni<: 1 

I · 
·10 DE DIRETORIA 

ue o tra.dicionaJ quadro de 
Iemanjá, q11e d-esde 1004 é 
levado em peregrinação rte 
terreiro em ~rreiro estará 
mudando de local no pró:Ki· 
lllO dia 16 de ~tembl·o. 
Atualmente êle ee encontra 
na rua Jacl, loel, na Penha, 
onde .se reúne a SiXJl'etarla àa 
coml.s.sãô respo~vel pela 
promoção, 

Segundo JOSé de OUveJr • 
ê6te quadro têz a sue. prlmcl· 
ra perEg'rlnação no ano 
1964, na Pra.ia do ArpoadOll', 
l>i'la ~raortllnã.rla ~ , 

a, l :P&tlill ~. 
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Ecos DCT Entrevista Com Chico Xavier 

Admirável. sóbre todos os aspectos, 
a not.ável entrevista que o consagrado 
médium Franci.soo Cândido Xavier con
cedeu a TV-Tupi de São Paulo, progra
ma ''Pinga Fogo'' e que foi retransmiti
do, em Video-Tape, dia 16-8-71, pela TV
Tupi do Rio de Janeiro, Canal 6, às 
20h30min. 

Preciso em suas respostas com sua 
·oz sua-ve e pausada, o extraordinário 

médium saiu-se maravilhosamente bem 
do verdadelro bombardeio de perguntas 
de que foi alvo durante s.s qua....<oe três 

. horas da entreusta, sendo que as ques
tões forõim formuladas por elementos de 
várias correntes :deológicas e filosóficas. 

1 entre as quais destacamos o notável es
critor espirita Herculano Pires e o Pas

: t.or Evangélico Manoel de Mello. diri
gente do Movimento Brasil Para Cristo. 

Protegido e ss;:;istido por seu Mentor 
Espiritual, o Iluminado Espirita de 
Emanuel, Chico Xavier lavrou um sen
sacional e espetacular feito na propa
ganda da Consoladora Doutrina dos Es
pisitos, Codificada por Allan Kardec, 
doutrina esta que tem enorme re6P()nsa
billdade nesta hora clcllca que est.amos 
atravssando presentemente, nestes mo
mentos que anteeedem o Terceiro Mi
lên o. 

Vai 3.-iSJll. paulatinamente. o E.sp1-
:rit1smo penetrando na alma e na sens!
b!Udade :io l)uVO, conquistando oorações 
pela prática do bem e do amor ao pró
ximo, l&nçando ra1zes sólldM na crosta 

o planêt-a. preparando o advent.o do 
Reino de Jesus na Terra, tra.balhando 

CARLOS ALLEMAND 

para o 1nundo maravilhoso de amanhã, 
onde não haverá guerra, sofrimenUJ e 
ódio, 'imperando somente a paz, a pla
cidez. a harmonia e a Fraternidade Uni• 
versa.!.. 

Por pronunclanient.o.s como o de 
Chlco Xavier e observando-se admirá
vel obra de Assist,âncla Social que vêm 
os Espiritas realizando em todo 'O nosso 
Brasil. praticando os postulados ensina
dos pelos Instrut.ores do Plano Invisível. 
o nosso raciocínio leva-nos a aceitar que, 
realmente, é o Espiritismo o Consolador 
Prometido pelo Divino Mestre, quando 
desta s.f1rmativa: 

•· .. {AIS TARDE, EU VOS ENVIAREI 
O 00,'SOLADOR, O ESPfRITO DA VER
DADE, QUE VOS DIRA TODAS AS COI
SAS QUE, PRESENTE mNTE, NAO VOS 
POOSO DIZER." 

divulgação dos Ensinus Esplritas 
torna-,e. assim. uma imperiosa necessi
dade nos dias presentes. pois em ver
dade os Tempos São Chegados e. a êste 
r~ o devemos nos reportar a adver
t-ência feita no Sinédrio. por Gamaliel, 
oom respeito as perseguições sofridas 
pelos Cristãos e que se aplica, igualmen
te. aos que condenam o Espiritismo. mes
mo sem o estudarem convenientemente; 

·EU TOS DIGO. DEIXAI QUE ~
TES HO IEKS PREGUEM! POR Q~ SE 
ESTA OBRA E MERAMENTE HUMANA, 
CERTA."\mNTE PERECERA; MAS. SE É 
DE DEUS. NAO PODEREIS DESTRUI
LA ESTAREIS LUTANDO OON"IRA O 
PRóPRIO DEUS:• 

lTE MaTia Conga e Arranca Tôco 
Comemora 3° Aniversário 

Carta de Marina ! 
A.visa.Inos o. no.~ estlm&da 

Marina Gonça.lvc.s .Araújo. 
que recebemos sua ca.rta 
e já entregamos o problema 
ao or. Ronaldo Bravo. Agra
decemos u p11l.a'Vl"&S lindas 
qu,e você nOtS mTiou e :fica
mos satis:fcitos am saber qu"' 
sua vida esté. me1hor11,ndo 
muito. 

A I'encl,a E--t>irita, Marta 
Canga e Arr,mca Tôeo. est&• 

oomemorando o seu ter
ee!ro 11niversã.no de funda.
tio :no próximo dia '7 de se
tembro. com uma festivtdAde 
~ começará u '6 borll:l em 
su.a sede na. Rua V~la Ta..
TS.reS, 337, no Lins de Vas
conce!oo 

~=~ o ~Tio do 
ronvite e a Onlá permitir 

est.&.remos lá pan. .c-var o nos
so .a.braoo a Dona La.urincta 
Borsário. a Ya.lorin do t.er
reiro. ao .lese. ~u dlret.or e a 
t.od06 o, l.lilhos da casa,, A 
propõsito, voltamo" a lembra.r 
1tue a velha M.&rla CODga ~e 
comprometeu a. oompaz,ecer na 
prociSão l'Oill todo o seu rer
~iro. vamos junt.oo carregar 
o andor de Xan!!ô e das Cri
anças. no prórimo dia 19 de 
setenbro. 

Esperam-OS q.e v<>:!ê venha 
a proclssio do dia 111 e es· 
pera.mos que vooê nos pro
cure pa.ra contar as novida
des. Continue com fé que 
On.lá sempre ~ abenç,o&
rá. 

E PORTUENSE l TO • 
BALAS E DOCES PARA A SUA FESTA 

DE COSME E DAMIÃO 
ATACADO E V AREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA TERREIROS E UMBANDISTAS EM GERA! 
MASSAS DIVERSAS PELOS MENORES PREÇOS 

Domingos de Frias da Rocha 
RUA DOIS DE FEVEREIRO 1085 - loja E e F 

PEDIDOS PELO TELEFONE: 229-1376 - GB 

DOMINGO, 5/9/1971 

CORRETO .RES 
O tablóide está em fase de expansão e pre

J cisa de novos agentes de publicidade. ótima 

1 

comissão. Entrevistas diàriamente na rua Per
nambuco, 1161, Encantado, oom o senhor Mário 
Barcelos. 

Confraternização Espírita no 
Ylê de Jo ge de Oxóssi ! 

o nosso estimado Irmão o 
Babalorlxá Jorge oe OX6ssi. 
que possui sua Roça na rua 
Cirne Maia em Todos os 
Sa.ntos. dOIID.ingo passado 
dia 29 de 11.gõsto. realizou em 
..eu Absçá. uma con!raterni 
llillÇ-0 espirita, ot-:re~ndo 
a.~ convida.doe um &.?:>ettto
so cozido, confeccionado pe
la sua afável e~a D, Eu
nioe. 

Prestigia.raro ao Jorge, o 
Baba.lortn Oi>â Telená. To
s!, JldPçã. o Bablllaô Lnér-• 

la Malembê, Wilso,n de 0){6s
cio. re-pre, 0 ntant<>s do SORE. 
Roça do XRngõ de ouro Ylê 
:io Ca.l>orlo Arranca Toco e 
Tenda E.5!)írlta Santa Tere
zinha. 

No sábado dia 28 de agõs
tio Jorge de Oxôs.sl realizou 
um bonito toque para n vi
brante Exú Seb? Encru:r.i\ha• 
das dns Alma.s. 

Agra.decemoi, a recepção 
carinhosa, foi uma bele?Ja de 
f P•ta. nossos parabéns. 

AJUDE MELHORAR O Q E É SEU 
O Tablóide é um j ornai de nós todos. Pres

tigie a sua publicação anunciando a sua casa 
comercial, a sua indústria, ou qualquer outro 
anúncio, em suas páginas. Nós precisamos de 
você e a Umbanda prec;sa do Tablóide. 

EURICO BASTOS UM ESTEIO 
DA TENDA TUPI-TUPINAMBÃ 

Durante a testa da União 
tivem<JS & opart.unidllde de 
conhecer o 110680 innão Eu
rlco Bastas, presldent.e da 
Tenda Espirita. 'I'upi Tapi
na.mbà. que 1iem sua linda 
sede na rua Ita.im. 361, na 
.&.ta.ção de Col~o. Há mui
to tinhamos infr:rêsee em co
nhecer o Eurico, por saber 
ser êle homem de idéias 
igUaia às IlOIIS~ e domingo 
pusa.do tivem<l6 est.a hon~a 
e co.nClrmamoe o _q11e diz!Am 
dêle. Homt!lll'I ,ponder.a<lo, de 
excelente cultura e multo ob
servador trocou idéia con0«e 

a respeito de vá.rios proble
mas referentes à nO&Sa reli
gião e a palestra culminou 
com nm con-vite duplo. Euri
co nos conrtdou pa.ra ass:.!'tir 
a uma sessão do ~u terreiro 
qu,e bate todos os sábados a 
partir das 20 horas e n& o 
c0n'Vidamos, Juntamente c0m 
todos os filhos d21 sua ~•a. 
para 'rir t. Proci.ssio de Xan
gc) e Crianças no próximo dia. 
19. Ficamos .sa.tl.steitc,,, C"!!l 
. o encontro e esperam.05 que 
tenha n.asc.ido a.lf uma n<Wa 

• a.miza.de entre umba.nd1sta.s 
de fé. 

Dia 19 de Setembro 

16 Horas 

GRANDE PROCISSÃO DE 
XANGô E IBEIJADAS 

SAtDA: Rua Pernambuco, 1161 - Encantado 
Promoção do Supremo órgão das Religões 

Espíritas e Tablóide GN na Umbanda. 
Tragam Velas Flôres e as Bandeiras dm, 

seus terreiros . 

DOMINGO, 5/9/1971 

LEI 
r 

MÃE 
SOFREDORA 

Trazendo consigo um rosário de má• 
goas e sofrimentos fornecido pelo seu fi

lho mais nôvo. A sotma senhora tenta. 
através dos meus prMtimOB, queima.r o 
a5eu llltimo cartueho a !im de que o :,eu 
caçula po.s8a pas.sar em liberdade o pri
meiro aniversário do seu netinho, !ilho 
daquéle que devido às más companh1aa 
estava. agora lhe dando todo aq~le tra
balho. 

Nos en,contramos, outra vez, numa 
das Varas Criminais, para sentir na frie
za do processo, tôdas as nuances da rea.
l!dade bru.sca e material, em que se me• 
teu a luz dos olhos daquela velhinha.. 

Processo duro, artigo peeado, que 
multo advogado por escrúpuloo não teria 
a frieza de vasculhar, deixando aos pran
to-s aquela sofredora mulher. 

Ela ajudou-me muit.o, correu comigo 
por todoo os corredores e agora está 
feliz. 

Conseguimos, eu e ela, quebrar o re
laxamento da.quêle flagrante pesado. 

Hoje, domingo, estão festejando o 
primeiro aniversário do netinho. 

Esúa.rei, também. com êlesl 

ESPOSA NA.O AUTORIZOU A FIANÇA 

O mar,ido, um veiidadeiro mão abe~ 
ta, assinava tudo o que via pela frente: 
listas de clubes; rlfa..s; enfim, qualquer 

O r. 

Um dla, iun amigo da.-. redonderia.,., 
pediu-o para ser fiador na compra de 
um automóvel. A e8l)ÕSa nem tomou r.o
nhecimento do fat.o. 

Acontece que nwn belo dia, de t.1.1'• 
de. apareceu na sua residência,. um Ofi· 
cial de Justiça, di:r.emlo ter penhorado 
~ televisão, geladeira e enoora-delra, por• 
que o marido tinha sido fiador de uma 
certa pessoa, que não pag,ara o devido. 

A mulher lutou como uma leoa, para 
ver se conseguia sa.lvar o que era seu. 

Fizemos o embargo de ter-cetro e U• 
vramos tudo, pois, o relator. da l.'' Cà• 
mara, Juiz Bas!leu Ribeiro Flllro, relatou 
<l segmnte: ''Fiança prestada sem outor-, 
ga uxória (consentlment.o da espôsa): 
3Jllula-se integralment.e, não tendo apli• 
cação o di6pooto no art. 3.0 da Lei n.0 

4.121, de 27 de agôsto de 1962. Os em
bargos de terceiro, opostos por êsse fun• 
damPnto. atingem, por conseguinte, t.o-

GN NA UMBANDA 

Dlt. RONALDO BRAVO 
Civil - Oriminal e Trabalhista, 

Rua Senador Dantas, 117, sala 1287, 
12.0 andar - Telefone 252-0584 

ca:isult.efs dláriu, de 9 ãs u e de 16 i.s 
19 horas. As qua.rtu-telras, no SORE. Rua 

Pe.me.mbuco, 1 181, depois dM 20 horas 

~ os bens do casal, devendo, no.s têr
m011 do a.rt.lg() '106 J do Código de Pro
ceeso Oiwl 11« .eu.&peDSO o curso do pro
oosso prln;cipa.l.'' 

BABA ELIZABE'.1'11. lJ'M POBMA 
DE BONI>ADE 

Fomos nomena.geados, sa.ba<lo, no 
Terreiro da Babá Ellzabeth, na Rua das 
Telefonistas, 50, Vila Alianç-.1, quando 
nos sentimos dentro do céu, tamanha 
foi a acolhida . daq~la gente tão boa, 
tão cheia de t.e-mlll'a • repl~ de amor 
par,a dar. 

Mário Barcelos e eu, ficamos ~J
billzado.s por tão grande acolhida. 

LOPES E MA.E ROSA: UM CASAL 
DE VANGUABDA 

Existe gente, que quanao se aprende 
a gostar não se esquece de lembrar. Lo
pes e Mãe Rosa pertencem a essa cate
goria de pessoas. São afáveis. oomun1-
cativ06 e va.nguardeiros na luta dos in
terêssetl daquêles que necessitam. 

Ao ~seu já conhecia há bastante 
tempo, ficamos enraizados deTido a so
lidariedade, que um deu ao outro, quan
do ruie sentimos amargurados pela in
gratidão de um oerto polltico (eleito) 
querendo explorar a credullda-de dos l\0&
sos irmãos de Fé. 

A Mãe Rosa conheci no sábado, 
quando no Terreiro da Babá :&Uzabeth 
choramos de alegria. Não existe adje
tivo para classificar .&er humano dea& 
categoria. 

HOMBllRTO MA'l'OA. O HOMFM 
'l)A INVERNADA 

DullCilmente consegul.m~ encontrar 
elemento6 comunlca.tivoo dentro de cer
tas categoria:s profis&ionais, que lidam 
no dia a dia com a crlminalida,àe. 

Humberto Ma.tos é uma. du eoe-

çêiesTo-a:ba.lhador, policial autêntico, chefe 
exemplar e é possuidol' de uma a!m& 
quilométrica. 

Humberto e J'air, dupla que Ja.mai& 
deverá. sepa,rar-ee, devl.do a coeri<> e sin
ceridade. 

Que Oicalá proteja oo dou! 

FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR 
Estamos de pleno a.côrdo com Má1:io 

Barceilos, quando diz que a.s obrigações 
devem ser depositadas na morada de 
Exu e não nas mata1S, nos rios. na.s ca
choeiras. A veroade é que êsses rooan
t.os de meditação, principalmente os de 
mais fácil acesso, estão se transforman· 
do numa lixeira fétida. em terrenos pe• 
:rdgosos, com milhares de cacos à espreita 
do primeiro incauto. 

Não acreditamos que oo Exus (Orl
:xás que necessitam de luz, segundo o 
me-smo Barcelos) aprovem semelhante 
~tentado. Atentado à segurança dos cren
..tes, at.entado à própria Natureza. Admito 
~l\le :S:les ficassem m.a,is feliZ'fs e muito 
mais llum.inadoo se &se dinh~ro fôsse 
destinado aos asilos, aoo orfa-natos, como 
.meins,agem de amor à velhice, QOlllO ~
f t>olo de fé no tuituro do ódGo. E 114. 
1 m'lll1a crlà.nça qtll8 não sabe aorrlr, que 

pl.'e<CJ8a aereditair na Humamdade, pre• 
' claa aITa.ncar dQ rostQ ~ l'itQ ~ do 

VARGAS roNIOR 

sofrimenlO. Vamos fazer uma crian~ 
sorrir? 

Acendam vela., e dêem flõre.s a seus 
Orixã.s. A vela é a luz da fé; as flôres 
são mensagens de paz, de amor. E não 
agridem, não !erem, não empesteiam as 
matas. Ergam pequenas crures e convo
quem seus Santos e !aça.m suas súplicas. 
Elas terão mais encantamento do que 
um alguidar com ani.mals sacrificados. 
que se transformarão em repasto de 
urubus. 

A Crus é a. b&ae !un-dame).ltal do Bo
m.em. Da tol o seu primeiro instru
mento de identuicação, a primeira I 21 
de seu bêr,:o e a sombM de seu túmulo. 

Ju.,tamente por isto, o Centro Espl
rlta. ~ de Pai Joaquim da Guiné 
Mm.a, na Rua PaJm Pamplona, 1'11, 6 
um cwto mi.~ ~ rtwaUla e aplica 
a Le1 da~. 

f"AGINA 7 

-Um Quadro 
Triste de Rua, ,· 

(Resposta ao leitor anônimo) 
W ALDEMAK VIEIR.A SIMóES 

SJ.mplesmente direi ao pre
zado leftor anõnimo o sêcuin· 
te: 

a, .sou ap0litico: bl não 
mscuto religião: cl não faço 
parte de nenhum chá doe 
fut901 tsomente torço pelo 
Brasil quando disputa qual
quer e~ d} não discuto 
10sto. 

Assim. meu 12uerido leitor 
anônimo, consegui chepr 
aos meus qus.l'mta e seill 
&n<l6 de ida.de. com muita 
luta e persistência. traba
lhando dia. e noite, constituir 
famllia pela qual luto p&ra 
q~ o essencial nã-0 falte a. 
minha muTh.er e a. minha 
amadissims. :filha, · da.ndo·e. 
esta edu::ação. estudo e o sa.
ber respeitar e amar ao pró• 
ximo. antes de tudo. sem me 
preocupa, com o que dizem 
de mim. porque s-empr-e De'J1-
se!. firmemente. o ~uinte: 
"Sou o que sou e não o que 
direm que sou·. 

Pr-do leitor anônimo. 
at)ésar de me a.!a.star daque
les quatro ltens a:ima enu
merados não quer dlrer que 
eu seja um ma.rginalizado dos 
aooniiet:imento.s nacionais e 
lnt=mBCionais. muito pelo 
contrario, o saber não ocu,pa 
lugar. mas ~te um velho 
refrão ·• Ca.da. ma=o no 
seu galho~ 

Sou e.;p.lri ta da9de outubro 
de 1968, que..ndo. reaJme:nw. 
pude me a:char, própria.men
te. d-entro da religião. não 
porque duvi.d&sse da. eidstên
ei& de Deus. mas porque. ain
<la. não ha.Via. chegado a honr. 
de uma defillicA.o. Tõdas u 
religiões são ótimils, depen
dendo, entretanw. de como 
a se pratiqUE, procllnlldo. 
com bom senso. oompireen
ciê-la.s. sem de!Xar-se fane.ti· 
zar. Tenho a honra de ser 
e.pirita umbandista, porque 
foi atra.lés de um excelente 
Prêto Ve:!ho. bondoso, conse
lheiro. amigo, humilfsõimo • 
de mna sapiência fora do 
comum, que se &1)I"esenta com 
o nome de Rey Congo J:1.'.&llol
fér dae AI.mas. para quem 
suplico a Zambi e Ox:al-4. 
para que lhe envie muita luz. 
pude alcançar uma. graça e. 
entoo. me definir como es
pírita o que na. minha. mo
desta opinião. 6 todo aquêle 
aue frequenta. e pratka .s,e,m 
fanatismo e eom métodos. 
mas com amor. carinho. de
dicação. respeito ao ser hu~ 
ma.no. prestando a ca.rida.de. 
tanto na umbanda. no ke.r-
d~lsmo. no ca.ndombTé, _ru, 
<'.Atimbó. pajelança e Xa-ngôs 
do Nordeste etc . 

Meu caro leitor anôntmo. 
não sou e nem tenho pre
tensões a ser um brilhante 
jornali."1;a e nem colunista, o 
que aconteceu não foi imagi
nação e sim fatos verídicos, 
constatados por qualquer 
pessoa, que aconteceu no de
correr de nossas vidas que, 
as vêzes, nos obri~am a trans
miti-los para o V-3-pel. 
~ meu caro leitor 

anônimo. sou um cidadão 
brasileiro mesmo. como todos 
aquêles que t1rv-eram a teliel
d&de de nascer em qualqa,er 
cantinho de terra.. mas que 
peirence ao nosso a.madmd
mo BBASJD'.,, 

Cmmegul, meu caro lellar 
t,nl)m,mQ, ~- .. ,S4a. 

com muito trabalho, estudo, 
a.mor ao próximo. pi"e.sta.ndo 1 
caridade sem olhM a quem. , 
.sem rancor, lleln ódio, sendo 
humilde aem aea- hurnilbadCl<t , 
J:'ESl)eitando e tumd.o-e ree- : 
peitar. e perdO&DM aO! tnl
~-

N& miDila. oplnl.ão, somen
te. com êue traçado de vidlt 
poderá. alguém ter a conscl
ênel& tranquila, allcerees fir
mes e & ment,e sad:a, eo!l&A• 
tuir a SUll ramOia, dentro 
dêsses pnneipl.os, e poder 
andar de ca.beça erguida e 
ter a convtcç'° de que todo.li 
IIÓ6 tem06 deteit.os. uns mal• 
outro.s menos. e. tenho a cer
teza. de gue infeliz é aquêle 
que se a~ba. p.er!eito. corqu.e 
a perleiçáo só ex!!1-..e em 
ZAMBI e OXALA. 

,.r~n caro leitor anônl.m.o. a 
vida tem as suas facêta5 oa 
hom~ns têm as suas i:>rovo• 
cações. ma,5 f!que vr,c<> certo ' 
de que ZAM:BI e OXALA ja,o 
mais subme~rão um fil'ho a 
determinada provtt que 8ll 

• nã.o possa suporta.T. 
Portanto meu cuo lelWII' 

anônimo. você deve ser UZII 
hom-:m sofrido mas quem 1hl 
escreve. tambêm, o ê. dàl po
der entendê-lo. ta:nz. um 
pctICO mais do que outrOI!! !r
m§os. 

!'vi!mente um ~Olllle<hO, me.t. 
caro 1~tor anônlmo. darei 
você, que é o ~nte: pro-' 
care e.5qU.ecer o ódio. a V1JJ
ganca, a ~oa. a. pahrlo 
mórl:>ids.. os illhm@,os, e lute 
hoDE'Stamente por lltl& tam!~ 
Ha.. tenha fé nas pequemnu 
Entfda.des. nos Õ':il!M. e em 
Zambi e Om.lá, porqae todoll 
lhe darã.o f6TQll,S p&U m.frm• 
tar a vida. ~o lfU>e Mf}a. 
com dificuldade-. 

R<Htuemos. meu cs.ro Jel,t,oJt 
anônimo. que ZAMBI II OXA-\ 
LA. e todos O!! om:x:AS e J!N<a) 
TIDADES possam ema.n&t'> 
sôbre as cabeças de n<ll!IM · dt-{ 
rigentes. nu.fd<lg de pez. ~j 
!lmmllds.de. ca.rlnho. com•4 
preensão. fellcldad,, p,al1lf. 

""' - famfl!M • Uj'j tpllt!i'Sllm se nn11", aem lu&a. 
tre frmão.s- quer ~~ 
não esnfrl tas, por um . 
sr. son-ldet1to P 1tm 1 
de P-AZ UNTV]!ffllSA'L. 

SARA.VA ZAMB!- Sl,DA,. 
VA OXALA. 1, -LFlA AOS DOMTNGOIIJ 

GAZETA NA 
UMBANDA·~ 

Cone■,, ■ • >1 
... PIPl ___ llt 
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O P W Jo, Rlbe JO f""tmi 
i;mentr e.•ta bvm ma~ e 
1ma manl'ada d la !.>Ql'. O eo

nhec1do P«i dr Sanlo, uoroead 
pe1 CeL ,·omo Re· do 
Cando nolê ta.z a audação ~ 
Ogum, e~ e Je · e Pa acort ~ 
n1ar1d um .. t:anti~a. dr Logum
Ede Po cotnc1dên<'ia. a me • 

• 1 t1ga e encontrada no LP 
Luizinh ,·a . fonçoca, ma. 

audacao erla par .. 
um-Edl> AlPm d s.so no LP 
Zé R:be;ro deixaram de n
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VILA CRUZf IRO 
A PROCISSÃO ! 

llm dia. ct ... semana pa s a 1 

a l•I-'•""ª irma .Joana , o Vila 

Oni-ttiro este •e no sorH< com 
outl'oa ami~o- no,,sc,, daqu,.la 
Vila vbatando o 1,01, o eomJ)H• 

Nheiro Mà110 B.,rcelo. .Joana 

)')t'Ott14>1ie 11 1-ev• r ;. prO<>lMM> tlo!'n a 
08 l'l va.na da \'li.. º''ll7'f'irn. 
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TERREIROS J A PROGRAMAM 
AS SUAS FESTAS DE JUNHO 

Mal acabarlirn as comemorações em. loU"fot' ao,s 

Pretos Velhos, os ierreiros já começaram a progra
mar suas festividades para o mês de junho, quan
do coJnemoramO/! Santo Antônio, São PedFo e são 
Joã.o. 

OKGAO OFICIAL DO SORE 

Ano 95 - Rio - Domingo, 23 e 2."-f-ei!l'a., U-5-1971 - N'º 55.850 

Nós Somos 
Diferentes 

MARIO BARCELOS 

É lema nosso e dêle não saímos sob qualquer 
hipótese. Nosso jornal exist.e para a Umbanda. 
Candomblé e Kardecismo indistintamente. Noti
ciamos tôda e qualquer casa que nos coloque ao 

' ao processo de separação que niuita gente p1·ega 

• procura aplicar . 
Agora vem acontecendo algo que achamos 

errado e altamente deselegante . Um 1-epresen
tante de um órgão de filiação, como é o SORE. 
tem visitado terreiros nossos filiados tentando 
fazê-los mudar de idéia e conseqüentemente de 
órgão . A quem interessar possa, afirmamos de 
público que tôdas as casas que pertencem ao 
nosso quadro social vieram até nós nos dar o 
seu crédito de confiança_ Jamais saímos por aí 
pedindo que se associassem. Ganhamos sócios 
porque êles observaram e observam o nosso tra
balho e decidiram optar pelo SORE o que para 
nós é motivo de muito orgulho. Não criamos para 
nossos filiados problemas e muito pelo contrário, 
estamos sempre à disposição de todos para SO• 
luções. Acho que a medida é lamentável e fiquei 
sincerament.e aborrecido em saber que usam tal 
eçediente pa,ra reforçar seus quadros de filiados. 

Não somos melhores nem piores do que nin
pém, somos apenas diferentes e é exatamente 
1ll8o que incomoda a muita gente. Querem de 
QUaJ.quer forma nos colocar em segundo plano., 
mas sabem de sã consciência que isto é impossí· 
vel. O SORE nasceu guerreiro e encabeça lutas 
formidáveis pela nossa religião. Voltamos a afir· 
· ar que nossas portas estão abertas para todos. 

wi Se q1úserem parlamentar estamos à disposição. 
Se querem estudar fórmulas estamos aqui para 

restudá-las, mas tudo deve ser feito às claras, e 
•ae público. Graças ao bom Oxalá não temos rabo 
e mais um.a vez colocamos tôda a nossa organi
zação à disposição de quem se interessar e.m sa· 

conio aplicamos as mensalidades dos nossos 
usociaclos 

Somo,, uma realidade e ao contrário do que 
muita g·cnte pen:sa, o nosso ideal não morreu e 
está mais vivo elo que nunca. Quando ·pensarem 
eui nos tomar com conversas fiadas um associado, 

t'ilembrem-se ele que queremos apenas os que são 
tí\ignos e temos a certeza de que os que se man
têm conm,co o sã.o . Não desejamos guerra de 

ttorma nenhuma, n1as saberemos 11.06 defender na 
,hora exa:a O SORE tem calças compridas • 

FESTA 

DE 

SETE NóS 

T~QUI 

DE NAÇÃO 

NO SORE 

A Umbanda está sempre em festa e constan
temente comemora as datas importantes no setor 
religioso. Junho é um mês cheio destas datas e o 
mês inteiro teremos os terreiros zuelando seus ata
baques em louvor às .nossas entidades. 

Para dar cober.tura a todos os nossos irm.ãOB, 
pedimos que mandem sua programação de junho 
com bastante antecedência, a fim de que possamos 
noticiar todos os acontecim-entos. 

pesar de ,io,, m é adulto. Deixem em~ a nossa 
-ente Trabalhem de outra maneira e nao se es-

9ueçam de que aqui, só tratamos de paz e a.mor . 
Oxalá a.~ tôdas as nossas coinná.s . ãe Eis -Responde 
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'E. :DO,AR, 
MA VIRTUD1E ! ... 

LUIZ CARLOS FORTES 

(Babalorixá TOLA MALEMB:li:) 

Ir.felizmente, de tôdas as formas. 
tentam jogar pedras em nosso caminho, 
repiio q11e nossa Religião precisa de tra
halhadores honestos e autênticos e assim 
sendo não perderei tempo com coisas 
alheias ao nosso ideal, trago comigo 
uma gra.nde missão a cumprir, colaboro 
decididamente com o SORE e seu di
nâmico e correto Presidente MARIO 
BARCELOS. Precisa.mos de trabalhado
res desinteressados e dedica.dos, a fim 
de que possamos colocar nossa Religião 
no seu devido lugar, livre dos omissOS
dos vendilhões e dos aproveitadores. 

Nós do SORE, a casa dos Umba.ndis
tas, Ca.ndomblecistas e Kardecistas, tra

balhamos para que sejam cmnpridas as 
suas leis. 

Peço ao meu Pai OGml para con
tinuar com9 até então, leal ao meu ideal 
e honesto comig-o mesmo para que possa · 
ser com os outros. 

Nova. frente de luta será aberta, luta 
pacífica. empunharemos bem alto a ban
deira bra.nca do Exército de OXALA, a 
fim de que possamos cumprir nossa mis
são eom galhardia e dedicaçã9. 

Nos momentos de meditação peço a.o 
meu Pai OGUM que me dê coragem para 
nwdificar o que poc1.e ser mooilieado; 
J.>aciência SUDO~II' -
ser modificado e a Sabedoria para dD
tinguir um do outro_ 

Em minhas preces rogo: Dai-me Se
nhor o que vos ~ aquilo que DÍD&"Uém 
vos pede, não peço o repouso nem a 

tranqiiilidade, nem da alma nem do 
corpo, não vos peço nem a riqueza, nem 
o êxito, nem a saúde; tanto vos pedem 
isso Senhor que já não deve sobrar para 
dar. Dai-me Senhor o que vos resta. dai
me aquilo q11e todos recusam, quero a 
insegurança e a inquietação, quero a 
luta e a tormenta. Dai-me isso Senhor 
definitivamente, dai-me a certeza de que 
essa será a minha parte pam sempre, 
porque nem sempre terei a coragem de 
vô-la pedir. Dai-me Senhor o que vos 
resta, dlrl-me aquilo que os outros não 
querem., mas dai-me também a CORA
GEM, a FõRÇA e a FÉ. 

Fazei com que continue humilde, de
dica.do e leal. 

Peço a OGmt que me oriente no 
sentido de penloar os que nos caluniam 
e que eu possa orar e fazer o bem iws 
que nos têm ódio, pois só a.5Sim recebe
remos uma boa recompensa de OXALA. 
que fas nascer o Sol sôbre bons e maus 
e vir a chuva sôbre justos e injustos. 
Porque perdoando os nossos inimigos e 
detratores, t.ambém seftlDOS penloados 
pelo Plrl . 

aJorixá ·.M&J..E.!ft.ll!;li: rea -
za consultas com o Sr. TRANCA RUAS 
DAS ALMAS e Jôgft de Búzios, às quar
tas-feiras e sábados. a partir das 1t ho
ras, na Rua Nascimento G~el n.0 29, 
Largo da Fontinha., em t>sva.ldo Cruz. 

Lindo Toque De Prêtos Velhos 
Na Casa De Sete Nós Da Guiné 

Ma.is uma vez estivemos na 
casa do nosso 8Jiljgo e prot.e
tor sete Nós da G u 1 n é. 
ocasião em que se rea.l:iza.va 
ali, um toque em louvor aos 
Pretos Velhos sendo homena
geada na ocasião a slmpátiea 
Tia Maria que trabalha com 
Mãe Alda. 

N'"ao precisamoo dizer que 
(1 terreiro estava superlot.adO, 
como sempre e que o toque 
foi alta.mente animado e com 
muita Tibração. Por diversas 
vêz.es temos afirmado que es
te CMa merece ser e deve ser 
visitada pois é sem dúvida 

GN na Umbanda 
EXPEDIENTE 
~ NA UMBANDA 

(órgão Oflct&I do SORlll 

Correspondência, 

Rua Pemambuoo um 
Bncanado - OB 

uma ca,sa padrão da noosa 
religião em tudo por tudo. 
-Ordem, re.speito, filhos de 
santo imbuídos das suas obri
gações e a. grande vibração 
que • proporcionada pelas 
entidades da casa. 

Volta.mos a abraçar no...<sos 
a.migos e mais uma vez reoe
bemoo a distinção de Sete 
Nós da Guiné que nos ofere-

ceu uma garrafa de vinho. 
Estamos firmes, meu caboclo. 
vamos seguindo para. A frente 
e na fé de Oxalá um dia se
remos justiçados. Conto com 
seu carinho e com a sua ln
dlspensã.vel proteção como é 
indispensável a proteção de 
tôdas as nossas entidades. Sa
ra.vá. Tia Mal'ia, sara.vá Tôoo 
Prêto, Sara.vá tôda a gente 
de Sete Nós da Guiné. 

BABÁ AIDA JULIANO, 
QUE OXUM A PROTEJA! 

uma bela ca.sa de carida
de é sem dúvida. a Caaa da 
Oxum, localiz&d& na. Rua Dr. 
Mareh 386, em Niterói, diri
gida pela Ba.bá Alda Ga-mei
ro Juliano 

Nessa Irmã Aida conta com 
a decidida. e prestimosa. cola
boração de seu espõso, e es
tlmado irmão Pa.sooa..1, um 
dedicado Espfrits. 

Os G-uiM Chefes do A,baçi 
do a Cllbocla Jurema. e o Ca
boclo Sete Plexas, os toques 
sã.o realizados aos sé.bados de 
15 em 15 dias e as COMUltas 
t6d8l! as ,egundtUl-fe!ras, a 
111,rtir das 13,00 hora, c:om 

Tranca Ruas do Imbaré e 
Pomiba. Gira. de Angola.. 

Esperamos receber a agra
dável visita de nossa Irmã 
Aida., em no~so ôrgã() de 
Cupula, a fim de que possa 
constatar DOSSOli novos planOB 
e !nicialtivas em benefl-cioe da 
Religião .Elspirita. 

Para todos vocês o no.s.so 
Saravá fraterno e sincero. 

O Baibalorixá Tola Malam
bê tem urgência em falar 
com a no.ssa irmã Aida e o 
seu espôso Pascoal, à respeito 
das obrigaçóe3 reallieda.s na 
Casa de. OJrum, ~u1o pro
e-u,;á,lo. 

YÃ ROSINHA 
IRMÃ DE FÉ 

A Yalorixá Rosa Nunes, carinhosamente chamada 
pelos mais chegados de Rosinha, é o que se pode cha
mar uma Mãe de Santo exemplar. Fiel com a religião, 

1 nossa amiga em tôdas a.s horas, ganhou nosso coração 
com sua maneira simples, porém sincera. de agir. 

Na foto. Rosinha está incorporada com o seu povo 
da rua, em plena obrigação, a.5Sistlida pela Mãe Pequena 
da casa. Enviamos à nossa querida diri-gente da casa 
de Sete Penas das Almas, o nosso mais sincero saravá, 
e continua.mos às suas ordens_ 

UMA CARTA DO ALLEMAND 
PARADA ANGm..IOA, MAGÉ, RJ, 17 DE MAIO CIE 1971. 

Prezado MARI.O BA.ROELOS 
Cordiais &a.ud.a.çôe6: 

Tem a presente a !in.alldade de agradecer-lhe a atenciosa 
acolhida que você deu, publicando no tabló'de, cai destaque, 
a noticia. do falecimento de minha filili.nha, Sheyla Aparecida, 
oomunlcando aos nossos irmãos de fé êste ln.fausto aconte
cimento. 

Deseja.ria imensamente que meu 1mião estivesse presente 
na oração que será proferida, caso Deus ass m o permitir, 
1l<l6 Iniciados ~írltas S. F'ellpe e S. Ti8€0, Rua Souza Frei-
1iaéi n.0 351 - Pilâres, GB., dia 24-5-71, às 20h30m. 

Aproveitando o ensejo, gosta.ria., caso seja possivel, qufl 
esta nota fôsse repetida. no taJblóide de 23-5-71, próximo do
mingo, portanto, pois devido ao meu estado nervoso, ooloquei 
o enderêço erra~ do loca.l da prece, sendo que o centro Inl~1a.
dos Espíritas s. Felipe e s. Tiago fica na Rua Souza Freitas 
n .0 351 e não 183 e a morte da menina deu-se dia 11-5-71 
e não 1-5-71. 

Anexo, remeto-lhe uma xerox da publlcação com a devida 
ressalva. toma.ndo a liberdade de enviar-lhe, também, uma. 
oolaibor~ para o tablói.de e que espero seja bem aceita por 
v Sa. , querendo apenas deixa.r claro, que meu atastamento 
deu-se por motivos de doença e problema.s familiares, sendo 
que espero poder continuar, como fiz durante ês:es anos na 
qualidade de um dos fundadores do SORE (Vide Ata de FUn• 
de,ção) com minhas singelas e humildes páginas domlliiêais, 
servindo a Jesus, ao Brasil e à Religião, baitalhando em prol 
de um mundo melhor e uma huma:nidade mais pró~ra • 
feliz. 

Que a pa.z do Divino Mestre abençoe seu traba.lbo . e pro
teja sua. familia bem oomo todos os nossos oom~e1~ _do 
SORE, leitores e colaiboradorea do Ta,blóide, e demais 1ffl}a-OS 
em Cristo, .. ,, 

A&im Sej.a 
Atenclo.;.amente 

CAaLOS LUIZ A. ALLEMAND _, _______ _,.====---------= 
1 LKA 

Malhas e Confecções Ltdo. 
CAMISAS DE FIO -DA ESOOOIA - VESTIDOS 

li BLUSAS DE M61i86 
VENDAS ATACADC 1. VAREIO 

PREÇOS ESPEClAIS PAR.A REVENDEDORES 
Menetooe este anúnelo e pnbe 11% de IMtnifle~i• 
Fábrica e loja: Rua Dr. LeaJ 'ru!-B U!'.aQ. da Rua 
Pern:unbuco> Em frente ao r,onm flnaJ do (m1buS 

Ena. DentTo-Praca-16 - TEL._: 349-2122 
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,Escrita l.iaip,a -
NORONHA FILHO '< 

O Inspetor Celeste, depois de visitar 
vários departamentos espirituais, levou 
seu relatório até às mãos de Deus Lá. 
estava escrito: "O Céu Católico está. ne
cessitando de urgentes reformas, uma v~ 
que está têcrueamente superado. Ima
gine Vossa Divindade que o velho Pedro 
ainda faz sua escrita na base dos an
tigos livros, a bico de pena. Assisti em 
pessoa· à entrada de um espírito vindo 
da Terra. Sua contabilidade se espalha
va em letra miúda e números redondos 
pelas colunas do Deve e do Haver. Pe
dro foi descendo o dedo pelas linhas, 
enquanto lia: "Ingratidão no dia 25 de 
março de 1929, 100 pontos; deson-esti.da.
de contra o pa,i em 9 de junho, 120 pon
tos; abu.so de autoridade em 7 de a.gôs• 
to, 150 pontos; desvio de valôres confia
dos à sua guarda, 200 pontos; manifes
taç.ã.o de inveja em 4 de setembro, 75 
pontos .. .'' e por a.í abaixo. Na outra 
coluna estava. assentado: "Pensamento 
fraternal em 3 de maio, 300 pontos; a,ju• 
da a. mn sofredor em 15 de junho, 400 
pontos; um sorriso de compreensão, 
numa tarde cinzenta, 35 pontos; um 
gesto heróico, feito sob anonimato, 5410 
pontos ... '' O relatório continuava: 

"~ste sistema, além de pi:imá.rio • 
demorado, está muito sujeito a equivo
cos, principalmente na procura das ta
belas de gratifi~ão e de des<:ontos. 
Sugiro, respeitosamente, a Vossa Divin
dade que seja adotado o processo, vi
gente no Céu Espírita. :&te sistema., 
além de ser, por assim dizer, automa.ti
zado, dispensa a interferência do julga
mento subjetivo, sempre perigiMSO, quan
do se tira.ta de premiar ou .,-,.dena.r utn 

filho ele Dens . Verifiquei o Iunciona.
mento da contabilização das ações pelo 
processo espírita e não vejo como possa 
haver outro tão eficiente, limpo e cor
reto. Eis como é êle feito: cada espírito, 
ao encarnar, recebe um cartão indivl
dnal, onde tõd.as as suas ações serão per
furadas, no momento mesmo em que 
eias se dão. Se o portador do cartão 
pensa um pensamento bom, automàtica
mente estará perfurando um determi
nado lugar do cartão, se pensa um pen
samento mau, perfura outro lugar; se 
faz algo certo, é marcado instantanea
mente no lugar adequado e assim por 
diante, No instante em que a alma "en
cerra o expediente", isto é, "morre", um 
comp11tador imediata.mente a.valia o car
tão, e o espírito é triado pam o lugar 
conveniente, aquele que está de acôrdo 
com a evolução processa.da. 

Por êste sistema, não pode haver êrro 
nem reclamações inúteis. t uma espécie 
de auto-serviço, em que cada um faz a 
sua própria contabilidade. E sem possi• 
bilidade de fraude. 

Além do ma.is, a ag"ência espírita de 
colocações tem muito maiores disponibi
lidades de em.prêgo, que a católica. En
quanto esta só pode colocar almas na 
Terr.a, porque não tem convênios com 
outros planêtas, a espírita pode mandar 
seus candidatos a tod-OS os planêtas ha
bitados no Universo. ou seja., a.Jgunll mi
lhões de milhões dêles". 

:tste relatório me foi revelado, con
fidencialmente, por um espírito de luz, 
disfarçado de "anjo", numa noite ile sono 
agita.do, -pontilhado de sonhos . .. 

Tola Malembê Re-alizou 
Toque De Angola No SORE 

Foi realizado com grande 
brilhantismo um Toque de 
Angola no SORE, pelo Baiba
forixá Tola Malembê, dirlgen• 
te do Ylê do Caboclo Arranca. 
Tôoo, tendo comparecido à so• 
aenidade diversos Zeladores e 
convidados ilustres. 

Estiveram presentes o Ba
baloruoá. Obá Teleuá, dirigen
te da. Roça do Xangõ de Ouro 
e Presidente do SOR.E, a Ya.
lorixá Olá. Icê, dirigent.e do 
Ylê de Iansã., acompanhad11, 
de seus fl.lh06-de-Santo Oia.
gidê, Omlnadá., Sideran, Jige
nã, Manaoussi, Ladeuf, Odé
queci, Euá.-Sllê, Oiacidê, Eke
cle Jane, Ala•bê Agastln,ho, 
:lic1éa Ba.rsotelli, Jooé Pereira 
11,essa, e Hilderioo Teixeira.; 

,,Yakekerê OI& Ifé, Za:re Eran• 
gi, Anjulrá, Kltalamim e o 

' ltua.bê Wilson de oxossl, todos 
da Roça do Xa.ngô de Ouro, 
Yakekerê Oromim, Yabã. Ban• 
da Leuf, ca1ecy, Cadyamê, 
iLademim, Jideçã, , Obaronim, 
Tayonlrê, Toperunã, Yaboté, 
IDarunã, Obáinã, Ekede Maria 
José · Fen-eira, Ala.bê Mundi-
111ho de Ogum, Ovídio, Arírni-

l das, Má.l·io, Arlete, Sau,·a, 
( Cassiano, l'Van, Denise, toc'os 
1 do Ylê do Cabo::lo Arranca 
1 Tõco, Babá Aldll e seu e::1Jô-

so, da Tenda do Ca.boclo Ay
llnól'é e Yemanjá, Babalorfücá 
ossa,gemi, sua Ekede Irene 
Miranda e Oia,becy· Balbalori-

i-'f" O.. ' .;i ) - l_!t..; Jl -

xlll. Ois. Dinê e sua filhe.-de
se.nto Ola. Deleci, Dr. Walde
mar Simões, Pl'Ofessôra Lve.• 
nyr Iara. André, Ma.ria Dias 
Ferreira doo Sa.ntos e sua fi
lha Olga Maria Ferreh-a doo 
Santos, Maria Lulza da Hora, 
Babá Damascena, dh-1.gente 
do Ylê de Mata Virgem e seu 
filho Cica, Daundaecy e sua 
esipôsa; representação da T.E. 
santa Bá1,bara, da T.E. 
Ogum de Ronda da Babá 
Maria José Tauba.rana, Ya
badê da Casa de Maguenã, 
Yalorixá Sinavorll., Yalo1ixá 
Bernadete, Fernando · de· oxa
iã.. ~a.Ilt1dé~ ·~~dotá, Ki-

'. ~, ~ 1;- )· ; l í!J...._ , , _:;.J. , ·, 

!olá., José Cassiano Rodrigues, 
Sebastião Figueira, a Ekede 
lute, .Cella Barsotelli. 

Para maior brilhantismo da 
solenidade foram apresenta.
dos a-0 público, quatro santos 
vestidos, um Ogum, duas 
Oxum e um Xangô, em es
petáculo de rara beleza e cõ
re6, 

Sem dúvida uma noite de 
muita alegria e a.firmação es
piritual, no Toque realizado 
pelo Tola Malembê, um dos 
nossos colaboradores, leal e 
dedicado um autêntico can
domlblecL~a. Nossos p&P81bénS 
pele. iniciativa.. 

--------

COIVÃES 
MATERIAIS 

DE 
CONSTRUÇAO 

Rua CJ.arimund~ de Melo 906 - Tel. 1 • 229-9020 

Defronte à Escola Quinze 

REFORME SEU TERREIRO 
Seu Lar ou seu Sítio, sem 

dispor de muito dinheiro 
Compre telhas, tijolos, tintas, 
madeiras, louças, sanitários. 

Em até 24 meses 

ESCOLHA EM QUANTAS VtZES 

ANIVERSARIOU EKEDE TEREZA ✓- ---

Aniversa,r,lou no dia 16 de maJo, a ekede Tereza. d,a. 
roç-a do n.os.so Tata Jorge de Iemanjá, quando foi servido 
na ocasião um lauto almôço na residência. do emiimado 
zel.a,dor de santo, à. Rua ZOJ:OQStro Pamplcma, 119. na 
Freguesia. A Tereza. os nosoo.s cumprimentoe. e q?9 Iansã 
sua mãe continue fazendo-a a bela oiá.. 

A NOSSA CORRENTE 
MHELIS 

Tôdas à.<l quartiae-fellraB o f.ato se repete. O~ 
Ba.baloI'ixá colooa as cal't&s que nos envlMl BO ,_.n
tro de uma estrela com velas aresa.s nas -..O ))ODW 
e com todos os pre!!entes M'Dla.nacios num só J)@A,Sa
menito po5itivo invoca a proteção de Omulú. o Deus 
das doenç.as e de Xangô, o poderoso O.rixá da Jus
tiça par-a que êles protej,a.m àqt.11eles que n!JIS PN1-
curam. _ . 

Os cântkos melodiosoo que êle entoa e que sao 
a.companhad.o.s por toà06 nós e quando ~"111 os 
ca,boclos Pretos Velhos e BKus temos a ~ll cer
teza de que -OS casos que ~ foram confiados terão 
uma solução segura e certa, pois estamos ali pe
dindo somente o bem para todos. R,,>,.oebemos em 
média 400 a 500 cartas por semana e algumas es
tamos respondendo pelo Correio. O atr.aoo que se 
verüica nes.sas respostas se deve justa.mente ao vo
lume da correspondência recebida, porem, to:ctos, 
sem exceção podem ter a certeza de que os pedidos 

são tratados oom o carinho que mereoem e que 89 
iu&tirfica pela confiança em nós depositada. 

Com que alegria recebemos duran--oo a semana 
cartas contando as melhoras obtidas_ Que sa,tisfa• 
ção sentimos ao receber a visita daquela mãe cujo 
nome vamoo omitir mas que todos os que se encon
tra-varo no SORE, quarta-feira J,>a&ada. viram. e ou
v,I,r-,a.m agmdeeer a oura do seu filhinho já d~n• 
gan,a,do pela med1oina dos homens: da espôsa que 
me abraçou chorando dle alegria pois seu ma.rido 
havia. deixado a bebida e voltava a ser o bom r.hefe 
de familia que há muito deixara de ser; de outra 
mãe, esta já idosa, que me dizia que seu filho deixa
va aó5 poU<:OS o maldito vioio do tóxico desde que 
seu nome passou a fazer parte da corrente. Existem 
tantos e tantos caoo.s e graças a . Oxalá êle.s es
tão sendo rerolvido,s. 

Quando termina a cor.rente, vê-se em tA:_><Ios o.~ 
semblantes, principalmente no do nosso querido ZP
lador a felicidade que lhe dá a certeza de r.avei 
c.um,prido o compromisso que êle tem com o S!3-nt.O. 

Qoo Xiangô, seu pa! o proteja sempre e eu. q'!-e 
sou sómente a Mãe Peque-I'la da sua casa, venho p~ · 
blicaane.nte, atendendo a pedidos que me foram fei
tos por pessoas beneficiadas pela C01l"~nte Me~t.al 
da Caridade, a dii.z,er-lhe: "Mui-to obrigado, Mano 
Ba..rceloo". Obrigado, entidaides que trabalham na 
nossa ooa, 1'la Ru,a Pernambuco, .1161. 



A Y ALORIXÁ SINAVORU;~··- · 
REALIZOU BONITO TOQUE 

No Abaçá da Yansã, locali- f 

zado no Beco Manoel Ah·es, 
em Oswaldo Cniz e dirigido 
pela Clharmosa e eficiente Ya
lorlxá Nilza da Silva (Sina
vorú> , uma dedicada filha de 
Bela Oiá, foi realizado um 
bonito Toque de Angola, ten
do comparecido diversos con
vidados, dentre os quais a 
Yakekerê 01-omlm, Ramos da 
casa do Rufino de Beil'Ut, 

A Tenda Da 
Cabocla Jandira 
E Dirigida Pela 
Babá Mariana 

Babá Dam.a.scena do Ylê de 
Mata Virg m, Alabê Agost1-
ll o Les.sa e Og.ã José Perei
ra Le&a ambos do Ylê de Oiá 
I~, Yabá :B&nda. Leui do Ylê 
do Caboclo Arranca Tôco, JI
ná€anza. da casa da Yalor!xá 
Taladê, Yabadê da Casa de 
AJa,gu,enã, Deleuá, Oiameçã, 
Togunlarê e Ogunde!. 

O espõoo da Yá Sinavo1·tl 
~ o nosso estintado irmão ca.
clldo Fagundl!S (Joêl, ogã da 
Oxum, da CMa de Rufino do 
Be!rut. 

Todo 11It!mo domiligo de 
oada mês, a T& Sinavorú rea
l!z& Toque ne seu Abe.ssá de 
Jnhasã, com Inicio às l'T ho
l'IMS. 

Nossa çuerida e simpática. 
Talorlxá Nilza da SUv • (Si-
11avorú) , é filha-de-santo da 
conhecida e eompetente Ze
ladora. Tala.dê. 

Esperamos a. vi.sita de YO-

cé.s ao nosso Suprem:o órgão 
dos Religiões Espíritas e aeel• 
tem o nosso mais sincero e 
fraterno Sara vii. 

Macaia 
Recebemos mais um exe1n 

piar do jo.rnalzinho MACIAIDA,, 
que é editado pela ~ 
casa dirigida com muito acêr• 
to pela senhora Lilia Ribeiro., 
O jornal como sempre Ma 
nmito lrformativo e os seQIS 
colabora.dores escrevem sent. 
pre coisas muito importante.li 
e esclarecedorai.. AJ;re.deoomo• 
mais uma vl!z a. lembrança. e 
mandamos o nOISSO :;e,ra;vá. " 
tôda ~nte daquela ex~lente 
casa de caridade que tem sua 
sede na Rua Mariz e Barros 
685, 1. • andar. 

Comparecemos a. '1'end da. ,-----------·------

1 VAN, o BOM .. 
IYan, o nosso bom amigo da Vidraça1fa Ubi.ratan. 

dt?>pols de muitas promessas, acabou vi.sitando o SORE 
por ocasião da no.ssa procissão em louvor a Ogum. '&~ 
\reio com seus familiares o que muito nos honrou. Ocorre 
que o dia era atribulado e não puden1os dar ao bom 
Ivan a,quela. -atenção que êle e todos os que nos vi&
tam. merece. 

Pedimos nossas escusas pela involuntária falta de 
atenção mas agradecemos de coração o prestigio do nos..cio 
irmão de fé. Esperamos que o Ivan e os .reus tenham 
levado boa impressão da no.ssa obra e esperamos tam
bém que não fique só nesta visita. Esta não valeu, pre
cisamos de outra para podermos conversar sôbre muita 
coisa. Enquanto a honra não se repete, mandamos ao 1 
Ivan 9 nosso sara vá. 

Cabocla. Jandira. que tem sua. 
sede á Rua Alvares de A'Y:Vé
do 156, casa 2 fundos no bair
ro de Maria ela Graça, que 
realiza. suas se&ões aoi; sã.ba
dos de 15 em 15 dias, e àS 
segundas-feira.A consultas A 
partir das 18 horas. 

A ialorirl. da casa. é a nosa 
Irmã Mariana Cândida de 
Oliveira que tem sido uma 
verdadeira. batalhadora pelo 
engrandecimento da n().!68. 
querida umbanda. 

A cabocla Jandh-a. é uma 
entidade de multa luz e de 
multa !Orça. poi~ o terreiro 
Já é pequeno . para receber 
tôdas as pessoas que necessl
tam das consultas desta for
mosa cabocla: 

Aos Ogans Carlinhos e Mt
netros que nos hom-enagearam 
com seus lindos toques o nos
so saravá. 

Yálorixá ,Aidil Louvou 
Noss-os P'rêto.s Velhos 

ontem, a nossa estimada 
Yalorbcá. Aidil, a competente 
dirigente da Tenda. Espírita 
Aimoré e Yemanjá, que tem 
sua sede na Rua. Menezes Vi
eira, 148, Todos os Santos, 
realizou um grande toque em 
louvor aos Preto.s Velhos. 

Como sempre acontece n. 

NORONHA 
CORRIGE 

A apreciada crônwa. de No
roniha. Filho: "Os Sete Peixi
nhos~, de domingo atrasado, 
.saiu com alg,uns erro.s tlpogr~ 
fioos, paira 0$ quais pedimos 
a a.tenção do leitor: "a cai
xa. ••• pc,sa,va" deve ser "a cai
xa .•. pesava"; 'lmpulsiioa,ndo 
de leve" deve ser "impulsio
nado de leve". "espera.n.do 
que uma briga faça ce.ntar 
os peiXinhos ", deve ser "es
perando que UIIIla. brisa taça 
eanta.r oo peixinhos". j 

A3 llOl!Saa exol16U, 

casa estava cheia e existiu 
multa vibração entre todos os 
presentes que louvaram com 
amor e carinho aquelas nos
sas entidades de trabalho. 
Nós estivemos presentes e 
agradecemos sinceramente a 
atenção que sempre nos é dls• 
pensada nestas ocasiões. Dona 
Aldll ofereceu um gostoso 

agewn aos presentes, confir
mando a sua tradição e fidal
guia em receber bem 06 seus 
irmãos de fé. 

Rogamos a oxalá que a ilu
mine e lhe dê cada vêz mais 
fôrça para continuar em sua 
linda missão dentro d.a nossa. 
Umbanda. 

No Terreiro 
Jorge de 

de 
Oxóssi 

O Ilé de üxóssi, com sede 
à Rua Clme Maia, 127, fun
dos, (Todos os Santos) reali
zou uma bonita gira festiva 
em louvor dos prétos velhos. 

O Babalaô desta casa é o 
.nosso companhefro Jorge de 
Oxóssi, que trabalha com o 
caboclo Aimoré, Pai Fabrício 
e Exu Sete Eneruzifüadas. A 
Mãe Pequena é sua espõsa., 

Eunice de va.sconcelos. o Jor
ge atende de segunda a sexta.
feira. com jôgo de búzios, das 
10 às 17 horas. Estavam pre
sentes à gira o Babalorixá 
Odecoacl, a Ia.lorixá Yara de 
Oxalá, com seu Ogã Jorge de 
Ogum, a Mãe Pequena Ciri
néia de Yansã, além do ra
dialista Jairo Nunes, sua es
pôsa. Norma e a filha Vera. 
Uma bonita festa. 

EQUIPE SETE FLECHAS . ./ 

NA T.E. OGUM MATINADA', 
O nosoo irmão Luiz Fra.n

cisoo, líder da equipe Sete 
Flexas, juntamente com sua 
espôea., & Babá Odaléla, um 
dos ma.Is fiéis seguidores da. 
caaa, de _OXalá, estêve em ação 
na semana ])116Sada visitando 
alguns te?Telro entre os aua.ls 
a Tenda Espirita Ogum Ma
tinada, situada. na Estrada do 
Lamelrão ~ ueno, 103, RlO 
da Prata, e1n Campo Grande, 
que é dirigida. pela Babá Cre
milda Lopes, da Oxum. 

A diretoria da casa está a.s
shn constltuida: Presidente 
Antônio Telxt>ira - 'T'as.., .... ,.,_ 

ro Nilta. - Secretã,rio Alm1r 
Menezes - Ogã Luiz carlos. 
As consuita.s são àS quintas
feiras e o jõgo de búzfos àS 
segundas e sextas-feiras e os 
foques aos stllbado:; de 15 em 
lii dias. 

Na ocasião da, visita do nos
so rêpresentante se realiza
va naquêle terreiro um toque 
em homenagem aos Pretos ve
lhos. e estava sendo homena
geado o Pai Mlgu~l que ln
corpora na Baba.. 

Agradecemos sincera.mate 
a. a.tenção dada aos nOSiSOs re
presentantes e fica.moa à dl.s• 
posiçã-0 dos irmãos daquela. 
casa para tudo o que for ne
cessário e aguardamos uma. 
visita à. sede do SORE, na 
Rua. Pernambuco, lf61, no 
Enoantado. 

Recebemos :rw.als 
res do simpático jornal O 
INFORMATIVO, que trás em 
suas página.s uma coluna. de 
Umbanda assinada. pelo noo
so amigo Valter de Jesus CM-
reia. O Valter, gentil como 
sempre, falou de. Procissão de 
Ogum que 1-eallzamos com 
muito carinho. Agradecemo& 
as palavras de elogio e volta• 
mos a dizer que temos muita. 
necessidade de conversar pes
Sl'.>almente com o nosso bom 
Valter e para tanto aguarda.• 
mos uma visita sua, na sede 
<10 SORE. Sara/Vá meu irmão. 
Oxalá que lhe abençoe. 

IALORIXÃ IZAURA DE OLIVEIRA 
HOMENAGEOU A VOVó SIMPLICIA 

-~ 

,!\66lstimos uma maravilho
sa !esta que foi realizada. no 
último domingo no Centro 
Espirita Vovó Sl.mplicia, que 
é muito bem dirigido pela la
lorixâ Izaura. de Oliveira. 

Mãe Toaura. como é conlk-• 
cida. é aparelho de Vovó Sim
pl1cla, Caboclo Rompe Mato f! 
Exú das Sete EncruzilhadllJI . 

A gira foi iniciada às 12 
horas, sendo serv-lda. uma su
culenta feijoada. prepara.da 
pelas iabá..s Neuza, creuza e 
Ritinha. 

O terreiro estava oompleta
mente lotado e observamos 
multas ialorlXM presentea a 
esta casa, tais como: Ialorl
n. Mafalda da Tenda Espi
rita, C&boclo La1.-anJe1ras, ~ 

bâ Mariana da Tenda Ca.bo
cla Jandlra, Maria JOSé dO 
.A!baçâ de Oxalá e oxum, • 
Maria Augusta da Caba.na. 49 
Caridade Ma.mãe oxum, • 
Ia.lorlxá. Jarina. do C.aboclo 
Ventania e seus filhos dlll 
santo. 

Vovó simplicia foi homena
geada pelos presentes, e de.
pois atendeu a todos os seua 
consulentes, prolongando-se • 
seção testiiva até às 24 hO• 
ras 

Ag-radecemos a atenção dis
pensada. à nos.sa. reportagem 
e na próxima oportunidade 
nosso presidente Mário Bai,. 
celos, compa.r~ a. eetie ter
reiro. ' 
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CARLOS LUIZ A.LLEMAND 

' • Quando, há dois mil anos, uma es• 
trela refulgente cortou os céus e anun
cio,u aos Reis Mag·os o nascimento do 
Menino Jesus, que veio pessoalmente 
it~·arismitLr a tôda a humanida,de a Di• 
v~~ Mensagem do Pai Celestial, foi ofi
c1ahzado o mador dos acontecimentos 
de todos os tempos e que teve o mérito 
de inaugurar, em no.s.so planêta, uma 
era de grandes transformações e pro
gresso moral e cuja influência cresce, 
cada; vez mais. aumentando sempre, a 
mecliida que êste aeontecimelnlto V'ai se 
distanc1a:ndo na poeira do tempo. 

Com e~ei~, os e:iremplos de .siimplicl• 
dade, ma.ns.leúude e pureza de sentimen
too do Mestre Divino, atraiu imediata
mente numerosos adeptos. mormente 
entre a,s pessoas simples e humildes. de 
oondições mais modestas e que eram., 
quase sempre, preterida,s nas pompas e 
suntuos-idades dos cultos religiosos exis• 
tentes nesta época. 

O sublime ideal do Naoo.reno foi acei
to. com o maior dos entUSliasmos, pela 
ma.s.sa popula,r e seus exemplos e ensi
nos, cheios de suavidade e ternura, foram 
vistos pelos· poderosos como uma ameaça. 
às instltm:ições, sendo que, por êste mo
tivo. êles exigiram sua condenação à 
morte, tendo-a como pont.o de honra. 
mal sabendo que, com êste gesto, esta
vaan cumprindo as profecias, elevando 
Jesus a condição de mártir e celebri
zando-o por tôda a eternidade. 

A humanidade, entretanto, em sua 
ainda peq~na estatura moral e estrel• 
tamento de raciocini.o, pretendendo ace
lerai· a mensagem do Cristo, criou 
várias seitas e ramificações dentro de 
sua dootrina, tôdas elas pretendendo 
ser a única detentora da Verdade. 

Porém. como se sàmente a falta de 

união não fôsse o bastante, elas come
çaram a cligladiar-se, mutuamente, ten
do o mundo conhecido e presenciado, 
dêste fato, os mais cruéis e terrlveis com
bates armados e onde foram praticados 
os piores, atos de atroc,idades e barbaris
mos, sendo derramados verdadei,ros rios 
de sangue frartricida, tudo ist.o em nome 
d:e Jesus. 

tllste caótico estado de coisas foi, po
rém, predito pelo Divino Mestre, que 
afirmou, entre outras, as seguintes pa
lavras: ''EU VOS ENVIAREI. MAIS TAR• 
DE, O CONSOLADOR E ESPÍRITO DA 
VERDADE, QUE VIRA RESTABELECER 
TôDAS AS COISAS", isto é, aquê1e que 
dará a con!heoer, a hru!lnanidade; o sen
tJtd-0 real e verdadei'l'O das palavras d.e 
Jesus. 

Aproximando-se aceleradamente o 
f.iln do Ciclo, poucos lustros nos sepa
ram do advento do Terceilro Milênio, on
de granrdes tramsiformações morais e fl
sloas se proces.sarão no planêta Terra, 
em virtude d.e sua hoiia de redenção es
tar chegando, isto é, está chegando o 
tempo em que nosso planêta estará evo
luindo d.e mundo de expiação e provas 
para mundo de regeneração, é lmpres
olndivel nos colocaa:mos diretamente sô· 
bre a inf1uência benéfica de N. S Je· 
sus Cristo, o Oriisto Planetário e Gover
nador do pfanêta Terra, pois somente 
11:LE poderá levar, a. todos os corações, a 
bande,l.rn branca da paz, da ha,nnonia e 
da fraternidade, unindo tôdas as corren· 
tes fH.osóficas e religiosas por intermédio 
da Fraternidade e do Amor Universal, 
&intetizadas por seu Nôvo Mandamento, 
compooto destas palavras eternas e mag
nificentes: 

"AMAI-VOS UNS AOS OUTROS, 
TANTO QUANTO EU VOS AMEI". 

O Bab.alorixá 
1

É O Dirigente 

Vicente lnâcto De. Lima 

Do Cantinho Mãe' Oxum 
o cantmho Mãe Cmum, se

diado à 1.ua Marechal Mar- 1 
1 

c1ano u, 2!14, 110 Realengo, rea-
liza sessões a0,5 sábados de 1 

15 em 15 dias com inicio ~ 
19 noras. 

As quintas-feiras consultas 
e a pv1meira sexta-feia-a do 
mês, qu,em comanda a glra 

!São os compadres. 

tual realizada na última gira 
dedicada a Ogum, e observa
mos como impera a. ordem e 

Babalaô 
Aurélio Melo, 
Um Umbandista 
De Fé! 

concentração nos trabalhos, 
destacando a cambono Noê
mla de Lima que, está sempre 
arent.e. à. solicitação das enti
dades. 

Fomos 111tendldos ·pelo .secre
tário da tenda, o sr. Jo.sé san
tos. fig!E'a ml\li to co.nhec.l<la no 
sei.o da familia Um'!>a,n,dista 
de Realengo, que sempre aten- • 
cioso mostrou-nos ~ as 
dependências daquela casa de 
caridade. 

· O TOLA MA L EM B Ê, 

DARA NôVO TOQUE! 
O Babalorixá 'fOLA MALEMBÊ, _realizará 

no próximo sábado, dia 29 de maio, com mícío 
às 20,00 horas, mais um Toque de Angola. na 
sede do SORE, na Rua Pernambuco nc.> 1.161, 
no Encantado. 

O Toque anterior revestiu de gi·ande brilho 
e afirmação espiritual. 

Esperamos contar no proximo dia 2-9 de 
maio, com as presenças do AZUILSON, RUTH 
CURY, JOSÉ LUIZ SOBRINHO, JOSÉ BENIS
TE, FLORENTINA PA'J:TITUCCI, SINAVORú, 
HELENA MATHIAS, CÉLIO. DELDUQUE, MA
RIA LUIZA SANTOS, MARILDA PRATA, NIL
ZA FRANÇA, V ALDIZA DE AZEVEDO e sua fi. 
lha EDNA, DÉOZELÉA e DARCY COSTA, Jú
LIO CURY, OSSAGEMI, JORGE DE IEMAN.TÃ, 
BIOL'E, ODOBEí, ROSA NUNES, KIANGAZUA, 
ANITA LOBIANCO LOPES, MARIA JOSÉ DA -
SILVA VAZ, IOLANDA ALBERTINA DE SOU
ZA OLIVEIRA, IV ANIR IARA ANDRÉ, ODETE 
CAMPOS, SÉRGIO LEAL, NADIR DE OLIVEI
RA SAYAGO e MAURíCIO DE XANGô, pru:a 
maior brilhantismo da solenidade. 

Mais uma vêz reunidos os filhos da Roça do 
Xangô de Om·o, Ylê do Caboclo Arranca Tôco, 
Yle de OIA ICÊ e Ylê de OXAGUIÃ. 

Compareçam e prestigiem mais uma il"•da

tiva de TOLA MALEMBÊ. 
e OGlJ 1 lhes t\ê o seu axé. Aueto. 

GERVÃSlq- ·oEU OUTRA 
FESTA DE UMBANDA ! 
O Centro Espírita. Linh& da:, 

Almas e Arua.nda que tem 1 
sua linda sede própria na 
Rus. Iára. 271, São Mateus, Es
tado do Rio, nos mandou um 
coµvite para seu toque. dia 
15 do corrente, em louvor aos 
Pl'etos Velhos, mas Iamentà
velment.e já havíamos assumi
do outros compromissos e fi• 
eamos Impossibilita.dos de 
compa,recer. 

A casa é dirigida com mui-

to a.mor pelo nosso queridct 
irmão, Gervásio Ferreira Lo• 
pes que sempre nos distingüe 
com s~us amáveis convites. Já 
fomos representados diversas 
vêzes em suas festas mas até 
hoje nã-0 recebemos uma visi
ta do Gervru;io para que êls 
venha rnl:ler como trabalha
mos pelo nosso ideal. Esta• 
mos esperando uma visita. 
oxalá permita que seja bre
ve. Saravá. 

o babalaõ do ~rr-eiro e e 
Vicente Iuácio Lima, que e 
11Jpa.relho do Pai Joaquim de 
ArUa.nd,a,, do caiboclo L 1 r 1 o 
Branco e do Elt\l Pimenta. 

.A$1stimos a reunião es.pirt-

MARIA 
MULAMBO 

Visitamos a Tenda EsJ.)!raa 
Filhos de Oxó.s.si, situa.da. na 
Rua Carlos Xavier 97, em 
Madureira, dirigida com b\1-
milda.de e dedieação pelo es
tima.do Ba.balaõ Aurélio RO
drigues de Melo, um· digno 
zelador. 

SET·E PEDIDOS 
A P10·1M.BA GIRA 

Olá lifé, a nessa Mãe 
Elis continua. dando con
sulta às segundas-feiras, 
a partir das 14 horas, com 
a Pomba. Gira. Mulambo, 
na Rua Pereira de Flguei• 
redo, 4-67, em osvaldo 
Cruz. Por nosso intermé
dio Elis solielta que os 
consulentes cheguem no 
horário, pols é limitado o 
ntímero de atendimentos. 

As sessões são realiza.das 
para o público às 2.ª e 6."
feiras, à.s 4. •-feiras desenvol• 
vimento e as consultas são 
também àS 2.ª e 6.•-feiras. 

Os Guias Chefes são os vi
brantes caboclos Urucutum e 
Cobra Cora.1, dois formosos 
malungos. 

Esperamos que o ll\)SSO bom 
irmão Aurélio nos visite no 
SOR<E e tome conhecimento 
do nosso nôvo plano de tra,.. 
balho. 

Para todos vocês o nossa 
mais sincero • tratemo ~
ra.v~ 

Sete rezas mua.çrosas que soluclonam qualquer problema. 

Casos de dinheiro, empregos, amorosos. de família. deman- ' 

das ou qualquer outro tipo de problema você resolve fazendo um dos 

Sete Pedidos à Pomba Gira. 
Procure nas principais casas do ramo e seja feliz resolvendo 

em poucos dias o problema que lhe aflige. 
SETE PEDIDOS A POMBA GIRA 

PEDIDOS PELO TEL.: 235-4383 
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JESUS CRISTO 
ADELINO MOREIRA DE CARVALHO 

Vocês que vivem já sem esperança 
Que perderam a fé e se entregaram ao vício 
Eu tenho prá vocês o caminho da verdade 
Entreguem-se a Jesus Cristo de corpo e alma 

Ore a miúcho e chame por Êle 
Fique certo que seu lado Êle estará ~ 

Converse com Êle como um amigo J 

Que li:le certamente lhe atenderá. 

Y ALORIXÃ BERNADETE 
TIROU Y Aô ~E OGUM! 

Ontem foi realizada uma confirmando o bom trabalho 
bonita saída, no Abaçá de da Yá Bemardete e de Mun
OXossi., dirigido pela Yalorixá. dinho de Ogum, na sua cria
Bemadete. tendo compareci- ção. 
do nomes de oostaque de nos-- Anotamo.~ a presença de 
a& Religião. Fernando de oxalá., Axo.,aum 

O Abaçá flica localizado na José Beniste, Tola Malembê, 
Rua Rio Grande, quadra • . . . Yakekerê Oromim. Banda 
1126, casa 113, Clda de Deus, Leui e a professôra Ivanir 
em Jacarepa.guá. Iara André. 

A Yaô de Ogum, muito bem Noss-05 parabéns e gue Osós-

•~•~•• ;;~~;;;· D; ~K;w ~;LEJI I 
- No próximo dia 5 de junho será realizado na j 

Ig_reja _do Santo Sepúlcro, em Cascadura. o enlace 'ma
tr1morual da charmosa e querida SôNIA BASTOS (Ekede 
DELEJI} c~~ o estimado irmão HAILTON OLIVEIRA . 

A sunpat1ca SôNIA (Delejl), uma vibrante Candom
blE;-Cis~a. filha-de-santo de LONGUACI, neta de TAL.ADÊ 
e 1r~a de SINAVORú e ABÕGELÉ. prof,essa o Ritual de 
Naçao oom mui.to acêrto e dignidade. 

Dese.iamo.s ao jovem ca.sal muitas e muitas felicida
des, ql!e. sua mãe Iansã lhes dê a paz e a tranqüilidade 
n~essanas. fazendo-as humildes e que pela graça do 
Pai OXALA permaneçam sempre unidoo. 

Os . nossos sinceros votos de perenes felicidades. que 
Bela 01a, Ogum e Oxalá cubram vocês com os sew; Axós 
sagrados e o nosso Saravá fraterno. Mucuiú lo Zambi. 

Cu" Peno Bronca 
Tudo para 
Umbanda 

obrigações de 
Candomblé, e 

sob o competente direção 
do Bobalorixá AZUIL 

A coso onde você comprará 
melhor e mais borato 

Rua Suruí, 231, loia C, esq da 
R. Guaporé, em Brás de Pina 

1 CONSERTOS DE RÁDIO E TV 
TÉCNICO 

RUA LINO FONSECA N'> 261 ,,\ 

OSWALDO CRUZ 
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Uma Nova R .aca 
~ 

CESAR HEITOR R . DE FARIA 

T. Lobsang Rampa, um monge ti
betano mais do que evoluído, afirma que 
um.a n?".ª raça está por aí. A primeira 
na espec1e humana que possui uma men
te formada em ra.ciocínios espirituais, 
mudança esta. que suprime inclusive al
gumas células. (Para saber as outras 
raças anteriores leia "A Sabedoria dos 
Lamas'', de T. L. Rampa). Acontece que, 
segundo êle, o mundo vem a cada período 
de tempo evoluindo bio-psicolõgicamente 
na formação espiritual de indivíduo. Est::. 
raça n~ é a de número seis. Seu signo 
é "aquarius" e é a primeira a suprimir 
uma série de órgãos 011 células. como 
queiram, formando assim, conforme já 
disse, uma mente mais do que espiritual. 
cujo cérebro é apen~ um microfone pa
ra couiunicarmos quando estivermos no 
planêta Terra, encarnados. Somos, por
tanto, uma nova raça. 

Por outro lado, o astrólogo Nostra
damns anuncia para 1999 o fim dos tem
pos. Aparentemente isto é uma bobagem. 
Porém se analisarmos profundamente a 
questão, chegaremos a uma conclusão: 
nesta data (1999) a gera~ão dos nossos 
pais haverá tennina.do, ou no máximo 
trará eonsig·o o sinal da velhice e quase
morte. E nós da nova raça? (Atenção: 
- nova raça, não nova geração) em 1999, 
estaremos no auge. Don~ do mundo, no 
esplendor da raça que será o motor de 
mais um ciclo de evolução bio-psicoló
gica. 

Agora cons2go resposta a uma per • 
gunta que me assalta há tanto tempo: 
"Por que tanta inadaptação física e espi
ritual diante dos velhos que c~em os 
jovens?" A espiritual, nós sabemos . 
Interessa saber a íISica, e Lobsa.ng Ram• 

pa quem ainda responde: "Há dete1•mf-
11ados indivíduos, a maioria entre os 
jovens, que já pertencem a essa raça, sao 
êles aquêles que se dedicam à música, à. 
filosofia e ao amor total . Precisamente, 
aquêles que não possuem os pés na ter
ra". Somos nós. Essa mente é mais apu• 
rada, mais sensível e sobretudo mais hu• 
mana. E' a única que conscientemente 
poderá encontrar um prazer mais do que 
elevado. Ora, nós sabemos bem que os 
governantes (incluo os pais, mestres e 
coisas assim), p<>ssuem sua mente mais 
do que emperrada. Nós possuimos a ca-. 
pa.cidade de captar tudo ou quase tudo. 
Coitadinha da nossa mente, em fase de 
adaptação, recebendo cargas negativas. 
Z. Holder, técnico em pe.squisa. social, 
afimta que isso poderá provocar distw.·
bios graves, atrasando assim todo o ci• 
elo evolutivo. 

Portanto, mais uma mtssão: - Em 
nome da nova raça, de nós mesmos e por 
conseguinte do mundo, preservar nossa. 
cabeça. Pois os homens que andam a. 
nossa volta, se nada fizermos. vão com• 
plicar tudo. 

Uma observação necessá.rla: - exls· 
tem pessoas da nova raça já entre nós 
há cêrea de 50 ou até mesmo 100 anos. 
E há entre a geração a.tua! pessoas da 
sétima raça. Mas está no atual mumlo 
"Underground" a essência da nova m~a.. 
da sexta raça. Pena que haja gente da 
nossa idade ainda nos rudünentos da 
quarta~-

Lobsang Rampa, Z. Holder e a.té 
mesmo Zora.stro, afirmaram isso já há 
ai~ tempo. Eu simplesmente ,ma.liso 
o tempo, colho os fatos e digo: "A hora 
é esta''. 

Caboclo 7 Flecn.:as Da Babá Irene 

É Uma E nti:da.de De Muito Axé E Luz 
A Tenda Esplrtte Caboclo 

seoo Flex.a.5, sediada à R,ua · 
Capitão PireS n9 12, em B~mo 
Ribeiro, !l mUito bem diTigida 
pela ialorixá Irene C a r 1 o s 
Oristina. 

Nossa equipe OxalA vts;tou 
aquêle ahe.çá, e const.atou que, 
l'ealmen~. é urna das belas = de santo da noosa wn
banda. imperando g em p r e 
multa ordem e vibrações em 
seu:s traAleJh<la. 

A babá. Irene é um-a legitl• 
ma filha óe Ia.nsã e a,pa.rêlho 
do formooo Caboclo Sete Fle
xas e da bondOBa Preta Velha · 
Tia Mana. 

A mAe pequena. é a Bere
nice Vila. Af~, uma Jovem 
que encatt nossa seita com 
muita sari~, sendo um 
braço clli:eito da babá. 1 

A iaibã. da casa e nos.sa 1rmi 
AntÕIIlia, e o ogã., Pa.Ulo Ci- , 
gano. 

As sessões são rea.llza.<1as aos 
Sáibados de u em 15 d1a.s com 
tn1clo às Zl h0008 e as segun
<1aS, crua.rtas e senas-reiras 1 consultas com Tia Marla, a. 
partir das 15 horas. 

Além do gula che!e. o ca
boclo sete Fie,ca.s, prestam ca,
rldade os Caboclos: Tuplnam
l)á, Caçador, Jureminha, ::;ete 
oachoelras, oaboola Jurema, 
Caboclos sete Estrêlas e B01a
<1etro. 

Nosso compa.nheb-o Ferna.n
do Costa, saiu entusiasmado 
com a animação rei.na,n11e d.o.s 

pont.oo, e com o pé de de.nç.
do gu-ia Clhefe, que convidou-.-, 
11. comparecer no próximo d,a 
22 de maio, qua,ndo sera pres
tada a homenagem 306 pretos 
velhos. 

A noosa Irmã Irene, e a re
lações pública.s do terreiro. a 
Elza, o nosso sa,ravá, oomuru
cando que na gira doa pret06 
velhos estaremos firmes, com 
nossa presença. 

NUNCA VI LINHA 
DE FôRÇA MAIOR 

_. (MIRON FiLHO) 
_ - Mês de Maio, mês de. Marie,, mês das f.lôres e glorüica

çao das mães. l!:poca em que OIS Umban-distas homenageiam 
oom gre.nde pompa os caridosos Pretos Vellios. 

Dia 13 de maio, alegria nos terre:ros quaindo rea.lçamos 
a humildade, o sofrimento e a .llimpllcidade da FaJange dos 
Bondosos Pretos Velhos, que muito nos ajudam, e entre os 
quais destaco Vovó Ta.tuê da. Baia, Tia. Maria das 7 Sala.il 
Vovó Cambinda. da Agua do Rlo Doce, Maria conga, Pa.1 
Antân.lo da.-. Almas, Pa.1 A!ndré, Pa.l Jacob, Vovó do Rosário, 
Vovó Mariana., Vovó Cil,tarina, Vovó da Lll'Z Pa.i Moçambique 
do A,ruanda, Pai Joaquim e Pa.i Benedito. • , 

Convém ressaltar o papel releYa.nte do Negro no desen
volvimento econmn!co, politioo, social e finanoei-ro do nosso 
Brasil, a.pegado a.o sentimentalismo nato do nosso povo muito 
se t.em falado e escrito sôbre a. contribuição do Negro 'à evo• 
lução do nosso País. 

A Ja,voure, teve no elemento Neg.ro, o sustentáculo braça.1 
necessário ao aumeinto de produção; na e.rt.e, na música e na 
literatiura enoontra.mos pa,rticipação marcante do elem-anto 

· Negro, temlo nos Engenheiros RIEBOUÇAS e TEODORIO seus 
dignos r,epresentantes. 

Agora, em pleno século XX, com grande destaque nos 
esportes, temos a. cola,boração decisiva do elemento Negro, sen
do o seu mais legítimo representante EDSON AR.ANTES DO 
NASCIMENTO, o Popula.r P~, possui.dor de inúmeras con
decorações no exterior, das quais destacamos a. recebida da 
Rainha da Ingllllten-a e do Va,ticamo . 

o meu s!n-ooi•o e f<1•a.temo Sarâlvá ~ PJ.'etos VeLllos Cura• 
dores, 
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CURIOSIDADES! ... 
Por TOLA MALEMBil: 

- Você sabia que ABAÇAI era o gênio maléfico da mi
tolog,a Tupy, o qual perseguia os índios? 

- Que o criador das frases "O POVO DE ZAMBI" e o 
.. EXf:RCITO BRANCO DE OXALA" é o nosso estima.do Dr. 
NORONHA FILHO, :Presidente do Conselho Deliberativo do 
SORE? 

- Que AARÃO foi o 1.0 Sumo Sacerdote de Ifirael e irmão 
de Moisés? 

- Que no dia 16 de janeiro de 1960, moneu GUILHERME 
MONIZ, nascido na Bahia em 10 de fevereiro de 1900? 

- Que .AERiOLITO é um corpo oriundo do espaço, cons
tituldo por meta.is do oxigênio, silício e ma§nésio, que &e 
precipita sõbre a terra, tornando-se incandescente ao e.tra
vessar a atmosfera? 

- Que no dia 16 de março aniversariou BANDA CIL1l: 
filho-de-santo do Babalorixá OBA-TELEUA? 

- Que as digine.s SIDERAN, ZINGm, LONGUACI, OD:6:
ATAiô e ODÉ-TOINDÉ pertencem a Oxõssi? 

- Que os CAIPó pertencem a familia lingüística J:t!:, lo
cali:,,;ados os do sul, na..s cabeceiras do Araguaia. e a bacia 
superior do Pa-raná, estando os do nor,e entre o Araguaia e 
o Xingú, ao norte do rio Tapirapé? 

- Que YABOMLM., DELEJI, IBANA.N:, MINTIJOIÁ e OIA
LAIZô são d;.glna.s de Iansã7 

- Que o OANTINHO DE OXALA. dirigido pela estimada. 
Babá HELENA MATiilAS, estêve em festa no dia 8 de maio 
com o enlace de sua charmosa filha LINA. com o nosso irmã,o 
WLADEMIR? 

- Que DAUNIDi.AECY, JITOAJI, JIDEÇA, DARUN:tl: e J[

D.EJCY são diginas de Oba.lue.iê? 
- Que AEROSTATICA é a parte da Física oue estuda 

as leis de Equ.illbrio do ar? 
- Que a tribo de índios tupy-guarany. que habitavam a 

cabeceira do rio Corumbiara. em Mato GTO&so. oh.amava-se 
A.BABA? 

- Que as pr lm~rt.a'nt,,s 
de Luanda (na Ilha Corlmba), Lobito, Benguela, Am.b<>kn, 
Pôrto e Moça.medes? 

- Que o Astrólogo Dr BENNY. é o nosso conhecido JOSÉ 
BENTSTE? 

- Que LUANDA é a ca-pital de Angola e e. ctdilde por
tuguêsa de maior progresso, cem impress'on8ill:te desenvolVJ
mento. caJtivando a. todos pe'.o seu encanto natural? 

- Que- no dia 31 de março de 1869, faleceu ALAN KAR
DEC. em Passage Saint Anne n.º 59? 

- Que OBAINA, OBANI.LA, ORA TELEUA ~ OBA LECI 
são diginw; pertencentes ao Vodum XANGO? 

- Que em 5 de março de 1961, o Astronauta ALAN SHE
P ARD) subiu a uma. altura de 186 qui.lõmetros, numa missão 
6uborbital, a. bordo da Cápsula "Freedom-6", pertencente ao 
Programa Espacial "Mereury"? 

- Que os livros "ARUADA" e "O EXÉRCrro BRANCO 
IDJE OXALA" foram escritos por MA.RIO BARCELOS (Baba
lorixá OBA TELEUA), Presidente do SUPREM-O ôRGAO Q.AS 
RELIGIÕES F.SPíRITAS? 

- Que após a Procissã-0 de OGUM foi rea!l.za.da. no SO'RE 
à Z.ª GIRA 0A AMIZADE, com aquêle Toque de Angolão 
a cargo de TOLA MAI.,EM:Em, Ya.kekerê OROMIM e o Ala.bô 
MUNDINHO D'OGUM? 

- Que no Ylé de OIA ICE, na R.ua Oliveira. Junqueira 
n.º 44, em Bento Ribeiro, enoontramoo _ OATUNGA CHEClDl: 
DE AGONGA, o OXALA ma.Is velho da Guanabara, com 48 
11111os de feitura.? 

- Que os KIOKO habitam a. a.rea compreendida enue u 
Nordeste de Angola., parte meridiona.J do oongo e o Noroeste 
d.e Zâmbi~? 

_ Que na. regiil.O d& Nigéria Ocidental, fronteiros t. tribo 
<los FON no r>aomé, vivem 06 YORUBA? 

_ ~ o estimado casa.l MARIA M.AGNOLLA NUNES DA 
Sil..VA e WALDEMAR MANUEL DA SILVA, respectiva.mente, 
mãe e pai d& Ba,bá MARIA Jos,: DA SILVA VAZ, comple-
tou •s anos de oasa,dó6? Sa.l'lllVá.. 

AGUARDEM NAS PÁGINAS 
DO TABLólDE 

AS GRANDES ENTREVISTAS COM PAIS-DE-SANTOS! 
IIOGUFIAS E ESCLARfCIMEIITOS 

"ALI ANCA DA FRÁTERN IDÁDE'' , 
Dos no= ivmãos da «Alt

ança da Fraternidade•, reca:
bemos nova comunicação e 
cada uma dêlas é para nós 
motivo de muita alegria pois 
aquêles nossos irmãos só fa
zem promoções boas e que 
visam o engrandecimento d03 
espíritos em geral. A carta 
que recebemos diz o seguin
te: 

Prezado Irmão em Cristo; 
?AZ E FRA'I1ERNIDAOE: 

Ao mesmo tempo em qut: 
convidamos o caro rrmã,o a 
confraternizar-se conôsco na 
«Aliança da Fraternidade•. 
comparecendo ao «Encontro 
com a Fraternidade:. nos ter
ceiros domingos do mês, às 18 
horas, ou ao nosso CUito Fri.
terno, às primeira e terceir,. 
sextas-feiras, às 20 horas, so
licitamos a gentneza de P\1-
l>licar neste órg!l.o a nota lll
clusa. pelo que antecipada
mente agradecemos, roianôo 
ao Pai Celestial tooo progres
so pna. o confraae. 

(a) Relações Públlca.s. 

«ALIANÇA DA 
F'RATERNID."1il)E• TEM 
UNIDADE NA BAHIA 

O médico Dr. HumbertO 
Leite de Araújo, acompanbi,,. 
do de sua espõsa, Da. ElZll 
Penedo Al·aújo. do Jomalisti. 
espirita Zair Cans~do. e ou-
••·~~ • in~talou Te-

está funcionando no Abrigo 
São Francisco de ASSIS, no 
Bairro do Bonfim, obra cr,a
da e dirigida pelo abengaao 
casal Humberto - Rlvette 
Orrico, e que ampara cêrca 
de 30 velhinhos sem lar. O 
jornalista Zaii- Cansado,, res
ponsável pelo Setor de Rela• 
ções Públicas e Humanas da 
«Aliança da Fraternidade>, re
velou que a entidade já têm 
representantes em quase to-

dos os E,.;tados, e que a cam
panha lançada pelo Sr. Ge
raldo de Aquino, visando t. 
instalação da Emissora dos 
Espiritas, mereceu da «Alian• 
ça.> todo apolo, por se tratar 
de uma iniciativa necessãria. 
não só aos espíritas mas a 
todos os reencarnacionlstas, e 
sobretudo por ser o sr. Ge
raldo de Aqumo credor da 
maior confiança dos espíri
ta;;, há mais de 20 anos. 

UM SONHO 
Eram pães, muitos pã-es • 
Que num sonho eu "1a 
De uma estrada na margem, 
Aguardando o viandante; 
Ali estavam os pães 
Num grande tabuleiro: 
- De ninguém e de todos, 
Daquele que passasse 
Fatigado e com fome. · 

- Aplica, irmão à vida 
O belo ensinamento 
De um. sonho que traduz Caridade: 
- O "pão" que sempre 
Partilhar devemos 
Com aquêle que cruza a nossa senda: 
Aliment pala,-- nmn'Hn ni~ ~----

----e-nr -- - - 'empre a distribuir o Pão, ;=:=:-=-=-=::::;;~ 
Unidade N.º 1 de «Aliança da 

' Fraternidade». nova. 1nstltu1-
ção beneoérita. e culturaJ, 
lnsta.laàa recentemente em so
lenidade no auditório do (,'0-
légio Militar do Rlo de Ja
neiro; e eedlada à Rua Alzl
ra Brandão 338 - Tijuca. 

O presidente ela «Aliança 
d& Fraternidade» mostra.se 
bastante satisfeito com a aco• 
lhida. que a nova. tostitulção 
fratemista está eneonr.rando 
em tôdas as camadas reltg1o
t!as, tendo sido das mais pro
dutivas a viagem à Bahia. A 
Unidade N.9 1 de Salvador, 

Infatig•àvelmente, " . 
Num largo gesto d-e FRATERNIDADE!. 

Casamento na T. E. Ogum Megê 
A Tenda Espírita Ogum Megê. sediada à Rua Urano, 

quadra 13. lote 12, no Parque Aliança, em Coelho da 
Rocha; e dirigida pela Ialorixá Ivone, convida ~ ~os 
oo filhos de fé, para a.ssl.stirem ao enLace matr1m~m1a~ 
de seus filhos-de-santo, Gilvan e Alacl, que se realizara 
hoje. as 15 horas. no terreiro. 

A bênção será dada pelo Ga.boclo Mata Vi·rgem. e 
após o ato have-rá gira festiva-

ATENÇÃO UMBAND/ST AS 
Lançamento de novos 1 ivretos de -oraçoes: 

SETE PEDIDOS AO ''SEO" SETE 
~ 

SETE PEDIDOS AOS EXUS / 

PEDIDOS AOS ORIXÃS 
E 

SETE PEDIDOS AOS PRETOS VELHOS 

Procure nas 
Pedidos 

principais casos do ramo. 
pelo telefone 235-4383 

.. 

( 
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ESTUDOS SôBRE 
ORIXÃS - V - Exu 
:ll:ste trabalho, já em sua 

quinta parte, procura formal' 
com raciocínio, uma idéia sólida 
e objetiva do que seja a estru· 
tura do Orlxá. Insisto em frisar 
que êstes Estudos devam ser 
feitos com raciocinlo, devido a 
que o verdadeiro sentido do qne 
seja Oi-ixá, perde-se nas noites 
dos tempos. O fato de antiga-. 
mente determinados segredos 
serem transmitidos oralmente 
pela sua própria razão de ser. 
deve-se também pela dificulda
de da escrita na época não ex
primir corretamente os pensa-
mento.i e simbolismos, · 

Confesso que não é al qu, 
encontro o motivo da ignorân· 
cia de determinados funda· 
mento religiosos. embora. làgl
camente. devamos considerar 
que com êsse sistema, muita 
coisa se perca ou se deturpe. 

·Mas, o motivo real foi (ainda 
é) o total egoismo com que se 
1mbuiram os velhos babalaôs 
em querer transmitir os ensina
mentos recebidos Preferir le
var para o túmulo os seus co• 
nhec.iment.os.... d e i x ando Ul!ll 
1menso quebra-cabeças ar s 
compõsto pela nova geração 
Esta, encontrando as dificulda
des naturais dos mistérios: pa -
saram a criar novas fórmulas 
para os axés. minando com isto, 
cada vez mais, o verdadeiro 
sentido do que seja o correto . 

Nesta série de artigos. ex
ponho minhas próprias idétas 
formadas em sua base por me
ticulosa pesquisa aliada à expe
riência nas coisas ligadas ao 
santo e com pessoas que o cer
cam. 

il:ste é o motivo pelo qual u 
seu titulo ser Estudos Sõhre 
Orixás. 

Já vimos que tôda cerlinônla, 
tanto pública como particular. 
profana ou religiosa, mortuárla 
ou comemorativa dos festejos 
em louvor aos Orixãs. comeca 
obrlgatàrlamente por uma ho
menagem a Exú. ftste gesto iã. 
foi explicado através do papel 
de intermediário ou de mensa
geiro que a entidade possui . 

Hã. ·porém. um detalhe em 
um mito explicativo do padê. 
que dará margem ao assunto 
desta matéria. · 

Tendo · Oxalá adoecido. !o! 
Elegba (nome também dado a 
Exú) quem ràpidamente o curou 
com suas ervas. Cheio de gra
tidão, Oxalá declarou que da1 
por diante, êle seria servido 
sempre em primeiro lugar. 

Já salientei que nunéa se 
deve desprezar a mitologia exis
tente em tôrno dos Orixás, pois 
êles encerram muita coisa do 
fundamento desaparecido. 

Sendo as.slm, vemos neste 
mito que também Exú utiliza-se 

co,NTRA-CAPA 7· 
de ervas para curas, mostran
do mais uma outra facêta de 
suas funcões, embora o dom1• 
nio das mesmas (ervas) perten
ça a Ossaim. AI está qualifica
do o seu caráter de agente de 
ligação. 

Muitos aceltam que ta.mbem 
Exú se ocupa das ervas apenas 
no sentido de considerar que 
delas faz uso para efeitos Ele 
maldade, Citam como exemplo 
a luta dos escravos com os 
"senhores brancos'', que tiveram 
em Exú um forte aliado, pedin· 
do-o ervas que ·•amansam se
nhores" (a erva pipi provoca 
"amolecimento cerebral"). De 
qualquer fonna ton1a-se válida 
e positivada a sua ação neste 
domínio da natureza. É bom 
lembrar que, como os demais 
Orixãs, também possuí as suas 
determinadas ervas, ou melhor 
aquelas que lhe estão associa
das - alevante. manjericão etc. 

Poucos f a l a m sôbre esta 
atuação de Exú. porem, pocte
r1amos ir mais além. e aproxi
má-lo a Ossaim. Nesta linha de 
semelhanças, notamos que a 
ferramenta simbólica de Exú é 
parecida com a de Os aim O, 
ferros terminam todos em sete 
ponta.s. que são um dos sete 
caminhos de seu reino; enquan
to que ha. sàmente seis pontas 
~ ,o.-o.J,.~. T),0-"UIL ,o -ú.l.\..-imn..o. -

erro e ntral, tennina com um 
pássaro Outro detalhe à rr~
peito de relação, é a atuação 
de Exú junto a Ifá. o Orixá da 
adivinhacão. Em uma "luta" 
entre Ossaim e Ifá. Exú se co· 
loca ao lado dêste último- to
mando a sua defesa. A associa
ção Exú-Ifá. será vista no ca
pitulo a ser tratado sôbre o 
jõgo de búzios, porém podemos 
verificar que existe por assim 
dizer entre Exú e Ossaim. uma 
certa "rivalidade'": é a de que 
o primeiro alimenta os filhos 
de Ifá com sangue, enquanto 
ossaim não pode alimentar os 
seus senão com o suco das , er· 
vas tornando assim o primeiro 
mais importante que o segundo. 
(Isto explica em parte, aprovei
tando a oportunidade. o motivo 
da necessidade do ritual de ma
tanca). Continuando. há tam· 
bém o caso de que na cidade 
de Manaus, é Exú quem substi
tui ossaim nos tratos com as 
ervas . - "Sem êle, não pode
ria haver curas. porque esque· 
cê-lo, acarretaria contratempos. 
impedindo que o remédio agisse 
beneficamente''. . . dizem 

Compreende-se melhor agora 
porque existe entre· o dono dos 
caminhos e -, dono das ervas 
uma ligação, embora não seja 
uma identificação e nem con· 
fusão de domínios. O papel de 
Exú não é tomar aos outros o 
que lhe pertence de dit:eito!. e 
sim. estabelecer comumcaçoes 
ou em sentido grosseiro, fazer 
aberturas nas paredes e criar 
pontes em separações. ~nda 
podemos defini-lo con:o o único 
Orixá que tem rur pe em cada 
um dos domínios dos demaifi. 
Isto é importante guaroar. 

Mas dair-se-á o mesmo com 
os espíritos dos mortos? É o que 
veremos a seguir. 

"FATOS SEM FOTOS" 
SE EGAL 

Retifi.cando a informação do 
Tablóide anterior, o Ballet Na
cional do s~negal que ora visita 
o Brasil, iniciou a sua apresen• 
tacão no dia 19 dêste mês, e en • 
ceúará a sua apresentação no 
dia 26. quarta-feira. O local é 
o Teatro Municipal, o horário, 
21 horas. Folclore da Terra 
ma.ter da religião Atabaques e 
danças. 

"DECELSO'' 

Mas não é que a moda está 
pegando? Ha poucos dias a nogga 
religião teve a posse de um rei. 
Muito be1.n . . deu pra engolir. 
Agora essa! Haverá no dia 30, 
no Caminhr1ros da Verdade. a 
posse de ama embaixatriz da 
Umbanda A~ im já é de mais! 
Será que um homem integro e 
culto como o presidente daquela 
Casa o Carneiro permitirá ta• 
manha aberração? Não acredl· 
t.o . Ma~ adivinhem quem criou 
essa "coisa''9 Certo! Foi o DP.
celso mesmo O homem ficou 
empolgado com o cargo de 1.1m 
dos ministros de Xangô da Casa 
do Zé Ribeiro e para fazer 
\e,,, .. UÃ""aA:lo "l!k,C,lti'C 'll.Otnem: em-
6alxador e embalxaLrlz sã.o to
dos os p • P mães-de-santo de 
nossa Terra. que transmitem os 
exempios e os ensinamentos da.<: 
entidades . Se pudés.o;emos ofer
tar êste titulo, seria para TO· 
DOS êles. e não exclusivamente 
para uma pessoa. Porém. isto é 
perfeitamente dispensável. pois 
não eroste maior oonraria do 
que um titulo de pai ou mâP· 
de-santo . O resto é balela, ou 
melhor. apelação. E nisto. vork 
é um rf>il 

<:ARLOS ALEMAND 

Tomei conhecimento do fa
lecimento da filhinha do nosso 
estima1o companheiro, Carlo.s 
Luiz Alemand. ocorrido no dia 
1.0 dêste mês. que contava ape-

-

nas um ano e três meses de 
idade. Isto deixou-me verdadei
ramente triste, ru,sim como a 
todos os companheiros da reda
ção do Tablóid . pois o ~e
ntand, em tôdas as suas at1vl· 
dades junto a nós, sempre 
pautou a sua presença com a 
humildade car:lctierlstica do vel'• 
dadeiro espirita, reflexo de sua 
vida familia\' e da excelente 
educação quo recebeu. Daqu1 
envio o meu sincero ~. ex
tensivo a sua espôsa. Uma pre
ce póstuma será levada a efeito 
amanhã no Oen tro Iniciados 
Espíritas s. Felipe e S. Tiago 
Rua Souza Freitas n.0 351, em 
Pilares, com ln1Cio às 20h3Dm. 
€.st:u-ei lá 

ROTF.IRO PARA A SEMANA 

Amanhã - T E. sete Flechas 
da j\ldeia, Rua B. Quadra 10, 
n.º 22, Vila Valqueire :- Gira 
de prêtos-velhos. "' .... "' Terça 
T. E. Orgulho das Pedras. Rua 
Moguari n.0 81 Campinho, ya
lorixá Nilza França - gira de 
caboclos "'"'"' Quarta - T. E 
Caboclo Ubirajara. Rua Cata
guazes n.0 175, Osvaldo Cruz 
babalaô Felizberoo - ses.são dP 
caboclos. "'"',,. -Quinta - T E 
Caboclo Arranca-Tôco, Rua Vi
lela Tavnres n.0 337. Lins, á 
Laurinda - consultas de cabo
-,1os. ""'"" sexta-feira - T. E. 
Caboclo Iandarassú. Rua Carlos 
Costa n.0 51, Jacaré - Gira dr 
Caboclos. .,. " Sábado - Sa1d:i 
@e Yaôs, ritual Angola, Ilê d() 
Olá Icê, Run Oliveira Junquei· 
ra n.0 44. B<>nto Ribeiro. "'"'"' 
Saravá! 

JóGO DE BúZIOS 

Candomblé Afro-Baiano 
Babá Otum e Loiá (D. Mida) 
à.s têrças-feiras - Rua 23 Qua
dra 19. casa 1 Guadalupe. "'*"' 
Jorge de Yemanjá, Rua. Zoroas· 
tro Pamplona n.0 119, Fregue
sia, Jacarepaguá - têrças a 
quintas-feira-' - Tel.: 392-2024 

Conespondência: Seção Con
tracapa - Hua Pernambuco 
n.0 1161. 

1-z 
Ili 
e -

É evidente que se trata da casa de um Exú É uma 
das mais bon.itas que conhecemos e pertence a nm ter
re:i!ro também muito borato. · Se você corre gira dev¼\ 
conhecer a casa e evidentemente reconhecer a foto. 
Vamos lá, arrisque, escreva para a. sede do SORE na 
Rua. Pernambuco, 1161, no Encantado, e "identifique a. 
foto'', concorrendo a um exempla,r do Livro do Exército 
Braneo, de Má.rio Barceloe. Escreva e boa sorte .. 
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CUPULAS PRECISAM SE UNIR 

PARA DENUNCIAR O ERRADO 

--
Ano 81 - :W0 - Domblso. • • l"·fm&, 1-6-lV.1 - W,• 51.9111 

Mede til! de semana lemos na, diversas ~ q111 abonfaa 
temas umbandistas • espíritas em geral, que existem ,erdadeir■ 
"arapucas" agindo em nome da nossa religião. Ha página central, 
publicamos artigos analisando estas colunas e sugerimos ao Dep• 
lado Afila Nunes que crie uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
e faça uma deyassa completa para ver quem . anda roubando o 
dinheiro da Umbanda. Nós desejamos que o SORE seja a primeira 
casa a ler suas contas e atividades examinadas, pois sugerimos 1 
medida e queremos dar , exemplo. Por outro lado aplaudimos 
a coluna do Tancredo e do irmão Mamede, • só lamentamos • 
esquecimento dos nosses irmãos em Cristo, esquecimento êsfe 1111 
nos deixa mal situados peranle a oplntão pública. l.etalll • p6, 
glna central os dois artigos. 

o - ,l·val Nac,io, 

1,a.dil' de boje estão abertas as inscrições pa.ra o 

1.° Festival Nacional da Cantiga de Umbanda 1111'9 é 
mais uma promoção do SORE. Os interessaidos poderão 
fazer suas inscrições em nossa sede e devem ler aa Ins
truções e o regulamento do concurso no corpo do ta
blóide. 

l\Ial uma vez contamos com a compreensão dos ter
reiros e dos seus ogãs. O concurso está aberto para to
dos e de antemão sabemos que terá r mesmo êxito do 
Coneurso de Ogãs realizado no início do ano em curso. 

E,RNESTINA CARNEIRO UMA 
DEDICADA ZELADORA DE FÉ 
Ernestina Carneiro, foto ao lado com alguns filhos 
do ·eu terreiro, é uma competente Zeladora 

an to. Dia 12 ela estará tocando para Exu. (Leia 
noticiário no corpo do tablóide). 

CE N. S. da Conceição Louvou 
Velhos e A_presenta .Diretoria 

Domingo passado, o Centro Es

pirita Nossa Senhora Imaculada 

Conceição, que tem sede na rua 18, 

quadra B, lotP. 3, Guadalupe, reali

zou um toque festivo em louvor aos 
Prêtos Velhos. A casa nos comunica 
que é a seguinte a constituição da 

sua diretoria· Presidente. José Luis 
Maciel - Vice-Presidente. Nenza. 
Sales Lagrota - Secretário, Adonal 
Ferreira Pires - Tesoureiro, Gér
som Ferreira Pires - Procurador, 
Wilson Vera Cruz - Conselho Fis
cal, Benício Araújo, João Domingos 
e Paulo César Noronha.. 
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- A;; au ori,lades l>rasileiras e tôda 
a Nação estão empenhadas na luta aber
ta contra os traficantes e distribuidores 
de toxícos, a qual iniciativa, nós do Su
premo órgão das Religiões Espíritas nos 
unimos de corpo e alma, no sentido de 
bem orientar nossa juventude. o futuro 
glorioso do meu Brasil 

O têrmo droga não ·tem sentido pre• 
ciso, na maioria das vêzes os viciados 
são poliintoxicados, ou seja. utilizam 
misturas diversas de estimulantes, bar• 
bitúrios, opiáceos e alucinógenos, e ou
tros mais, que levam à alienação e a lou
cura, na medida de seu uso diário. 

Devemos proteger nossos filhos, ne
cessário seria que as campanhas repres
sivas, deveriam ser acompanhadas de ad
vertêneia e orientação das professôras 
nas escolas primárias, demonstrando à 
tôdas as crianças os riscos e perigos que 
causam as subst."incias tóxicas 

A injeção de esfünulantes traz gran• 
de número de riscos físicos. Não é pre
ciso dizer que as infecções locais, deri
~as da condição sanitária primitiva, 
sao bastante comuns: rigidez do cotovelo, 
gangrena dos dedos, hapatite virai, e 
icterícia 

O ópio, elixir paregórico e morfina e 
a heroína leva o viciado à. escravidão fi
siológica, perturbações sexuais, decadên
cia física e intelectual; o éter, álcool, es
sência e tolueno, são responsáveis pelo 
delírio, embriaguez e coma, e pela quei• 
madura dos pulmões; a cocaína e anfe• 
taminas, provocam a destruição das mu
cosas, envelhecimento prem atu r o, m or te 
súbita, decadência física e intelectual, 
perda de sono e paranóias agudas; o câ
nhamo índico produz psicoses agudas, 
percepções falsas e perturbações diver· 
sas; os barbitúricos e tranqüilizantes 
são responsáveis pela embriaguez barbi• 
túrica, convulsões, delírios, dependência 
e parada respiratória e no caso do LSD 
são tomados por ansiedade paroxística e 

. delírios . 

1 - 1 iaç.ao. 
LUIZ CARLOS FORTES 

/Jblutlorixá TOLA 1"IALE1\IB~) 

Ao lado de tôdas as iniciativas re
pressivas que foram e estão sendo toma
das na campanha contra os tóxicos, cabe 
a~ }?ais m_n papel de grande importân
cia, e precISo que cumpram o seu dever 
de proteção aos filhos, trando-os com 
carinho, a.mor e atenção para os seus 
problemas, acompanhado da mais severa 
,igilância. 

Todos nós temos conhecimento do 
delicado problema, tendo sido tomadas 
várias providências no sentido de se che
gar a soluções construtivas, porém não 
há dúvidas de que o uso abusivo de dro
gas revela muitas vêzes a existência de 
problemas mais profundos aos quais a 
psiquiatria e uma visão social não leva
ram a soluções parciais. É preciso apro
ximar-se do doente, a flm de atacar a 
questão fundamental das relações do ser 
com q exterior, 

Livrar o drogado do uso de estimu
lantes do sistema nervoso central é lou
vável mas não basta. Necessário' se faz 
reintegrá-lo na sociedade. A terapia de 
grupo, chama a atencão e oferece pers-
pectivas amplas. · 

Com a ajuda da família, o empenho 
das autoridades e a colaboração decidi
da dos jovens, conjugando esforços, che
garemos com êxito ao final, fazendo do 
doente um individuo feliz e são, parti
cipando da vida da sociedade, pois é tem
po de construir. 

O combate ao tóxico terá o máximo 
rigor, intolerância e devida punicão, po
rém teremos t:unb é m o m imo a inor, 
paciência e compreensão. 

: ) : (: 

- TOLA MAL~me realiza consul
tas e Jôgo de Búzios com o Sr. TRANCA 
RUAS DAS ALMAS, tôdas as quartas• 
feiras e sábados, a partir das 14,00 horas, 
na rua Nascimento Gurgel n.0 29, Largo 
da Fontinha, em Oswaldo Cruz. 

CANTINHO DO 
PAI JERôNIMO 
O Cantinho do Pai Jerôni

mo está funcionando na Rua 
Engenheiro Eurico de Olivei
ra, 125, Vista Alegre. Largo 
d.o Bicão e é dirigido pela 
Yalorixá Léa carvalho e seu 
espõso Carlos Carvalho. 

Centro Espirita 
Fé E Caridade 

n t.erreiro festejou os ?re
tos Velhos no dia 22, jã no 
seu nõvo enderêço e o casal 
agrr,dece a. todos que oompa. 
receram a-OS festejos acima 
mencionados. 

GN na Umh11nda 
EXPEDIENTE 

GN NA CJMBAND& 
(órgão Oficial do SOREl 

Correspond@ndat 

Rua PernambUc:c> 1181 

sncantado - OB 

Centro Espírita Fé e cari
dade - Rua Apeiba n• 296, 
Colégio. Dirigido pelo Baba
lorixá. José Paiva. 

Uma linda festa em home
nagem a-OS Pretos Velhos. foi 
real!zada no dia 15 do cor• 
rente, com inicio à.s 22 h<>
ras. Todo o festêjo ocorreu 
na )Dais perfeita ordem. que 
era. dirigido por Pai JOSé D'a• 
reia. 

Estavam presentes a6 Ya• 
lorixás Ma.ria Augusta, diri
gente da. cabana de Carlda
dP. Mamãe oxum Ma.ria. José 
(Zezé de oxalá). d.O Abaçâ 
de Oxalá e OXmn P. muitos 
Iilhos do terreiro. 

orna excelente feijoa.da foi 
servida II06 convidados. Pelo 
trabalho e carinho que obser
vamos, destacam-se os dire
tores do Centro. 

Dirigentes: Secretário Pau
lo da. Ooata soares; Vice-Pre
sidente Laura Reis de Ca.5tro; 
1º Tesoureiro Artur da Costa. 
Soares; 2º Tesoureiro Concei-

ção Ferreira Malheiros; 19 
Secretário Antonio Carlos de 
Trindade: 2° Secretário Ma
noel Moraes. 

Faço um elogio todc espe
cial, pelo carinho e dedica
ção que Dna.. Conceição trata 
a. todos sem distinção, não es
quecendo o ln .usável labu
tador de todos os dias de ses
são, o nosso estimado cambo
no José Ferreira. de Araujo. 
QUe oxalá e oxum lhe cubra 
com seus fluidos benéficos, 
pelo carinho que tem pai-a 
com os gulas da Fé e Cari
dade . 

Leia Sempre Aos 
Domingos 
"GN" Na Umbanda 

CURIOSIDADES! ... 
- Você sabia que o Divino Mestre em sua infinita 

bo_ndade, rogou por todos nós: PERDOAI-LHES PAI J.\iLES 
NAO SABEM o QUE FAZEM'', suplicando em set;S ins
tantes supremos? 

-. Que em tô~~10 da embocadura do rio Zaire, em 
Cnmbmda, na reg1ao de Noqui, ao norte de Angola, vive 
um _c_omplexo de tribos que com1neende os l\lalombe, o,s 
Bavili e os Bakongo? 

- Que devemos fazer o bem aos que nos têm ódio 1 
· orarmos pelo~ que nos caluniam e ofendem? 

- Que no século XVI os Bavill e os Bakongo faziam 
parte do antigo reino do Manicongo? 

- Que Santo Antonio de Pádua nasceu em Lisboa, 
em 15 de agôsto de 1195? 

- Que perdoando os nossos inimlgos e detratores 
seremos perdoados pelo PAI, o qual faz nascer o Sol sôbre 
bons e maus e vir a chuva sôbre justos e inJustos'? 

- Que ANTONIO DE PADUA, era teólogo e profes• 
sor! e foi canonizado pelo Papa Gregório IX, onze meses, 
npos a sua morte prematura, aos 36 anos de idade? 

- Que os gregos acreditavam que o cemitério era 
um lugar de descanso dos espiritos que se libertavam da 
matéria e dormiam na sepultura'? 

-:- Que São Jerônimo foi o tradutor da Bíblia para 
o latim e era profundo conhecedor do aramaico &"rego 
e latim? • 

- Que 3: doutrin~ teológica da transubstanciação é 
totalmente msustentavel, em face da atual ciência 
ingleses? 

- Que OSCAR WILDE foi um dos maiores escritores 
lnrrêses? 

- Que o cearense ADOLFO BEZERRA DE Jl.rENEZF.S. 
nascido em Riacho de sangue, era conhecido como o 
.. Médico dos P obres" e o "Kardec bra.slleiro"? 

- Que o Brasil é o único País do mundo que inclui 
no questionário oficial do Censo realizado pelo Govêrno. 
o Espiritismo? 

- Que existe afinidade etimológica entre a palavra 
"Santo'' e "São", denotando aquêle integridade espiritual 
e êste integridade física? 

- Que o Brasil ocupa o primeiro lugar como editor 
de livros espíritas? 

- Que no dia 27 de setembro de 1970, foi realizada 
uma Procissão Umbandista em Brasma; DF, em 110mc• 
nagem à Xangô, tendo à frente nossa irmã YÃ LODEVI. 
representante do SORE naquela cidade? 

- Que os Cultos Afro-Brasileiro" vieram da África 
trazidos pelos negros escravos de três regiões diferente.'! 
- Guiné Portuguêsa, Gôlfo da Guiné e Angola? 

- Que os escravos desembarcados na Bahia, foram 
distribuidos depois para São Luís, Recife e Rio de Janeiro? 

- Que IFA situa-se em um plano superior, por trazer 
aos homens a palavra das divindades, sendo E,--u quem 
transmite o desejo dos homens aos Orixás e Voduns? 

- Que o nome civil de ALAN KARDEC era Hyppolite 
Leon Denizard Rivail '? 

- Que além de ser o g\}ardião das tronqueiras Exu 
preside a fecundidade, se multiplicando nos diversos cul• 
tos com nomes e funções diferentes? 

Nôvo Horário Para Búzios 

O nosso companheiro Mário Barcelos pas
sará a atender para jõgo de búzios, na sede do 
SORE, na Rua Pernambuco n9 1.161, às têr
ças, quartas e quintas-feiras, no llOrárlo das 
15 às 20 horas. Os Interessados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
ficha.a. 

• 

# 
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INVENTÁRIO 
NORONHA FILHO 

U.m dia eu pedirei passagem no velbo 
barce. Transporei o velho rio. Baterei à 
velha porta. E o velho me pc,clirá apre,
~açio de contas. Começo, desde já, a 
Juntar os esrarçados farrapos de ama
reladas lembrança&, a ver se consigo for• 
mar um quadro apresentável. Mas temo 
que não. 

Tentei guarda.r todos os sorrisos que 
me deram, mas muitos caíram no chão 1 
ficaram. Recebi castigos e chorei. Re
cebi prêmios e chorei. E quando nada 
1·ecebi, chorei também. Quando- minha 
sombra se alonrou diante de meus pés, 
cavalguei todos os cavalos, no lombo de 
todCIII oe ralopes, perseguindo todos os 
sonhos, mas não alcancei nenhum 
'franspus, a t>é, a abrupta cordilheira 
do orgulho até pisar de leve a areia 
branca da planície realizada. 

Passei fome de verdade, no cipoal 
das selvas eva.ng-élícas, à procura do me
nino perdido em mim: qua.ndo o encon
trei êle já havia crescido. Enfrentei pe
rigos emboscadolil em todos os caminhos 
do mundo e conheci o tremor dos me• 
dos ancestraii;, escondidos na noite inte
rior. Procurei entender as palavras dos 
homena, preeta.ndo mais atenção aos seus 
gestos que ao■ seus discursos, ma~ ""i• 
nha atenção ae perdeu na resticulação 
esbracejante. Segui os bons e os justos, 
procurando ser a sombra de seus passos. 
mas a justiça e a bondade não estavan, 
Pffi baixo de seus pés 

COMO OltAR 

Quand-o meu entendimento se abriu, 
procurei a convivência dos filósofos, em 
buser de suas ilu.minaçõea e seus cam.l• 
nhos, mu minhas máQs sangraram ao 
tei.tar escalar a muralha de suas pala• 
vras intransponíveis. Fiquei olhando de 
longe suas vestes brancas e suas alvu 
barbas longas 

Faminto, pedi pão à polífü1a, mas ela 
só me deu pedras a comer . Tentei beber, 
no côncavo dai, rnãoi., alr:uns iroles de 
ciência para saciar uma sêde de milê
nios, maa soube-me amargo o seu 1abo• 
E eu fiquei sem sa.ber. 

Por isso, quis abrir sozinho os meu, 
próprios caminhos, à fôrça de pisar 
enganos e buscar saídas. Mas atolei em 
atalhos enganadores. Até que vi a lus 
nos olhos de Cristo 

E enc1mtrei tôlhs as esicmzilhadas 
do munde 

E tin tôdas as coisas porque nada 
quis ter. 

Agora, não peço pão, peço parl,idas: 
não tento rumos, espero cher;adas; não 
quero argumentos mas 08 sorrisos aue 
percli . 

E estou esperando o dia do barco, o 
dia da travessia, o dia da porta. E tal
vez o velho compreenda Porque deuei 
pedaços de meu espírito l)endurados nos 
galhos de tôdas as roseiras Como mor
talhas de rosas A beira dos caminhos .. 

de Umbanda; local: Teatro A.rena.. 
no Largo da Ca.rior-a 20 horas. 

FATOS 

, SEM 

A colunista Ma.ria Pilar. ba.stantc 
feliz na sua crônica de "Como 
Aprender a Orar'' num matutino da 
nossa cidade: "Cada palavra de 
uma prece tem o seu sigmflcado e 
o seu sentido. Reza nãc é náblto . 
Uma oração não é um monólogo, 
é sempre uma cQnversa a dois" .. 
Texto slmpl -~ e bastante objetivo 
Parabéns! 

QUINTA - Casa de Car,dade 
Oxoce Caca.dor: Rua Barão de Bom 
Retiro n,0 2 041. Grajaú; "yá" Li· 
gia Salvaty; Gira de Ca,boclo. 

SEXTA - T E Sete Nós da 
Guiné: Rua Camarista Méier 705 
Méler; "yá'' Aida. Laviano; · (}1ra 
de Caboclos. 

FOTOS RO~EIRO PARA A SEMANA 

SEGUNDA - Festividade oome
rat!va ao 7.0 a,nivetaárlo de Noit-ee 

SABADO - Casa de Obaluaê: 
Rua Lufs soares 122. Morro Agudo; 
babalaô Vãlter: Festa de Exu, ini
cio à.s 10 horas da Noite. 

Saravál 

FAÇA 

MINHA PRECE 
Senhor! 

Ouve oa lamentos do mundo 

As súplicas doa povoa diverSOtl. 

Senhor! 

Que a luz branca da té 

Envolva tôdas as almas. 

Qu~ o azul do amor 

Emane dos corações, 

Que de todo sangue derramado 

Surja 0 manto do arrependimento. 

Senhor! 

Que a estrêla da esperança 

· J a.mais se apague em nós. 

Que o sol da caridade 

Inunde as almas e o pensamento 

De quem mais pode. 

Senhor! 

Que o riso nos lábios das criança, 

Seja uma constante e 

uma manhã festiva e eterna. ' 

1 L KA 

Malhas e Confecções Ltda. 
CAMISAS DE li'lO DA ll:SCôClA - VESTIDOS 

E BLUSA~ Dli MALHA 
VENDAS UºA<.;ADC l!. ViutEJO 

PREÇOS ESPEOlAIS PARA REVENDEDORES 
Menotone êste anúncto ~ Janhe 10% de bonificação 
Fábrtca e toJa · Ruo Dr Leal •~8- B IEsQ da Rua 
Pemsmbuco> Em frente ao oonto final do t,nibus 

Eng Dentro- Praca-15 - 1'EL ! 249-21~ 

EM SUA CAS A Leiam e Divulguem 
Tablóide GN na Umbanda Corrente Mental da Caridade 

4 anos ininterruptos 

divulgando e informando! 

LIVRETO EXPLICATIVO A VENDA NAS PRINCIPAIS 
CASAS DE UMBANDA. 

"A FORÇA DO PENSÁMENTO NOS LEVA A 
CURAS MARAVILHOSAS". 

en a Con: ecer o 
' 
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No exemplar do jornal "O Dia" de 
28 de maio àe 1971, o Deputaao Átila 
Nunes Filho escreve em sua. coluna, sob 
o título "Causas e Efeitos" ( I J, que "res
peito não 3e impõe, se adquire". Concor
do com isso mas pela primeira vea $OU 
obrigaao a vir de público analiSar o que 
foi escrito na dita coluna, pois únho 
aceitado até agora tudo o que é dito. para 
não criar áreas de atrito. Ocorre, porém, 
que extste1n acusações sérias na coluna 
em questão e acho que elas devem ser 
mais claras e que deve o colunista dar 
nomes aos bois •. A Umbanda não está 
mai.s querendo agradar a gregos e trai.a
nos. O que ela quer agora é objetivida. 
de e por isso venho de público dar o 
mett protesto e fazer de público, ao 
Deputado Atila Nunes, ttm. pedido. pedi
do êste que deixarei para o fi111 desta, 
considerações . 

Diz o parlamentar (lue a sttuaçao aa 
Umbanda em todo o pais é caótica e eu 
não concordo. A U111,banda nunca fot tão 
linda e pura como atualmente. Caót!ca 
ê a situação material da questão, pots 
quando se fala em fazer alguma coisa 
pelo nosso povo, e pela nossa religião, 
permanece sempre um sentido de ódio t 
de amamento. Não se olha a &ituação 
em todo o seu a,specto. Dese1am que o 
carro ande coni apenas três rodas, quan• 
do o normal seria que ~le andasse com 
tts quatro. 

Diz o parlamencar em ozttro item aa 
aua crônica: "As causas internas talvez 
sejam as mafs graves e mais difieeis cte 
serem a.ntquilada.s . A falta absoluta de 
uma infraestrutura, ele uma mstttucto• 
nalização, de uma organização admint3• 
trativa, Titualtsttca e doutrinárta e a 
maior responsávei pelos desrespeitos que 
freqüentemente se verifwam. A falta de 
critério e dimensões para a práttca do 
culto umbandi.sta é terrivelmente dano
M a cada um que ·deseja ardentements 

.MA.RIO BA.RCEL 

o progr~ , a tt,fv-mação 44 UJN.bdtwf:11 
qo cenário reUgioeo nactonal.• 

No mex entender, o Uuatre par,o.. 
mentar pecou neste Uem, pota n4o i,oa. 
uistir infraestrutura ,iem organiZaçc!o 
administrattva sem fl'6 ,etam ouvfdoa 
todos o, órgãos utstentu. Dlgo taso 
pai& sou presidente do SORB, Supremo 
órgão das ReZigi6es Bspfritas, e aet per• 
feitamente que n reaZf2:aram reunfõea 
elas chamadas cúpulas e nao tomos con., 
vidados para elas, apesar ele sermos um 
órgão legal e reconhecido juridicamente. 
Sei ainda que numa destas reuni6es, o 
nome do SORE fol ventilado e um doa 
participantes da reuniilo teria dita· 
"8ste não, late ffcà de fora". 

Ora bolas. De fora por que'! Será que 
não !epresentamos uma parte da religiito 
e nao cumprtmos as noasas ftnalidacfes. 
Será que ainda insistem em misturar 
questões pessoais com questões referen
tes ao bem-estar da Umbanda? • •• 

Sei, inclusive: por ouvtr dizer, é fato, 
qul: em nossa defesa se insurgiu o ~so 
estimado· irmão Floriano, vice-presiden
te da União Espt.rittsta Creio que se ae 
fato êle se tnsurgtu. contra o alifa1nento 
do SORE, agiu de torm,q certa e nilo dtrd 
ao contrário, 11ots além ele respeitarmos 
os cabelos brancos do irmllo Floriano 
sabemos ser êle um homem de. alto nf
vel moral como o é o ;Reinaldo, o Mar
tinho e os outros dirigente, de órgãos 
federativos, pois acredito que se êles es
tão à frente dêstes mesmos órgãos sllo 
homens honestos e ca1iazes de cumprir 
as tarefas que lhe forqm confiadas. 

Diz o Deputado Atila Nunes a segufr, 
que 'Dártos Estados, tnclusive o nosso são 
invadidos constantemente por ó;r,8.<» 
emptlhaàos de aventuretros, qtte alme
jam tão sõmente o iJll metal. 

Bem, se o parlamentar tem coragem 
de tnstnuar de'De ter coragem, também, 
de apontar os nomes distes aventurei-

fl o, 61'(16.oe ~ dfrlgetll, ""' ,~ ..... 
t.tado que lle eatá na AssembUla ~ 
1mtn,a do •atado da Guanabara ,ara. 
aatamente, defender 08 no&oi tnure..-. 
1& e esta I, no meu entendeer, wma boc 
wa dlle cumprtr as sua fmalfdada. 

Quent • leitor da coluna do De,,._ 
1ado Atua Nunes Fillio, sabe perfeita
.-ente que êZe sempre tios omfte e pro
BW'a de tôda8 as formas e meios flOf 
deimr à margem das lutas. g• precfso 
porém que êle se lembre de que ao che
fl<l,T 1á nos encontrott, e que queu-c lle 
01' não, o nosso trabalho é honesto e tem 
,urtido um niagnifico efeito no que u 
refere à divulgação da nossa reitgião. .4 
werdade é, que se extste algo de e"ado, 
o negócio é agir e não discutir nem es
crever por entrelinhas. Fale claro, Se-
1f&àor Deputado. 

No inicio escrevi que de público fa
ria ·um pedido ao Parlamentar e lle at 
i,ai· 

Se tem gente roubando, crte, fme. 
àiatamente uma Comissão Parlamentar 
ele Inquérito. Analise com técnicos no 
assunto as contas dos órgãos federativos. 
Faça uma devassa na vida de cada um, 
bote tudo em pratos limpos. Como sou 
o autor do 11edido, acho que tenho dt
reito a fazer mais um: "Quando o se
nhor começar a agtr para descobrtr ,e 
alguém vive ou não do dinhetro dos fi
liados, comece pelo SORE, 11ots gosto de 
dar o exemplo e não e:ci1o nada para os 
outros que eu não possa ou nao det1a ser 
meluído. Nossos livros, nosstu a.tu, 1108-
,a movimentação estão à sua dfspost,llo 
e d disposição d-e quem qutser ver ae 
temos rabo ou não. Venha o dta e a hora 
que desejar, mas fique certo de uma coi
sa: no dia em que vier até n6s _, ter 
ue tr a toct.os os outro órgão , 

agora em diante niio vamos mata czcet
tar esta htstórta de àots pesos e duas me• 
tltdCZ8. Os direitos são iguais e r,or ISte
db'etto vamos lutar. 

ERNESTINA CARNEIRO UMA LEIA AOS DOMINGOS C.E. PAI JOSÉ DE ARUANDA 
LOUVOU OS PRÊTOS VELHOS DEDICADA ZELADORA. DE FÉ GAZETA NA 

No próximo dia. 12, a nos• 
ea. querida irmã., a Yalo1ixá 
Emestina carneiro de OUvei
n, :ompetente dirigente da 
Tenda F,sp!rita vovó Lwza da 
J3ah1a. que tem sua sede pró
pria na. Rua 6, Quadra 13, 
easa 18, em Guadalupe, ç.,ta
ri realizando um t,oque para. 
Exu. Ernesttna. 6 uma, da.-:; 
ma18 fléts dirigentes que co
nhecemos e o seu valor de 
mulher e Mãe de santo é lm
i,resslonante. Sempre disposta 
a atender li.OI que dela pre-

clsa.m, Ernestina finnou um u M B A N o A 
conceito formidável dentro da 
nossa religião. 

CONSERTOS DE RÁDIO E TV 
TI:CNICO 

RUA LINO FONSECA N9 261 

OSWALDO CRUZ 

SEGREDOS DO SANTO 
N. 0 1 OGUM 

"lil preferível ensinar o certo do que permitir que façam o errado". 
ENSINAMENTOS, CANTIGAS, COMIDAS DE SANTO E TUDO 

SOBRE OGUM. FAÇA VOC"i!! MESMO A SUA "OBRIGAÇÃO" 
A VENDA NAS CASAS DE UMBANDA 

o centro Espirita Pai José 
de Aruanda, que t.em sede na 
Rua Apeiba, 508, Colégio e 
que conta com a direção do 
Babalorixá Wantull Gomes 
de Matos, prestou homenagem 
aos Pretos Velhos, ocasião em 
que foi servida uma feijoa
da a. l:od<lS os que se fizeram 
presentes. O Pai Pequeno .ta 
ca.sa 6 o 1l06SO Irmão Altair 
O. Ma.tt.os e a Mãe Pequena 
a dedicada Sônia Galvão. o 
Ogã é Aldo de Carvalho. fi
gura de grande expressão nas 
ib'as d.a. easa. 

As sessões são clirlg111a.s por 

Pai José de ArUanda., sct,e 
Flexas, Ogum Matinada e ea,.. 
boclo Boiadeiro e se realizam 

• sextaa-felras de 16 em li 
diBB, com Exu Tranca Rua • 
a06 sábados, também. de 11 
em 15 dias, com as demm 
entll.iades. 

ô Presidente da caaa t 
Senhor Derl.ee C6rdo60 e 
Vioe-President.e Alta.Ir o .. 
Ma.tt.os. Agradecemos a MeD• 
ção que foi dispensada à nm
sa equipe dlrlgida pela ZeZ!6 
de Oxalá e ficamos à di8~ 
slção dos n0l!S08 1rmãoB ..,_ 
quela cMa fol'DlCWI,, 

ACERTOU NO CONCURSO 
"IDENTIFIQUE A FOTO'' 

Multo bem, a foto é da casa do nosso es.~imado am1IG 
o Exú Tõco-Prêto da casa de Sete Nós da Guiné, da. Mãe 
Alda, na Rua Camarista Méier. O acertador é o nOSIO 
Irmão Fernando Fernandes Pinheiro, que poderã pro
curar na sede do SORE, na Rua Pernambuco, 1111, DO 
horário das 9 à.s 19 horas, o exemplar do Livro do Exw 
cito Branco, de autoria do nosso irmão Márlo Bareelos. 
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Primeiro ·Festival Nacional 
A partir de hoje, eetamoe ieeebendo 1nser1çõe,& s-r& ... 

o PRIMEIRO FFBI'IVAL DE C.Ali'I'IGAB DE UMBANDA. 
!! - Som.ente aerão levadas em eon81dera~ er.1lfii,, 

p.5, de tato inéditas. 
promovido pelo SORE, e os candidatoa deverão trazer 
.uas cantigas em .nos.,a aede, na Rua Pernambuco, 1101, D 
DO Encantado.!. no horário da.a t às 19 horas. e 

Aa 1.nscrlçoea estarão abertas até o dia 27 dêste mês 

~ - e;> eandidato -poderá ln.screver qwmw ea,.n~ 
deaeJar, .õzinbo ou com parceiro. 

4 - Serão aelecionadas quarenta (40) eantttu dat 
mscrltas, que serão escolhidas por um júri ele sete' peaw 
aoaa entendldaa em colBas e fundamentoa da Umbanda. 

t Serão selecionadas 40 cantigas no dia 30 de Junho quar,:: 
ta-feira, por um júri especializado e que ouvirã. ás ca.n
i&lgas e as melodias que aerão para a fase de seleção 
cravadas em fita na aede do SORE. 

A primeira semlfinal aerá no dia t, de julho eom Cant,·gas 
1 lnlclo àa 16 boru, na Rua Pernambuco, 1161, Estação 
1 do E!lcantado, nas _dependências do órgão organiza.dor, 

li - Os candidatos deverão trazer a letra das cao
t!gas na sede do SORE - Rua Pernambuco, 1141 ~ 
onde farão uma gravação preliminar em fita para q• 
as mesmas sejam ouvidM e selecionada., peloo juradoe.., 

ocasiao em que serao apresentadas vinte das 40 canti-
gas escolhidas, sendo selecionadas 10 destas. 

A segunda semifinal será. no dia 11 de Julho, tam-
bém domingo, quando serão apresentadas as 20 outraa De 
selecionadas, sendo escolhidas 10. 

No dia 18 de julho, domingo, no mesmo local e hora.
no serão escolhidas as 10 grandes finalistas, extratda.s 
das 20 semifinalistas, e finalmente, no dla 25 de jul.hc, 
será realizada a grande final do Primeiro Festival Na-

6 - Os candidatos selecionados poderão trazer ., 
eôro de no má.xlmo seis pessoas para ajudar na apre
sentação, tanto nas fases eliminatórias como nas fasél 
finais. 

'l - Os atabaques poderão ser também toca.dos ~ 
só pelos ogãs Indicados pelos organizadores, como J>OI 
ogãs indicados pelos autores C1as cantigas ou seus intéi
pretes. 

eional de: Cantigas de Umbanda, ocasião em que serio u b d 
ofertados aos vencedores troféus e outros prêmios que m . an a 
serão previamente anunciados. 

8 - O compositor da cantiga poderá apresentar 
s-ua própria cantiga ou indicar alguém para cantã.·la. 

9 - A.s cantigas podem versar sôbre qualquer enU
dade. seja Orlxá, Caboclo, Prêto Velho, Criança ou En. 
ou ainda sôbre temas referentes à nossa religião. 

Você que sabe fazer músicas louvando nossos sant03 
ou coisas da nossa Umbanda, participe do Concurso, que 
será uma grande promoção para divulgação da nossa que~ 
rida religião! 
REGULAMENTO DO PRIMEIRO FESTIVAL 
NACIONAL DE CANTIGAS DE IJMBANDA 

1 - Podem se Inscrever candidatos da Guanabara 
e de qualquer Estado da União. 

-ICOS 

Teve excelente repercur.são entre o povo de. nossa re

ligião, a. campanha que inicia.mos, em aipoio ao Govêmo 

Federal, contra o uso de ento1'J)Ccentes e estimulantes que 

estão envenenando o nosso povo e prlncipaJmente os DO&

IOS desavisados jovens. A luta é de nós t.odos e estamos 

nela de COl'lpO e alma.. Ofereci meus serviçoo aos teneiro.s 
óa Gua.n&bara e de qualquer outro local do pa,f.s, sejam 

filiados ou não do SOR.E. Ago1-a não pensam~ em têr
mos pessoa.Is, pol:; & luta é de t,odos os brasileiros. 

vamos fu,er aquela: corrente de solidariedade e va
mos nos ajudar WlS aos outros, pois só assim poderemoa 
lutar contra l!ste !nimlgo da nossa gente. Iniciando nos• 
l8S orientações aos nos.sos hmã.os, fazemos uma. tmportan• 
w reoomendação. Caso a lnfellcldade tenha batido à sua... 
porta, transformando seu filho ou sua. filha num vlcla

clo, não se desespere nem procure esconder o evento. Pro
cure imediata.mente. em caráter particular, um médico e 
a a.utorida<le óa jurl.5dlção onde você mora. O policial 

tem suficiente habilidade para conversar com o seu t'l• 

Jho, vitima da sinistra trama e êle poderá ser de grande 
utilidade, pois e:x:plic&ndo como entrou no vicio, por certo 
de.ré. plllta.c; lmporta.ntes à policia para chegar até um tra
ficante, também chamado de n,posetro, ou ao distri'bul

dor, também chamado de dono do "paiol". 
Observem .seus fUhoe e 'filhas. Notem ae o aeu com-

10 - Serão ofertados aos vencedores troféus e outr 
tipos de prêmios ofertados por lofas ou pessoas que dese
jem colaborar com o Primeiro Fes~ival Nacional de Ca.n-
tigas de 'Ç'mbanda. 

11 - Os casos omissos nêste Regulamento serão jul
gados e terão imediata solução, por parte dos jurados. 

pona~to habitual mudou Vejam !!e êles perdem a to

me e se, em determinad.as horas se ·tomam 1r1.~ados e com 
detalhes de desespê1·0. Qer&J.rnent.e 06 olhos ficam aver
melhados e as pUJpilas mais dlla~adas. Não fale a. êles de 

111& desconfiança. Obl!erve bem pe.ra não errar ou pro

wicar um trauma. Se sua.s deooonfianças se avolumarem, 
procure seguir ou mande a.lguém seguir seus filhos. Ve

jam aco.de vão, com quem a.nd&m, e se as suspeitas se 
omfirm&rem. cedo oo t&rde êles serão pilhados com o eD-" 

torpecente nas mãos ou oos bolsos. Examine discretamen

te & b6lsa das môça6 e os bOlSols dos rapa:res. Veja se não 
extst,em remduce de maiconha. ou de a.tgUm pó estranho. 
OU&rde em eeu lar os remédios ohamados de p!l.ootrópi• 

006 em Iooe.1 fechado e lollge do~ dos jovens. 
lUo e.<!tamoo dizendo que seu filho seja um viciado. 

.Apmu f11U111os esta reoomendaçã(J, 'pois mals vale pre• 
wnir do que t'8Dledla.r. Se de fe.to ficar constatada a ln• 

lellcldade, tenlla oa.Jma. TOme a.s providências que reco
mendGmos acima. Não brigue com o Jovem, pelo contrá

Jto, ae,Ja ma.is Clll'!nholo e compreensivo. l!:le é vitima. e 
DIio acusado. A policia nada fa.rá. contTa êle. Apenas 

de&e.J.a. mfonmações e 116 levando o caso ao conhecimento 
da autoridade !&to será posmvel. Mesmo que seu filho 

~a & colaborar, ninguém Jwui,is se.berá de onde J>&?

Uu a pista lnicie.1. FaÇa ISSO e você estará ajudando não 
-6 à sue, ~n.!Ua., mas sim a tôda a familia brasileira. 
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O Misticismo 
Deve Ser Abolido 

MIRON FILHO 

Parabéns 
Enedina 
Maria ! 

Há. uma imperiOH necessidade de noo, umbandistas 
~rcê de uma campanha esclarecedora, abOllrmos o tél'- 1 
mo 'misticismo" imputados Jor leigos no assunto. 

No dia 3 de ju:oho, comple
tou mais uma. prim1wera. a 
charmooa e int.eUgente men1-
na-môça Euedina Maria dos 
Santos, filha da. nossa esti
mada !l111a Malheiros <Banda 
LeuO. 

No estudo do mundo dos esp1rlt-os a espécie humana 
vive em busca da perfeição para poder em seu plano 
astral ter a seu favor uma bQa média de realizações. 
eolocando·se num paralelo com aqueles que já são a fonte 
da lua e da verdade. Todos nós sabemos gue viemos ~do 
pó e para êle iremos após o circulo de açao no planeta 
Terra. 

Existe o Campo Santo ou Cemitério que nós espíritas 
chamam~ de Calunga Pequena, onde puros e pecadores 1 
deixam suas matérias sob aa lousas frias, sob a respon-l 
sabilldade do grande Orixá Omulu. A alma se desprende 
da matéria em busca do infinito que é a sua real· mo
rada. Nós umbandist-as, quando penetramos na ca_lunga 
pequena. ~ fazemos com fit.o único de realizar ear~d!!-de 
a alguém necessitado e ali vamos imbuldos da max1ma 
responsabilidade e respeito. 

Mesmo asslm surgem pessoas leigas que nos chamam , 
de misticistas e mistificadores, num total desr!!speito às 
leis do pals que dizem ser o culto livre em roda a sua 
plenitude. E' necessário que surjam leis de amparo ~°:5 
órgãos de cúpula de nosso culto para que possamos extir 
par do nosso melo pessoas que só nos desdouram. 

Sara vá a Umbanda, saravará a todos os nossos irmãos 
em Oxalá. 

------------------

QUip•e 
Tenàa &pirita Nossa Se

nhora da c.mceição, situaaa 
na Rua São Bento, 159, f'a
rada de Lucas. Direção do 
Babalorixá Antonio da Silva. 
Toque aos sábados de 15 em 
15 dias Consultas às segun
das, quartas e sextas-feiras, 
a partir das 18 hOras. Giua 
Chefe Caboclo Ventania, Vo
vó Francisca ãa Bahia. Zé Pi
lintra Esta casa toca para 
exu no próximo dia 12. 

-::-

Abacá de Iaqueçã. Rua Ma
rechal Joaquim Inácio, 548, 
Realen!!"o. o::bame Aurea. Sai-

-::-

Tenda Espirita Yemaojá e 
Caboclo campo Belo. Rua 
Tiáia, 33, Rocha Miranda Di
reção do B.i.balorixá Jovln1a
no Rosa. Toque para Exu 
dia 12. Consultas às segun
das, quartas e sextas-feiras 

o nosso irmão Joviniano 
participa a todos os umban
dlstas, o falecimento de sua 
filha de santo Carmelita Pi• 
nbeiro, ocorrido no dia ô de 
maio. 

Para a aniversariante os 
no.ssos sincero,s votos de mul
tas felicidades e gue a sua 
Mãe Oxum lhe dê muita for
mooura e cont'nue sendo a 
boa filha de até ent-ão. .sen
do um belo exemplo pare. seus 
1rmãozinhos. 

Cercada do carinho de seus 
familiares a. encantadora Ene
dina !\faria, pequenino bo
tão de resa que desabrocha 
para a rlda m:,.terial, reeelJ
clonou suas amiguinhas oom 
dõces e re 'ri2erante.s. 

Nós. do SORE desejwncs 
ardentemente que EnecUna 
Maria, na flôr de seus doze 
anos. continue a merecer a 
proteção dos 01'L'(âS e que 
e..r:sa data se repita por mui
tos anos. 

Para a querida aniversa
riante, no..ssos sinceros vot()S 
de muitas fellcidades e que 
Pai Oxalá derrame sôbre to
dos vocês a paz. a alegria e 
o progresso material e espiri
tual. 

Estêve em festa dia 23 do 
corrente, a residência do ca
sal Antonio Gomes Malheiros 
: Sra Conceição Malheiros, 
na. Rua Apefba, 320. Nesta 
data. o jovem Paulo da Cos- 1 

ta Soares assumiu com a Se• 
nhor!ta Jacinra Fen-eira Ma
lheiros, compromisso de noi
vado. Todos os que estiveram 
no rt.o, sã-0 membros do Den
tro Espirita Fe e Caridade e 
rogamos a Oxalé. gue o ca
sament,o se realize em breve 
e que sejam felizes para tôda. 
a vida. Sara vá. 

,SET,E P,EDl1DQS 
A PO:MBA G,IRA 

Sete rezas milagrosaa que solucionam qualquer problema. 
Casos de dinheiro, emvregos, amorosos, de familia., deman

das ou qua.1.quer outro tipo àe problema você resolve fazendo um dos 

Sete Pedidos à Pomba Gira. 

Procure nas principais casas do ramo e seja feliz resolvendo 

em poucos dias o problema que lhe aflige. 

SETE PEDIDOS A POMBA GIRA 
PEDIDOS PELO TEL.: 235-4383 

PARABÉNS TANCREDO 
· PARABÉNS MAMEDE! 

Meu querido amigo e irmão Tan.credo da Silva Pinto, 
e meu irmão Mamede Jo.,é D Av!la, pessoa que lamentà
velmente 911 alnda ni.o t,ive a bonra de oonheoer pe,s,JW.1-
mente. 

Olmo bom umbendista que liOU, aoompanho u colu• 
na~ de todos OI! que falam da nossa .religião e domínio 
11, com a devida atlmção, a crônica que voo& escreveram 
• doode já lhes dou os meus p&rabéns, pois o r.s.swito 
abordado é de grande lmportãnoia. Só que acho que os 
meus irmão.s em Cristo deveriam ter ido a.lém, demm
oiando nomiuaJmente o que chamam de •arapucas'. 

A p:-opófilto, vocês falam em seguida, que temos União, 
Federação, Oonfederatão e Congregação e esqueoere.m de 
que emte também o SOR.E que realiza um trabalho idên
t!oo às demais. 

Falam os brilhantes oo unlsta.s qu41 oo t&!s lndividuos 
que exploram no.s.sa religião não procuram êSt.es 61-gãos 
poz"QUe não teriam cobertura para a prática de ~ con
denáveis, conforme vem ocorrendo. Eu, lnfelmnente, não 
.sei de fonte firme qual o nome destas "arapucas" tão 
bril11a.nt.emente deuunciadas pelo rancreclo e pelo irmão 
Mamede, mas se soubesse diria olara-menoo para que pro
vidências enérgloas fü."Selll tomadas. Pe«> porem a.os meus 
irmlio6, pai-a que não se esqueçam de n6b, ou mais exa· 
tamente do SOM. pois falando em t;()das a.s out.ra.s, no 
slst.ema de .separar o Joio do trigo, deix!Wl, evidentemente 
.sem intenção, a unpreS!'áo de que o órgão que e11 dirijo 
se situe. entre a.s cha.mada.s "arapucas" o que- não é ver
dade e vocês sabem disso. l'anto sabem que já marc.ha
ram 1ado ,. lado oom sua bandeira Junto á do SORE, 
numa das mais linctll.'! proc~sões espiritas Já reallzadas 
Além disso ,fazem pa.rte do nosso quadro SOCJB! os meus 
irmãos em Cristo Martinho Mendes J.i'erreU"a, categor!a 
individue.., númei'O 2&2, e Geraldo de Frel:118.s Assumpção, 
categoria femillar. número 261, que são re.spee,1vamenre 
Presidente e secretá.no da congregação E.sptr ta <CEUB). 
o que para nós é motivo de muito orgulho Ma1iinho e 
Geraldo conhecem o SORE por dentro e por fora e po
derão servir para quem Interessar, de fiadores do nosso 
trabalho. 

Mais e.diante meus l.r:nãos escrevem: "Ptd mos ao 
pessoal das cupÚl>ls pa.ra se unirem em rnzão d.l defesa 
dos interêsses que nos permitam 1:,0mar provlctênrias con
tra. és.ses intrusos. Só assim ,>Oderemoo pôr têrmo a tan
tos abusos aooberta.ctos com o nome da Umbanda". 
. Mais uma vez damos aos colunista,s os nossos efusivos 
parabéns, e a{)hamos que de fato devemos nos unll", dei
xando de lado interê&es fora da Umbanda e dos eapl
rita· em geral. O importante é que exista um traba_~o 
de comum acôrdo entre os ôrgãos exl.stentes para allJar 
o que você~ chamam de intrusos Nós do SORE estamos 
à disposição de qualquer luta pela religião, pois para lsso 
existimos. 

Nossas páginas estão. como sempre, à d!s~osição _de 
qualquer órgão pe.ra a lu!;a em defesa dos nos•os 1dea1s. 
Novamente mando o meu sara vá e o.s meus sinceros ap au~ 
sos ao Tancredo e ao Mamede. Digam qual.s são as "ara
pucas" que existEm e nós estaremos. das nossas modes· 
tas colunas, dando o nosso apolo. Uml>anda é coisa séria 
e não tem lugar para aventureiros. 

fa.) MARIO .BAltCELOS 

Uma Campanha 
Louvável 

Domingo último, no Progi·a
ma. Flávio cavalcanti, apue
ceu uma jovem senhora, que 
é clrurg!i dentista, q,11e têve 
uma das mãol! arrancadas p0r 
um foguete, quando ela colllil
morava, a.no passado, um gol 
de Jalrzlnho, durante a Copa 
do Mundo. Esta brava mulher 
foi perantes à.s câmeras, sem 
complexos, '!1:0.S~ra.r os efeit.os 
ne um morteiro dêstes que 
ouvimos em todos· os cantos, 
principalmente nestas épocas 
Junlnas. Gostamos da cam
panha de Flávio cavalcam1 
e aqui mesmo no SORE. 
quando da nossa festa de 
Inauguração da sede, uma se
nhora ficou seriamente ferida 

qu1U2do um morteiro saht 
pela culatra e explodiu no 
chã.o. 

Nós gostamoa da campann11. 

• eatamoa t. disposição d~ 
Flávio Cavalcanti para qual• 
o-uer aJu<ia que êle possa 

achar necessária. Vamos aca
bar com oB foguetes, Japis cte 

fogo, estrelinha:s, busca-pea 
e tudo o que representa pe
rigo. Vamos festejar Sanoo 

Ant.onio, São João e São .E'e• 

d.ro sem estas coisas µerigo-

888. Meus filhos não t,rincam 
com !ógos, e os seus? .•• 

DOMINGO, 6/6/1971 GN NA UMBANDA 

O C-antinh,o Da Corrente Mental 
Neste cantil1ho qu(' temo, todos os do

mingos, serão narrados casos de curas e da
das as 1·espo.stas mais urgentes das mwtas 
cartas que recebemos dm·ante a semana. 
Usaremo.s sempre sómente a.s iniciala das 
,pe.ssoa.s, salvo nos casos em que elas dese- . 
jem ver .5eUS nomes publicados na ú1tegra. 
.As respost.e.s de hoje vão para três peswas. 
.A prlmeira nos pede para sua filha MBS e 
mora na T!Juca. Fizemos a Corrente Men
tal da Ca11dade em intenção a ela, porem 
peço- he que envie o .seu nome pa1·a respon
o.er-lhe pelo Coneio. 

A segunda resposta e para· M.L.F .A., 
do Encantado. Não se desespare com os 
maus sonhos pois llUdo hâ de pas.,ar. De 
acórdo oom o que você mandou pergw1tar, 
aqui vão a,s respostas: a> A nossa Corrente 
pode ser assistida por todos os que àeseja
rem. Tanto os que realmente precisam como 
os que vêm &penas para re~eber passes. 
li;stes nos ajudam na fôrça do pensamento 
a mandar os bons fluidos das nossas enti• 
<iades pa.ra os mais necessitados; b) o ho
irário é das 20,30 horas até à.s 22 horas, tô
àas as quartas-feiras; c) Para pertenoer ao 

• ISORE a pes~oa de~ po-,su!r boa moral e 
animo de· guerreiro. 

A terceira resposta l p-ira Jorge Soai·es 
de Ol!veira. 'l'enha fé, estame rezando mm
to oara você obter melhoras. Ag".l'!rde res. 
posta pelo Correio. Eu sou a Elis CoSllle, 
Oiâ !fé, e sou a mesma pe~oa gue dá con-

O INTELIGENTE 

MÃE ELIS 

sultas com Pomba Gira Mulambo. Pode ter 
certeza de que estamos fazendo tudo pai·a 
sua. cura. A todos vocês um grande a-braço 
e saibam que nós aqui do SORE somos seus 
eanigos e lhe desejamos sómente o bem. 

A Visamos aos nossos amigos que podem, 
em situação de aflição, fazer a CorrentQ 
Mental da Caridade por conta própria. Ad
quira na Casa de Umbanda wn livreto "Coi-• 
rente Mental. da caridade" e lá encontrará 
as instruções necessárias para rea,tza.r só
zinho ou com amigos a Corrente Ment>ll.l da. 
Caridade. 

Reallza-se hoje, dia 6, a resta Junma 
da Unida.de Integra.da Bento Ribeiro. Es· 
tão de parabéns as org,3.Ilizadora.s da mes
ma pois foram mutto felizes na escolha <lo 
terna - um candomblé estilizado - que de• 
será ser um sucesso, pois aa competentes 
professõras Lêcla, Elcy, Irene, Rosir:is"e a es
petacular diretora Mru-ize não estão medin
do esforços para isso. O inicio da festa está 
previsto para à.s 15 horas. 

l\1AE ELIS DA CONSUL'J'A! 

Tôdas as segunda.s-feiras a partir das 14 
horas com a Pomba Gira Mulambo. na rua 
Pereira de Figueireào, 467, osvaldo C'ruz. au
xiliada pelo Vodunce Zaze Erang!. 

ERIO 

ABAÇA DE OXAlA 
E OXUM DEU LINDO 

Hoje, 6 de junho, aniversaria o inteligente Lulz Al
berto Montgomery Fortes. filho d!leto do Babalorixá Tola 
Malembê e da Yakekerê Oromim. 

TO UE OGUM 
O Abaçâ de OxaJâ e Oirum, 

na Rua Pinh~râ, 509, em Ro
cha. Miranda. dirigido pela 
Yalorixá Zezé de Oxalá, .. eu 
toque em louvor a Ogum dia 
23 cio mês p11$11do, o"erecen
do uma canjica ao.0 presen
tes. Prestigiaram a fe.sta, o 
Babalorixá José Paiva. do 
Centro Espírita Fé ~ Carida
de Mamãe Oxum e a Yalo
rixá Isaura da vovó Simpli
cla e o nosso companheiro 
Fernando àe oxalá. 

Por êste motivo. está em festa o Ylê do Caboclo Ar
ranca Tõco, como também o lar do seu dirigente, que 
ao lado de seu outro filho Carlos Roberto D'Artagnam 
Fortes e demais familiares, prestarão logo mais, uma sin
cera homenagem ao estudioso Luiz Alberto, pela passa
gem de seu 11.0 aniversário. 

Cercado do carinho de seus pais. avós e tios, o ani
versariante recepcionará seus coleguinhas com uma mesa 
de doces e refrigerantes. 

Ao pequenino-grande Luiz Alberto os nossos melho
res votos de felicidades e que esta data se repita por 
muitos e muitos anos. seja sempre estudioso, um verda
deiro orgulho para seus pais e avós e exep1pJo dignifi
cante para o seu irmãozinho. 

PALlll\A 7 

C,nsr Pe.no Bronco 
Tudo para 

Umbanda 
obrigações de 

e Candomblé, 
1 

sob a competente direção 
do Babalorixó AZUIL 

A casa onde você compra ró 
melhor e mais barato 

Rua Suruí, 231, loia C, esq da 
R . Guaporé, em Brás de Pina 

"JólAS PARA A SUA MEDITAÇÃO" 
A PIOR DAS ROTINAS É A ROTINA DA 

INTELIGÊNCIA. 
DEUS E VERDADE SÃO UMA Só E MESMA 

COISA. 
QUEM SOUBER COLOCAR S'UA INTELIGÊNCIA 

AO LADO DO CORAÇÃO, ALCANÇARÁ NA 
TERRA AS MAIORES ALTURAS. 

VIVER NAO É NADA, SABER VIVER É 

QUE É TUDO 
A EVOLUÇÃO HUMANA JAMAIS SE FARIA SE 

O VERBO SE MANIFESTASSE PROFERINDO 
SEMPRE AS MESMAS PALAVRAS. 

TABLólDE GN NA UMBANDA 
., Um Jornal de Utilidade 

Pública a Rei igiõo ! 

Aceite os nossos parabéns e que Oxalá cubra você. e 
todos os seus familiares, com o Manto Sagrado, e haJa 
sempre compreensão, paz e felicldade• no recesso do seu 
lar. 

Notas da Semana 
ATENCÃO UMBAND/ST AS 

~ . \ 

Nossa reportagem visitou a 
Cabana de Obaluaê, na Rua 
Luiz soares n.v 142, fundos 
(Morro Agudo) . Sessões aos 
sábados. de 15 êm 15 dias, a 
partir de 21 horas. Sob a di· 
reção competente do Babalo
rlxá Walter Bento de Oba· 
Jruaê e de Oxum. Trabalha 
com o Cs.cique Estrêla AzUl, 
o velho Pai Bento. o Exu sete 
Encruzilha.das e mais o Erê 
Crispim. O Ogã de atabaque 
é o Oessus. O vice é Walter 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 

UMBANDA 

KiJfman; Tesoureira: Na.ir 
Rodrigue lide souza. Quando 
de nossa visita. e.stava presen 
te o Ogã Nelson Lourenço, da 
equipe "Noite de Umbanda". 
Dia 12, grande gira festiva. 
para o Exu da casa. 

-(0)-

Naucl de Oxagulan, Vedunol 
da Nação Gêge, atende às 
têrças, quintais e sábado,s, com 
Jôgo de búzios, das 8 à.s 17 
horas, no seu Ilê, na Rua Cll"
ne Maia, 70, em Todos os 
Santos. 

-(0)-

0ompletou mais uma pri
ma.vera a nossa irmã Maria 
Aparecida, da T .E. Ogum 
Beira-Mar. Que oxalâ aiben
çôe o trabalho dessa dedica
da lnnã, tão ei;tlmada por 
todos aqueles que a conhecem. 
Saravã, Ma.ria Aparooida.l 

Lançamento de novos 1 ivretos de oraçoes: 

SETE PEDIDOS AO "SEO" SETE 
SETE PEDIDOS AOS EXUS 

PEDIDOS AOS ORIXÃS 
E 

SETE PEDIDOS AOS PRETOS VELHOS 

Procure nas 
Pedidos 

principais casas do ramo. 

pe I o te I e fone 235-4383 

, 
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tllA-cÃPAl 
Por JOSÉ BENIST~ 

Têrmos & 
Expressões 

Embarabô - é o nome dado t. 
Exu no ritual de candomb 
da nação Kêtu. 

Legba - corl'es:pondente daho
meano dt: Exú. 

mba.nda - l) sacerdotes d&.i 
seitas bantos; 2) religião 
banto; 3) forma africana de 
espiritismo. 

, Xaorô - espécie de bracelete 
feito de palha da costa • 
guizos, e que se usa no tor• 
nol!lêlo, quando no per1odo d~ 
iniciação. 

Borl (ou aborl) - cerhnôni& 
que consiste em "dar de co
mer à cabeça'' e que compor
ta obrigatoriamente um sa
crificl-o animal. 

Ará (ou rum) - alma das pes
soas que morreram de mor 
violenta, ou dos assassinadOA. 

·---
· o - despacho 0k feit.iço de 

procedência gêge-nagó. 

En2"om· - denominação banto 
(angola) do atabaque. 

Oba.tala êste têrmo deriva-se 
de obá, rei, e de ti ôlá, que 
vive eternamente. Isto é: 
Deus, um rei ou sêr imortal. 

Mu.zenza - 1) cantiga especial 
~ santo; 2) filha-de-santo; 
3) estrangeiro (nação congo), 

Yã-kekcre mãe-pequena ou 
a segunda pessoa abaixo da 

, mãe-de-. anto (tênno "nagô); 
runçó (omolokô). 

VodU.110 - mãe-de-santo (\'odu, 
ol"ixá Oll :santo; no, m J 
t.êrmo do rlt.ual gêge. 

Ekédy - na hierarquia feminl· 
na do.s candomblés, são .ser
vas das filhas-de-santo, pelo 
fato de não tendo o poder de 
"receber santo'' dedicarem-se 
ao cuidado das vestimentas 
e dos adornos das entidades 
incorporadas; cambone (um
banda). , 

Estudos 
Orixás 
Exu 

Sôbre 
(VII) 

As ligações de Exu com o.s 
vál"ios domínios do espaço ba
seia-se no fato de que quando 
Olorum estabeleceu essas divi
sões, cada Orlxá recebeu um 
domínio sõbre o qual l'einaria. 
As.sim, Oxalá, se~ sue!' or legi
timo, asseg11ra a manutenção da 
ordem. Exu, finalmente, faz a 
comunicação ontre os vários rei
nos. Eis porque cada Orlxá tem 
um ou vários Exús a se.u serviço. 
para transmitir as mensagens, 
levar a.s "palavras•• divinas de 
uma para outra "casa" Ei; por
que também os Ori.xãs trol'am 
entre si seu:, E.:us. 

1.s.so tud torna muito Impor
tante o ::.-eu lugar n . culto de 
Ifá.. Através do odu. fnln. ou 
mais exatamente traduz parn o 
homens as palavra dos Orixás 

--------- -- ----- ---
iança.r o se mais recente livro. Agradeço, e, pelo qu • v jo. te-
Conw E"itar o ôlho Grande, qul' rem.os. wna grande noitada d.e 
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SE 1\ti 
FOTOS~ 

CEGO.ffiA 

ApÓ6 um "longo e tenebro.;;o 
inverno" recebo a visita do meu 
a.migo e companheiro de redação, 
Francisco Brito. Todo risonho, 
trouxe a noticia de que seu Jar 
fOi enriquecido oom mais um fi• 
lho, o Luís Henrique. Agora com 
um casal em casa, o equilibrio 
fiea. formado ba.nnonizando - se 
com a felicidade do Brito e de 
aua espôsa, a Josemary. a quem 
desejo, em nome da turma aqui 
da Redação, um gostoso saravá/ 
Adejá. p'ra êles ••• 

tmmA.rnA • NOTíCIAI 

Olha o BritO, outra. vêzl Desta 
feita, dando margem à sua já co
nhecida versatilidade, estreará, 
logo mais, pelas ondas da Rádio 
Rio de Janeiro, o seu programa 
Umbanda é Notícia, que, como o 
seu nome lndioa, será um noticio
ao informativo de tudo o QU4! 
ooorre com a nos.sa re..gião, lnclu
sil'e com a.1gumaa "externas" dil·e
tamente dos terreiros. 

P<>rta.nt.o, logo ma.1B, às 7:M) da. 
noite, "elik'' na telev1Bão e rádio 
de pilha no ouvido, porque a Um
banda. será noticiai :S:ta promo
ção! ••• mas o Brito merece .•• 

"ÕLHO GRANDE'' 

Você, que. tem médo de "ólho 
grande", poderá, a partir de ama
nhã., ficar completa.mente tran
qüilo no que diz respeito aos 
olhudos. A Editôra F.co a.caba de 

qUllill, e que visa a dar um fim tadO, polv o Boane.rges uma de1;-
a êsse teJ.1.ivel mal, com uma sé- sas pessoas que fàcilmente e:-. 1va 
r1e de orientaçõei e expllcaçóefi a quem o conhece, pelas suas excc-
àe fâcll compreensão. lenteG maneiras de homem humil-

Quaudo você aea.bar de ler o de e ótimo colega que elr- real-
livro poderá dizer tra.nqüilamen- mente é . Est.arei lá. 
te: "O ôlho gi·ande já era". . . De• 
pois dêsse plá, Moodru-iw>, podo VOZ DO GARRIDO 
preparar a segunda edição, pot
que a primeira vai se esgot,a,r, fá
dl fácil .. 

CO. 'SC.\IAÇ.'\0 DO RID1CULO 

Não é que o Decelso levou me,
mo a têrmo a. sua grotesca cria
ção e posse da embaixatriz da 
umbanda ( essa umbanda ai só 
pode ser mesmo com u Dlinúsculo). 

Dizem que o negócio :foi bas
tante concorrido, e que os Ca.mi• 
nheiros da Verdade (dmaginem 
que paradoxo ••. ) tomou-se pe
queno para tanta. gente. Também. 
pudera., depois daquela ''promoção" 
aqui desta. coluna, todo mundo foi 
lá plll'a conferir a ''fa.ç.a.nba" do 
Dece1so. E todo mundo voltou sa
tiSfeito .•• (l.e raiva (?). O ridículo 
fôra consumado. -

E a moda vai pega.r, podem 
eeta.r oert<>s, pois a seguir, virão 
oe principes, o.s oondes, aa ma.r
quese.s, etc., da umba.Dde.. Ser& a 
oârte real da. umbanda. Bem, mu 
como em tôda CÔ1'tle deve b&ver 
um bufão- - o bôbo da c6rte -
adivillllem quem será empe~.<lo 
nêste cargo? ~aml 

BOANERGES LA\'RA 

Acuw O recebimento por parte 
do prezado radialista Boanerg~ 
Lavra, de uro convite para assistir 
as festiVidades comemo1·ativas do 
7.0 aniversário do &eu programa 
Noit~ de Umbanda, que será rea
liza.da a.manhã., às 8 horas da noi
te, no Teatro de Arena, ali no 
L!l.rgo da Carioca. 

E como o assunto é rádio. que
ro paraben1zar o meu bom amigo 
Pa.ulo Garrido, que completou, à 
frente dos micrOfones da querida 
Rádio Rio de Janeiro, com o seu 
programa A Voz do Luzeiro Espi
ritual, um ano de atividade e di· 
vulgação da doutrina espírita. Ao 
Garrido e à sua turma, os meus 
cumprimentos. O horário? Sim, 
eu ia me asqueoendo. Anotem: 
'J;M) horas da manhã de sé.bado 

EXEMPLO 

Pelo telefone, o ogá Fran.closco 
Saraiva, da. T. E. Reino de Santa 
:Bárbara., Rua do Lavradio, 125, 
sobrado, dá ciência. de que duran
te as sessões de desenvolvimento 
dae quintas-feiras, estão sendo mi• 
nlstradas aulas prã.bicaa sõbre me
dlunldade, oom orientações constan
tes de explal'l8.Ções de temas esco
lhidos na. hora.. 

De parabéns a. "yá" Maria por 
quem nutro profunda simpa.tia, pelo 
seu zêlo em tudo o qu se refere 
às ooisas do santo. 

Um !!lravá a todos, grato prlo 
convite. 

"PAPO FURA»O" 

Encontrei ,1e1ni,1x!, du porta de 
mmha residênc.i, um chkses p:ipéi~ 
de publicidade, qur à prime ra vista 
me pareceu ser aviso de cartoman
te, com aquéle negócio de ••queres 
ama1Tar sua mulher amada? queres 
ficar milionário sem fazei fôrça e 
sem acertar no Bolão?". e por ai 

Quando se diz que Exu tem um 
lugar privilegiado durante um 
jôgo de búzios, é nêste sentido. 
Quando escrevi que Exú e o úni
co Orlxá que tem um pé em 
cada um dos setores dos demais, 
!oi para chegar a esta parte 
dos Estudos, O aeu papel de 
agente de ligação ajusta-se per· 
feitamente a esta situação. Num 
jôgo de bc.Zios, não é o Orlxá 
que "fala" diretamente ao eluô, 
e sim, unicamente Ifá, o Orlxá 
que preside a adivinhação, que 
ouve "as palavras dos demais e 
as transmite em forma dos odus. 
Na movimentação do processo 
de adivinhação entre Orlxás, é 
que atua Exu como mensageiro 
e também como "tradutor''. 
Para se verificar o trabalho de 
Exu dentro dessa meeânlcn, 
forçosamente terlamoo que en
trar em certos .fundamentos dos 
búzios, o que não é a finalida
de dês te trabalho. Assim mes
mo, nota-se que a sua presença 
é realmente marcante neste lm~ 
portante setor, embora Oxum 
também o seja, mas isto será 
visto no capitulo a ela destl• 
nado. 

(Continua) 

a,fora. Já ia a,ma.ssa.ndo, quando, 
mais de perto. v rif!ciu · au - -. 

:v , ,J.láD d cartomante, mas · 
de paiS-de-.sa.ntos, ou melhor, de 
mãe Yara e pai Ipujucam, que são 
diplomados pelo ofl-culo esotérico 
commlhão (?) e ainda. possuindo 
vá.rios documentos de acôrdo com 
sua capacidade.. . e nma. série de 
baboseiras di,gnas de verdadeiros 
charlatães. Para dar ênfase, usam 
os nomes dos Ca.bôc-los e Pretos 
Velhos. num verdadeiro atentado 
aos dogmas sagrados de uma. rell
gião verdadeir~ oomo é a Umbanda.. 
Vou dar o enderêço para. que o 
delegado daquela jurisdição vá até 
lá para pedir uma "consultaz!nha": 
RU& Barão de Bom Retiro n.0 585, 
a.p. 101. no Engenho Nôvo. 

NéVO ENDER:E:ÇO 

A "yá" Ive.nira, dirigente da. 
T. E. Cabôclo Fólha. Verde,. est6. 
com o seu terreiro em nõvo ende• 
rêço: Rua Pereira Nunes n.0 35, na 
Tijuca., quase esquina da Rua. Ba
rão de Mesquita. AJJ sessões são 
realizadas às qua.rtas-feira:1. 

A "gorda!' Ivanu·a., o meu saravi\.l 

8NTES TARDE •. • 

Lamentei por e.s:.& ooluna., o te>
tal desprêzo por parte das pessoas 
ligadas à religião, da solidariedade 
que se fazia riecessária quando da. 
trasla.clação dos restos mortais da 
Princesa Isabel pa1·a Pet1·ópolis. 
Agora leio nos jornais que aJ.gunS 
deptltados, em &e':,5ã.o especial na. 
Assembléia Legü;lnti.va do dia 30 
p. pa,;sado. fizeram "nquel8." home
nagem q•w est.ava sendo devida, 
Será q11t• ·é\es" leram o que escrevi? 
O To a ,,qu: do meu lado, está di
zenno que sim En' ~o SRrav,í' 

Cm·respoudência.: Tabló,de GN 
na Umbanda - Seçao Contra-Capa 
- Rua Pernambuco n." l 161 En
cantado. 



Primeiro FesfivafDe Cantigas 
_ _. ·-- ! 

EstáEnfpõ1g·a~doNOssaUmbar1clii -· 
COMlldo - 1 16111 Contffltlltll li proaoçio, .... 

rftCtNRdo inscrições par• o PRIMEIRO FESTIVAi. NAC10IW. DE r--------.,--"""""'=-------------
; CANTIGAS DE UMBAM>A. O êxito está garantido pois j6 temos 
inscritas divems cantigas, t6das de mutto bom gabartto. A ver
dade é que a promoção está empolgando e muita gente ainda vai 
se inscrever. Comunicamos que o concurso está abe{fo para 
todos e a comissão julgadora será do mais alto nível, participando 
dela músicos, maestros e outras pessoas que de fato conhecem 
do assunto. 

~ Você deve faze sua inscrição até o dia 27 do corrente mês, 
para poder se candidatar. Esta inscrição deve ser feita na rua 
Pernambuco, 1161, Estação do Encantado, onde funciona a sede 
do SORE. Traga a letra datilografada e grave no local da ins
crição a sua cantiga numa fita, e no mais, boa sorte .•• 

:R.Jádi10 Contin,entla.l 
tEsta,rá no Festival 
Após entendimentos havidos entre o 

Presidente do SORE e o Diretor da Rádio 
Continental, Sr. Wagner Luiz, ficou acer• 
Ciad.o que a popular emissora, a que está em 
tôdas, estará Juntamente com o nosso ta.
blóide, à frente da grande promoção q u • 
eeri sem êlúvida, o PRIMEIRO P'ESTIV AL 

NAOIONAL DK OANTIGAS Dli: UMBANDA. 
ouçam dlàriamente a Continental que ela 
estará dando aquela eobertura sôbre o Fes
tlw.1, cujaa inscrlçõea se ence.rra-m" dia 2'1 do 

corrente, estando o início ela fMe elimlnat.c). 
ria prevlst.o pan. o dia I de julho. 

FAÇA JÁ A INSCRIÇÃO 
'DAS SUAS CAN-TIGAS ! 

Sómente recebemos inscriçÕE's 
dia 27 do corrente. Leia de
c:IQ Festival na página cen-

tral, e seja um dos candidatai ao 
~ ~ dQ 19 J'NÇ.Jl.i - ' 

G 
OIIGAO 0'1ClAL DO SOB& 
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Ordem U mbandista 
Procura Terreiro 

A Ordem Umbandi8ta Jurema da cachoeira, apesar de 
- estar numa sede ra.mãvel, está urgentemente precisando mu

dar de local, poia suas dependências estão de fato pequena 
para recaber o grande número de médluns e fiéis que pro
curam as entidadea da casa. Quem souber de um loca.J. apro
priooo pode ae comunicar com a. direção da.q_uele terreiro. 

Festa do Boanerges 
Atingiu _o Objetivo 

A festa de Boanerges Lavra, segunda-feira no 
Teatro de Arena, atingiu suas finalidades. Leia 
ampla reportagem no corpo do Tablóide. 

YLI DE IANSÃ 
A foto acima 6 de ama festiTidade realizada no Ylê d~ 

i'.ansã, que tem sua sede na rua A. quadra 2, lote 18. Jardun 
Belcaire em Realengo. 

o terreiro é dirigi® pela compellente Yalorixã Nadir, ze
ladora das mais conceituadu da cidade. A propósito, lem
llramos a dona NacUr pe ~ a, promet.tda vlait& na 
... do aoaa, . - . - . --- -
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É TEMPO DE CONSTRUIR! ... 

- -
~ill L1uvida alguma, a música mo-

ucrr. , , com os seus alegres ru1dos, nã.o 
possui nenhum ()Oder estimulante para 
;iumei.t.ar o uso e o tráfico de entor
pecentes. Jamais será preciso o consu
mo de drogas para se criai- algo nôvo. 

infelizmente exist muita mistifica
ção e fant.a.sia em volta do referido 
assunto, os melhores composit.ores e in
(erpretes não St utilizam de estimulan
tes para obterem sucesso com suas cria-
çõ~ • -

O que ei.iste de real e uma. rela.çao 
muito ín ima entre droga e música, le
vando os jovens desapercebidos e mal • 
ôrientados a um esta.do propriciatório 
ao uso de estimulantes, com a infeliz 
idéia de aguçar seu poder criativo. Enga
nam-se os que pensam realizar algo de 
bom e belo sob a ação nefasta de bar
bituricos, concorrendo para sua própria 
queda de valor moral, profissional ou 
artístico, tomando-se escravos do vício, 
em face de frustrações. decepções e in
cap.acidade para enfrentar os problemas 
da vida, ou pela falta de orientação, por 
quem de direito 

A história do vício é tão antiga 
quanto a humanidade, tendo o homem 
através dos tempos buscado r.'\S formas 
mais diversas, o lenitivo à dôr ou o ali
vio à sua an~tia através do uso de 
bebidas fermentadas. tal como o álcool. 

O Dietilamina do Acido Lisérr;ico 

LUIZ CARLOS FORTES 
.dabalorixá TOLA MALEMB:t) 

(LSD) é um tipo de droga altamente 
nociva aos jovens e à tôda sociedade 
em geral, sendo a sua fabricação clan
destina, que sofre por parte das autori
dades competentes uma veemente re
pressão, causando a- substância grande 
perigo aos que fuem uso da mesma, não 
tendo cheiro, gôsto ou sabor, levando o 
indivíduo a um estado de sanidade 
mental por várias horas, ficando nêsse 
período o viciado capaz de cometer atos 
inconsequent-es, chegando até ao crime, 
destruindo personalidades, abatendo a 
moral e prejudicando física e fisiologi-
camente . • 

Nós do Supremo órg·áo das Religiões 
Espíritas nos aliamos às aut--ridades e 
aos pais, para que possamos criar para 
os nossos filhos um futuro brilhante, de 
trabalho, empreendimento e grandt-za, 
orier:ando-os, com atenção para os seus 
problemas. dando-lhes a melhor das pro
teçõ~s que é a vigilância, o amor e • 
carinho 

E' tempo de construir! .•• 

O Babalorixá TOLA MALEMB~ rea
liza consultas com Jôgo de Búz:oo, tôdas 
as quartas-feiras e sábados, a partir das 
14 horas. com o Sr. rranca Ruas das 
Almas, na Ru:i Nasc'mento Gurgel, 29 
La rgo da Fontinha, em Oi:waldo Cruz. 

Ordem · Om6anil1stii 
Jurema Da Cachoeira 

Semana pa&a.da reoebcm06 
a visita na sede do sORE, de 
dirigentes da Ordem Omban
dis' a Jurema da Cachoeira, 
que = sua sede provisória 
na Avenida Marechal Rondon. 
2.103, &staçáo do Riachuelo. 

F-0i para nós, u.ma satlsfa
çã-0 quanào soubemos que ê}e;; 

estão querendo mudar para 
locai m&iE amplo . o presi
dente da casa, o no',SO Irmão 
Maroillo 1c9.?o FrUsca, :ios 
disse que a casa estã muit.o 
pequena e que Bl! coisas vão 
Indo ma.gnl icamente bem . 
1!:les querem UII' galpão :,,1 

pelo menos um salão gra.n!le 
para poderem receber o enor
me número de pessoaE que es• 
tão freqüentand,• o terreiro . 

Mode.•ta como sempre a 
Babá Terezinha Fr11i;ca d~ 
que apenas cumpre a sua 
missão. O rest.o é por conta 

GN na Umbanda 
EXPEDIENTS 

0111 ti.A UIIIIANDA 
(é)qAo Oftolai 11c SOBII> 

o.n-......... . 

dos Orixá.s. Nós fi l!a.mos sm
cera.ment.e emocionados com 
tanta auten: lcidade e roga
mos a Oxalã pa.ra que permi
ta. cada vez mai.s o crescÍlllen
to desta bOnlta casa de 0m• 
band&. que t.em como MM 
Pe<i.uena. a competente Odete. 

As sessões se realizam u 
quartas e sábados, e a 1r111a
cbefe é a Cabocla Jurema 
Prestam carid"de no tel'I""iro, 

alem de outras entidades, OlS 
caboclos: Jupira, Mata Vlr
gem, Macaú, cobra coral, ~a 
Mat a, V1r11, Mundo, Taca,r1an, 
Se"e Onda.s. '!'reme Terra Ju. 
rem11. D' AnJola e Araribóla . 

Quem souber iie um •ocal 
grande e apropria.do para ser
vir de nova sede dêste r,er
reiro, poderão procurar o se
nhor M11rcflio na sede do 
centro, nos dias de sessões. 

Casr Peno Bronca 
Tudo poro 

Umbanda 

obrigações de 

Candomblé, e 

sob o competente direção 

do Babolorixó AZUIL 

A casa onde você comprará 

melhor e mais barato 

Rua Suruí, 231, loja C, esq da 
R. Guaporé, em Br6s de Pina 

DOMI 'GO, 13/6/197 t 

C·URIOSIDADES ! ... 
- Você sabia que no dia 6 de maio de 1525, Roma 

foi saqueada pelas tropas de CARLOS V? 

- Que AGUIRI é um amuleto que tem por finali• 
dade proteger contra. todos os males, constltuldo de trêa 
estrêla.s de cinco bicos cada uma? 

- Que RABINDRANATH TOGORE, filho mais nôvo 
de Maharsi Devendranath, recebeu em 1913, o Prêmio No
bel de Literatura.? 

- Que em 1941 foi restaurado o Império Etiope e o 
Imperador HA!Ltl SALASSIÉ ficou conhecido como o 
"Leão de Judá"? 

- Que OIDOKUEDO é a design,'lçáo de OXUM 1'{AR.i 
entre os Iorubanos? 

- Que em ma.lo de 1644, MAURíCIO DE NASSAU 
entregou o Govêrno Holandês no Brasil, ao Supremo Con• 
selho do Recife? 

- Que o Colégio :Milita.r do Rio de Janeiro foi Inau
gurado em 1889, a 6 de maio? 

- Que oo GNOMOS são pequeninos sêres habitantes 
da Terra, que nunca encarnaram, guardiães dos tesouroo 
minerais? 

- Que SIGISMUND FREUD, cria.dor da -Psicanálise, 
nasceu r., Austria? 

- Que o revolucbnário francês MAXMILIEN RO
BF.SPIERRE, nasceu em 6 de malo de 1758? 

, - Que o atual Morro da Caehoeirinha era conhecido 
pelo nome de Serra dos Prêtos Forros? 

- Que a Igreja Positivista do Brasil foi fundada em 
11 de maio de 1881 por Miguel de Lemos e Teixeira Men
des? 

- Que o Papa INOC2NCIO X (Giovanni Battlsta 
Pam.í'ill) naseeu em Roma em 1571? 

- Que o sábio alemão ALEXANDRE VON HUMBOLDT 
morreu em 1859? 

- Que em 1'736 foi instalada a Academia dos Felizes 
na Caaa dos Governadores, no Rio de Janeiro? ' 

- Que a denominação •·religião", vem do latim "rell
gare'', que significa "unir duas vêzes"? 

- Que os gmndes positivistas da História foram· 
Moisés, Homero, Aristóteles, Arquimedes, César, São Paulo: 
Carlos lUagno, Dante, Gutemberg, Desea.rtes Frederico 
JJichat, Joana D'Arc, Santa Teresa e Heloisa? • 

- Que MICAIA é uma das designações de OXUM 
entre os negros do Congo? · 

- Que o Benjoim é um excelente destruidor de lar
vaa astrais e purificador de ambientes? 

- Que TU-TU é uµ1a oração rezada na preparação 
de um amuleto de pedra, feito para combater doenças 
e feitiçarlas? 

- Que em 1881 nasceu em Madri, o novelista e dra
maturg-o GREGORIO MARTINEZ SERRA? 

:- Que os Positivistas mais conhecidos do Brasil são: 
Beruamim Constant, Aluisio de Azevedo, Euclides da. 
Cunha, José Verissimo, Lima Barreto, Humberto de Cam
pos, o Marechal Rondon, Augusto Comte, Teixeira Men 
des e Miguel Lemos? 

- Que devemos ser honestos com nós mesmos, a fln 
de que possamos vir a ser com os outros? 

- Que tôda8 às quartas-feira., é realizada no SORJ 
a Corrente Mental da Caridade, com lntclo às 20 horul 

- Que o "Ajunt6" de FERNANDO DE OXALA 6 kuil 

CONSERTOS DE RÁDIO E TV 
TI..CNICO 

BU.A LINO FONSECA Nt Hl 

08\\'ALDO oauz 

l>OIIIPfOO, 13/S/lt'Jl 
-----

ON NA IJIIB.lNBÃ 

Palmeiras em Cosmogrado 
NORO.HtlA FILHO 

A leitura diária d-OS jornais não me 
eatá fa-ado bem. Apesar de amena, a 
notáoia que ll ontem me causou distúr
bios de variada espécie. Lembranças de 
mea loa.gí~quos estuilos à humanidades, 
me clhtam que Minerva era a deuaa da 
inteligência, das artes e do saber E era 
na tradição grega, a inspiradoi-a dos ' 
conselhos sábios e dos discursos eloquen-
tes. . 

Entretanto ... 
O 1'1·efcito da cidade aia«Oana de 

Palmeira dos índiÓs, · de nome Minervo 
pediu ao er.renheiro Sílvio Arruda ~ 
projeto de construção de uma caixa dá
JU& na Praça da Independência. 

O engenheiro examinou o local e foi 
taxativo: "i!: impossível construí-la nêste 
lugar" . "Mas qual o impedimento?" "it 
q11e a lei da gravidade não permite tal 
coisa''. 

O Prefeito coçou a cabeça, a.borrecido 
estima o beiço, deu um murro no espaç~ 
saia, resmungando: "Va.mos dar um jeito 
nJno" 

VÔitov. para a Prefeitura • ma.n.dou 
chamar ao seu gabinete o líder do Par
tido na Câmara dos Vereadores: 

"Meu caro vereador, por,ba-se a tra• 
balhar; preciso maioria na Câmara para 
revog-ar a lei da gravidade''. 

O vereador, como sempre acontecia, 
achou muito boa a idéia, mas ponderou, 
tintjdamente: "Senhor Prefeito, nã.o se 
sabe se esta lei é municipal ou estaduaL 
Se fôr municipal, está tudo muito bem. 

Mas pode acoatecer, a._, que seja uma. 
lei federal. Nêste c:a.so, aoho melhor não 
mexer no IWISIUtte, para evitar aborreci
mentos". 

O PrefeKO quill l.Da.i.Hir (a cab:a dá
gua era um trunfo importante e,m sua 
administração), mas a cautela do verea
dor sussurrou qualquer coisa no fundo de 
seu cérebro e êle achou que era .mélhor 
tirar a limpo, primeiro, a origem da tal 
'!ei. E _despachou o seu li•-er, com essa 
11\'.lumbência . 

Não pensem que eata é uma história 
inventada. Está tud-0 na primeira página 
do "Correio da fanhã" de quarta-feira 
passada, dia 9, com os nomes dos perso
nagens. 

Por mim, estaria muito bem, não fÔll
se o nome do Prefeito: afinal, Minervo é 
masculino de Minerva, a deusa do saber, 
d.a inteligência t: dos sábios conselhos. · 

Pois foi nêsse mesmo dia que li tlt'.> 
jornal a notícia de que a ''Salyut" e a 
"Soyuz'', duas naves espaciais, haviam-se 
acoplado para formar o primeiro ediffcio 
de uma futura cidâde chamada Cosmo
grado. Diz o despacho- qae os cientistas 
vão plantar legumes no esp~o, para ali
mentação dos moradores. 

O mundo hoje, é uma pequena bola, 
onde todos são vizinhos, mas fico pen
sando se Palmeira dos índios não estará 
a milhões de quilômetros de Cosmogrado, 
ligadas apenas pelo fato de qu~ em am
bos os lugares, se luta para revogar a 
velha lei? 

TE -Tupin.:unbá, rua Enge
nheiro Lafa.lete Stockler, 742, 
Vila da Penha, ses.sões segun
das e sábados às 20 hÓras . 
Ya.Iorixá Olga Martins dos 
Santos. 

NOTíCIAS DO 

RENATINHO! 
CE Noasa Senhora da Con

ceição. Rua Afonso Fetreira., 
66, casa. 1, fundos, Engenho 
de Dentro. Ya.lorixá Maria.zi
nba. Ogã Araújo. GUia-chefe 
Caboclo Treme-Terra. 

Tenda Espírita do Caboclo 
Laranjeiras, Av. Camões, 241, 
Penha Circular, sessões a.os 
sábados de 15 em 15 dias. Yá 
M&fa.lda Silva, Ogã Paulo. 

TE Santa Terezlnha, rua · 
São Luiz Gonzaga., llM, Sã.o 
Cristóvão. se.ssõeB à.3 sexta6-
feira8 à., 20 horas. Yá Judith 
~rrelra, secretário Luêrclo 
Oulmarães, guia-chefe cabOclo 
Batuln. 

TE Vovô Congo da Bahia. 
Rua Clara ele BarrOli, 54. Ria
chuelo, Ba.ba.lorixá Azu1lsom. 
Sessões às têrças-!elras e sá
bados às 17 horas. Gula-che
fe Caboclo Mata Virgem. 

TE Ogum Beira-Mar, rua 
Mara.ngá, 889, fundos. Praça 
Sêca, Jaca.repagui. sessões a.os 
sábados à.1 20 horas Yã Ma
rina Rodrlgut111. Gula-chefe 
~boclo TUpina.mbt.. 

TE Pai BeGedlto de AncO· 
111. Atendimento com Pai João 
de Mlna.s u segundas-feiras, 
a partir da.& 11 horas e àl5 
sextas-feiras oom Exú Tran-
01, Rua. Aa qua.rt&s-feiraa aee
sões de mea. Yalorb:á Jlltl
dlra Paulo dos Santos. Qsl 
Betlnho, • oa toques em diu 
de testa.. 

Unem Num Toque! 
Em dias da semana pa.<;aa

d& o nO&SO compe.nbeiro Gen
til Saldanha. conhecido Baba
lorixá de Guadalupe e fiel co
labora.dor do nOBSO tablói<k, 
recebeu a vl.sita de duas fa
masll.'5 Yalorlú.,; que repre&en• 
tam oom alta dignidade a 
ncs 0 a ·querida Umb!lnda. 860 

ela.s 81 Yáa YI-. P'ra.nça, da 
Tilnda. Espirita Orgulbo das 
.Pedras • Ernestlna cameiro 
de Oliveira, 1k 'l'lenda Jl!ltlirl
ta vovó Lula. da Bahia. 

P'-01 uma nolt,e de çande 

confraternização na. lllóe do 
Grupo EBpirita Ombandist.i 
UnÍÓOI! na Fé • i$to repre• 
senta a deeejacia união de io
dos ~ irmios de !é. NÓ6 ~

comenda.mos os tr&s terreiros. 
pol.s sii,o dotad08 de entidadlli 
de muita. luz que prestam a 
verdadeira caridade a tod<lS 
011 Irmãos que sofrem e tlm 
probleme.s de qualquer espé
cie. Na foto, as duas dirlgen· 
tes, tendo a.o oentro o Baba
lorlri Gentil Saldaohl lneor
porado oom seu caboclo. 

Leiam e Divµ.lguem 

T ablóide G N na Umbanda 
SEGREDOS DO SA NT-O 

4 anos ininterruptos 

divulgando e informando! 
. 

enha Con 
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O Cantinho Da Corrente Mental 
T. E. SÃO SEBASTIÃO 

:Rua Guatemala, 3617, Circular da Penha. Yalorl:xá Guio- ' 
ma.r Sanches. Sessões àS segundas e quartas-feiras. Con• l 
sultas particulares às segundas, quartas e sextas-feiras .com • 
Jôgo de búzios. Hoje, toque pai-a Ex.\t, Toques pa.ra. XangO 
dias 24 e 29 do corrente. Graças ao poderoso Xangõ e a Omulú, 

illS curas e soluções dos mais intrincados pro
blemas continuam a ocorrer, beneficiando 

àqu~les que seguem a nossa CORRENTE 
~AL DA CARIDADE . A alegria do sr .• 
l/Uiz Armando Dan1els, quando fêz quei;tão 
de agradecer de públloo a cura. de t.odos os 
meus males após a.sslstir as três corren~ 
'recomendadas, nos cont,a.glou e mais moo 
,vez tivemos a certeza. de que, ae aliUJnaa 

pessoas teimam em nOG desmerecer, é por• 
que realmente só se atira pedras em á.rw
res que dão bons tru'C08. o sr. Luiz. em re
conhecimento ao que obteve, ofertou rosas 
ia Xaogõ e acendeu a; charutos que trouxe 
pa.ra os nOSS<lS caboclos. B mais um amil{o 
que a frondooa. árvore que e o SOB.E abtia'a 
em sua somora. .. , 

Outro grande amigo da. f9.'le de renova• 
Cão da nossa cesa e o Dr'. Valdemar, pola 
desde que o conhecemos, tiem p&rtllbado co
nosco aas no&Sas !estu, correntes e proble
mas, procuranao ajudar em tudo oom o seu 
jeitão simpático e agradável. ·rrouxe em sua 
eompanhta outros amtros que Jê. ae torna
ram flguras obrigatórias em nossu ieu.nffiee. 

Podemos enumerar ainda a Ellna, a io
na Edith, que vem de tio lon,e para tioa 
a,fud-ar, enfim, são tanroe os n06SOS amigo& 

Ao Mestre 
Se possivel fô&.se contar a sua 

{h!stórla., 
Muitos mllênios seriam n,ecc~mc,s. 
Porque SUB: Obra nio se têz num 

[d1a, 
A não &er que de Deus f&se êsse 

• . [dia! 

Quem se discípulo não fõ.sse. ' 
J amais O compreenderia, 
E assim mesmo. será que 

[ O compreendemos? 
r 
Sua Pal.a.wa amda ree.soa 

MA.E ELIS 

que surgem dia a dia que agradecemos a. 
OXalá e seria ca.nsat1vo falar em todos, poi& 
esta. gente não deseja nome em jornal e &1m 
tra.balba.r, mesmo no anonimato por uma 
(lausa Justa. Dirlamos, usando um ~lho dt
u.do que se foram os anéis, mas ficaram os 
dedo&. 

~O AOS LEITORES 

JroRIMl& - Mande•n0«1 notfclas ~ Pl!
ll1o. Temos a certeza de que êle melhorou, 

sr:LVLA - N1t.er01 - Gosta.ria de rece
ller nova ca.rtinha sua. 

ALTAliR - .Resende - ~creva-nes dan
do noticias. 

Nn.I LtJCIA - Mtnu - Já rt.solveu 
aeus problemas de saMe? ..• 

KA.RCm.IA - F.St. do R.!o - AiUardO 
llOft. carta. -h . 

A'I\ENÇ,AO: -- DIA QUATiié) DE JU• 
LHO 1TMA GRANDE DATA - GUARDE 
DOIS AOON'I'ECIMEN'ro. 

Mãe EÍ1s atende---;;;; P0m Glra Mu-
lambo, u ~das-feiras, a.pós às H hora.!, 
na rua Perel:râ de Figueiredo, t,7 O.SValdo 
Cruz auxiliada por Zaze Erang 

CABANA ESPíRIT A 
CABOCLO FôLHA VERDE 

Da. ca.bana Espirita cabo
clo Sete Fõllias, que tem sua 
sede na rua Gonzaga de cam
pos, 71. fUDdOS, em Todos os 
San~. recebemos uma carta 
assina.da pela noosa. irmã 
Ma.rlene da Silva. secretária. 
da casa, na qual ela nos da o 
atual expediente do terreiro. 
Ali aessões se realizam às 
quartas-feiras, com inicio às 
H horas, otm Gira de Prêto.s 
Velhos. Aos sá.bado.s são rea-

lizados os de:1envolvlmentt. 
oom lnfoio às 19 horas, OOIII 
01.1'6 de Caboclo. As segun .. 
das-feiras a., g1ras de exõs 
são altlerna<1aS • têm 1nieio àl 
20 noras, sob a direção de Vu• 
vó risa.bel, CabocJ.o sete ft,. 
~ e Exu Brasa. 

No dia 15 do ml!s passa.do. ' 
a casa realizou uma irira de 
Prêto6 Velhos e no dia lQ, w
que em homenagem a sant.o 
Antonio e Santo Onofre. 

NOTíCIAS DA EQUIPE VOVô CHICO! 
Tenda F.spirlta Fé em Deus 

- Rua Mateu,s Silva, 308 -

lnh&wna. Be.balaõ: José Qul

rlno. Sess6e.tl u 2as.-feiras 
com Vovó Conga. 6as.-feii:'as 

Gira co mo caboclo Sete N
lhas. 

TABLOIDE GN NA UMBANDA 

Tenda do Caboclo Rompe• 
Mato - Rua. Teodoro da Bil• 
Vil, 579 - Vil.16 Isa.bel. Hoje. 
13 de Junho, esta casa (lirlgi.da. 
pela nossa irmã Odete Cam
pos, está complet.ando ma'8 
um aniven;á.rio e con~ com 
a presença de todo6 os seus 
!!1h06·d~to 

Um Jornal de Utilidade 
Pública a Religião! 

.;,_ 

Tenda Esp[rita Ogum Bel• 
ra-Mar - Rua Ma.rangá. 899. 
.tundo.s - Praça Sêca., Jaca
repaguá. Ya.lorbtá Ma.rin11o 
Bodl;lgues. ou1a.-che!e; ca.1><>
clo Tuplna.mbá Toques a.os 
.sábados. 

O PAPEL DO ESPIRITISMO 
CARLOS ALLEl\'!AND 

NOIS ouvidos daqueles que " 
Disse Jesus, o Mestre dos Mestres: «se

reis injuriados e apedrejados por causa de 
meu nome, porém, aquêle que perseverar até 
o !lm, será salvo. . 

de travarem lutas arma.das entre si e multo ' 
sangue fratricida foi derramado, em bata• 
lhas cruéis e inglórias. [ O segu1ra.m. i 

Z uma a uma se CU!IIIIPrindo vã.o, · . 
A verdade que seus lábl05 

[pro!erlraml 

Quanta lágrima de dor roe 
[chorou, 

Pela huma.nidade l!leonscientel 
Quantas noites em claro me 

[J)e,S80U, 

Proeura.ndo resolver deli homens 
Coo problemas! 

8fflhorl Seri que t.ant.o sofrimento, 
Jfio .e redime a humanidade 

~ [lmpenl,t,entet 

A fi1'l&o1'1s. que deixou. 
Compreendida dera em poucos 

[dia& 
Quando passa.do a t.ormenta. 

[Mslie cldo, 
AUl'eo Sol brllha-r por sõbre a 

[Terra! 

&ri, então, do n:wndo esplendor, 
QuMldo em paz, harmonia e 

[perfeiçã.o, 
~ O, homens se abraçarem como 

[irmã-061 

1l nessas hor38 de s,eren!.dade, 
Se de seus olhos lágrlan8:l 

rola.rem. 
Não mais serão de dor, 
Mas de Fel1clda.del 

As.sim tem aconwcido, e~etivamente, 
através dos tempos, com todos aquêles que 
têm procurado levar ao povo, a mensagem 
de paz, amor e esperança do cordeiro de 
Deus. 

Antigamente, a êstes envia.dos divln:is 
eram, lnvariàvelment.e, aplicados o anátema 
de loucos, fanáticos e visionários nã.o sendo 
ral.'06 os apedreJ,amentos, ou os açoitamentos 
e escorra.çamentos sendo 1nwneros os már
tires que foram enforcacws, queimados e e.,
t.rlpados em praça p6blloa., oon~nados pelo 
crime infamante de pregarem a palavra de 
Deus, segundo os exempl06 de pureza e 11n
cerlda.de de Jesus, sem porém obedecerem 
os culto6 e rituais das iel!glões oficiais :iue, 
dirigidas e manobradas por pn,fisslonals da 
fé, funcionavam mais por efeito poUtico que 
religioso, divergindo aslm, l)Ortant.o, doll 
elevadOl!l ensinos do Nazareno e de.svirtUAn
do os ~us sublimes propósitos. 

Na ?.da.de Méd,la a Reforma. Prot.estante, 
feita por Martinho Lutero, veio como con
seqüência natural da reação da Alta Esp!• 
ritual1dade, em sua procura incessante de 
elevar o homem até De'US, sendo que a idéia 
de levar a Bíblia até à ma.sse. do povo tol 
frutificando e, da seita primitiva, foram sen
do criadas novas seitas e novos ramos com 
o fito de acla1"6r a palavra de Deus, à me
dida qUe foram 1e amoldando u 1>&lavraa 
do Evangelho. a.o entendimento dos homem. 

Entretanto, à medida que OI! sêeulos fo
ram decorrendo, aumenta.mm u dlverg~nclM 
ent?e M ,n:llgi6oo. e- ehepra.m eia. i; ponto 

A &te estado de coisas, reagiram O!I 
Mentores Esi>lritual.s do planêta Terra, que 
proC'Uráram legar à humanidade um polo 
centralizador, neutraUza.ndo as pa!Xões reli• 
giosas e reaproximando o homem de Deue. 
se:nindo as profecias de Jesus de que, no 
!im dos tempos, haveria um 66 rebanhÕ 
para um .só pastor. lst.o é, haveria uma 96 
religião para um mesmo Deus, representa:. 
do por Jesus, Cristo Planetá.rlo e aover-
11ador do Planêta Terra. 

Foi êste o objetivo do Esp[rito da Ver
dade, quando ditou a Allan Kardec, em pa,. 
rts, o oonJunt.o portent.o.!IO que tanna a ~ 
dlllcação Kardequlana, lnlc!&da com o «Ll• 
'Vl'O dos F.spirit.os>, que vfalumbrou, para • 
humanidade. novos e brllbantN rumm, acm• 
do esta doutrine. a abençoada DOUtrlna r.
,pirita, a Teroelra Revelaçl,o da P&lavra de 
Deus. 

Hoje, semeandO por tMa.s aa partes do 
mundo abrigos, asll06, creches, m&temlda
de.s e hospitais proporcionando aMJ.stfncla 
moral, material e espiritual a t.M& & hum&• 
nida.de sofredora, li o F,spirit.lsmo, verd.Adel• ' 
Tamente, o Consolador Prometido e que tert\ • 
o papel preponderante de unir tMea M ~ 
llglões havendo a,penas a Rll!X,IOIAO, 111nte- ' 
t1zada pelo Nôvo Mandament.o de NOlll!lO se- ' 
nhor Jesus Orl.sto, que vem sendo lnYOO&do · 
com mais freqüência neste llmlar dO Tercel- , 
ll'O Milênio, especialmente pela gra11di01a 
obra de e.sclarec-imento da Verd&de, que é • 
Legiã.o da. Boa Vontade: 

«AMAI-VOS UNS AOS oUTIIIOS, '8X• 
~ QUANTO EU·VOS .A!M!BI• ,. " 

• DOMINGO, 11/8/1$'71 GN NA ~PAGINA 1 

PRIMEIRO FESTIVAL NA 
,, Muitos compositores jâ estão se inscrevendo no PRI• 
:MEIRO FF.STIVAL NACION,AL DE CANTIGAS DE UM• 
BANDA. Atendendo a algumas perguntas que no.s foram 
formuladas, adiantamos que qualquer pessoa pode se 
ilnscrever até o d1a 27 do corrente, na sede do SORE, na 
Rua. Pernambuco, 1161, estação do Encantado, Tlla,gam 
a letra datilografada e aqui façam uma. gravação em 
fita para a seleção iniclaJ. Não importa que aeja,m com
positores profissionais ou simples a.ma.dores. Importa é 
que estejam bem vibrados e pos.,am compor lindas obras 

1 para exaltar cada vêz mais a n~ religião. A propó
alto, informamos ainda que contamos na noaBa promo
ção com a participação ela. Rádio Continen~. Como 
novidade ainda, podemos adrlantar que estamos em conr 
tato com as gravadoras para fazermos um LP q1,1e será. 
denominado Primeiro Festival Nacional de Cantigas de 
Umbanda. Além disso, os Tencedores farão jws a diver· 
aos prêmios. 

Para quem não conseguiu comprar o Tablóide de do
mingo passado, avisamos que o regulament.o do concurso 
pode ser encontrado na sede do Supremo Orgão das Reli• 

TÓXIC10S (l!I) 

De ·-
Cantigas 
De 
Umbanda 

Leia Sempre 
O Tablóide 
"GAZETA NA 

UMBANDA" 

giões Esplritas na Rua Pernambuco, 1161 e que tóda 1 
qualquer informação será prestada aos interessados na.-, 
quele enderêçp. 

Para nos aJudar na coordenação do PRI:MEIRO FJiB,, 
TIV AL NACIONAL DE CANTIGAS DE UMBA..'lilDA, ~ 
vidamos Valdinar Ranulfo, que está tomando uma ._ 
de providências para que a promoção seja de tato vi~ 
rtosa. O Júri será composto de nomes !amosoa da nOlllil 
música popular, e (!Ue conhecem profundamente m~ 
e confecção de letras. Pretendemos ter também o ~ 
curso de um tamoso mae.stro e para J.st.o nO&Sa. eqlUl!!i 
está. em ação. 1 

Aviaamos u.os terreiros que nossos diretorea de ReJa;.o 
~ões Públicas Livanlltom Sales de Souza. e Pernando ~ 
Sousa, estão visitando as casas espiritas para divulP91q 
do grande concurso que e.stá de fato empolgando a popala 
lação. eaplrita. Por outro lado, levamos ao eonheclmeD1WS, 
doa candidatos do interior do pals que poderão fazer e$" 
auaa inscrições mandando-nos a letra da cantiga. e UJDQ 
partitura da melodia, que será. devidamente examin= 
pela Comissão que fará a seleção das quarenta. can 
11ue entrarão na !SMl decisiva do Concurso. 

A primeira apresentação pública está. prevista ~ 
o d.ia. 4 de Junho e u demais serão também nos domiJl,à 
goa seguintes até a grande final. Das cantigas lnacr1ª 
serão selecionadas quarenta. Na primeira apre.sentaç 
serão apresentadas vinte cantigas sendo selecionadas d 
Na semana seguinte serão apresentadas as outras vintll:i 
sendo selecionadas outras dez. Com as vinte semifl.nai 
listas faremos realizar uma grande semifinal, de= 
ser e.scolhlda.s as dez grandes vencedoras e delaa se 
então escolhidas u primeiras colocadas numa gran 
b~. 1 

Você, que fêz uma cantiga para o seu Velho, ~ 
Cabôclo, Exu, Criança ou mesmo para o seu Orixâ, v~ 
se inscrever. Se o tema da . cantiga é sôbre a nossa reD,,i 
glão, venha também fazer a sua inscrição. 

E' evident.e que campanhas como esta que estamo.s 
agora realizando em auxllio ao Govêmo Federal só po
dem t.er boa receptividade no &eio da nossa religião. 
Alguns terreiros já. estão realizando palestras para escla· 
recer a. opinião pública dos seus frequentadores e aos pou
oo.s chegamos à conclusão de que muito podemos fazer 
pela nossa juventude e pela nossa sociedade. Enquanto 
alguns pensam em termos pessoais, nó.s, que temos uma 
diretriz bem traçada no nosso jornal, que t.em à frente 
figuras de projeção da Umbanda como José Beniste, Lu1z 
Carloa Fortes, Wilson Pinheiro e outros, pensamos em 
têrmos de coletividade e pret.endemos, com nossa cam
panha, dar o nosso quinhão nesta luta que é de todos 
os brasileiros. 

Vovó Catarina Tocou Para Exu 

Voltamos a afirmar que o entorpecente e os estimu
lantes representam um câncer de tentáculos perigosos e 
que ameaçam sêrlamente nossos jovens. Cada pai de 
famllia tem por dever sagrado orientar os seus filhos, 
conversar com êles, mostrar o caminho do bem e o do 
mal para que nossas crianças possam distinguir um do 
outro. E' muitf' importante o diálogo. Muitos pais agem 
tão sàmente como pais e não convers.am com os filhos, 
o que está multo errado. 

Recentemente recebemos na sede do SORE um pai 
que trazia consigo êste problema. O filho, apesar de 
maior de Idade, estava afeito ao vicio da maconha. O 
velho, meu antigo cliente e amigo, falou do seu pro
blema num desabafo. Ev1dentemente, dei-lhe alguns con
selhos e durant.e e. conversa notei que o pai e o rapaz 
se respeitavam pura e simplesmente pelas condições de 
pai e filho, mas não como homens e figuras humanas. 
Aconselhei o diálogo e para minha surprêsa e alegria, o 
Jovem acabou enveredando pelo bom caminho, sem antes 
passar por um tratamento para lhe desintoxicar os órgãos 
afetados pelas drogas. 

Para que os jovens tenham uma idéia, lhes digo que 
a maconha, outro qualquer entorpecente e mesmos os 
estimulantes, que agem .no organismo de forma Inversa, 
provocam não só a loucura, como existem milhares de 
casos, mas também a impotência sexual. Além disso, 
crianças nascidas de pais vlclildos tr.azem sempre pro
blemas e, via de regra, .são exoepclonals. 

Com ist.o nós mostramos qoo o uso de drogas implica, 
inclusive, na famtlla e 1.l8o provoca uma dolorosa per
gunta: - "Você j6. pen.sou em te'f um filho retarda.do, 
por culpa exclu.,ivamente aua? .•• ' 

Olhe bem, meu Jovem, que a vida dá a cada um de 
nós, dois caminhos dtatlntos. O do bem e o do maJ. O 
do bem caminhamos com Osalá, e o do mal com as fôr
eaa negativas. Medite, peae na balança da sua consciên
cl-a se vale a pena e,stra.gar- uma Juventude. Ao invés 
das drogas, procure pra.ttcar e,porte.s. Faça coisas .sadia.s 
para quando você casar e seus filhos nascerem, sejam 
sadios, pois preclaa.mos de brasllelr06 perfe1to.s e com 
sentidos bem coordenados. 

BABÁ 

GISELDA 
OA SILVA Aconselho aos pala que levem seus filhos ao.s hospi

tais e asilos de crlan9U exeepcionals. Mostrem a êle a 
vel'dade dos fatos. Não eacondam a desgraça alheia antes A Babá O-Ida BerD&rdo 
que ela seja também a nossa desgraça. ConU! com todos[ da Silva, . q.• oultua a linha 
vocês, meus Irmãos. Vamos acabar de uma vez com if8àª de Angola nas Alm86, • que 
eoisa horrlvel que destrói aoe poucoa o nosso Bra8 1e tem seu tenem> na na cio 
amanhã. Faça. Isso e e&tari ajudando a uma causa pos - Algodão, 100, pert.o cla ~ 
tiva e estará preatando um ~ aenioo ao nouo de Rleardo de .A11,uq11e11QUe, 
Pai oxalá. ~ , ... , -"- ...... : 111 ....,.... &&n.Yál · · ....... ..- . - . ~ 

féiras e aos sábados. · J:la 
a.tende diàrlamente para Jôlo 1 
de bdzioe naquele mesmo lo- ' 
-1. 

Sollci~ 1, DON& eatima
d& zel&c:lora, q\le neis env,e 
m&iores detalhes IObre a sua 

CU&, como priDOip,JI ~ 
des, horário dU ..-, llli 
para que JJ(lMalllQI IDllll!lll 
informar ao poyo de ~ 
da. sa.bemoa oontudo qllfl ._ 
tre as suas eniidlliclell ~ 4i 
Pai Benedito. 

J 

CI 

0111Aguârdem nas páginas do T altlélll 
u Grandes Enkevjs qs Com Pais-de-Sallui. j 

Biografias - EsclarecimeDM» 
- ... ..., ~ -\... - -
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--N-OITES- OE UMBANDA NO FESTIVAL 11 esta· 
Mostrando todo o seu e.mor pela causa de Oxalá. o 

n0860 querido irmão Boanerges Lavras, juntamente com 
o Selol programa NOITES DE UMBANDA, que vai ao ar 
to<:i<l5 06 sábados das :u às 24 horas, está ps.rticipando do 
PR.IM:i:LRO FF.STIV AL NACIONAL DE CANTIGAS DE 
~ que terá inicio em sua parte eliminatória no 
dla 4 de ,tulho. 

1, na C1a·s1a da ' • 
Agradecemos ao l.rmio Bosn~ e a.vlsamoo aos C&D.• 

dide.1108 que d&Nrã<> faaer sua inscrição até e dia 2'1 do 
oorren'8 na sede do SORE, na rua Pernambuco, 11&1, En• 
oà.ntado, trazendo a letra da.tllogmfada. 

Salda De Y aôs 
' 

11 

No Ylê De Oiá 
No proxuno dia 19 de junno ha,•erá uma sa.ida de. um 1 

Barco de a Yaôs cwn Oxum-Marê, uma Iansã e uma Iema.n
jál, oo Ylê il.a Yalorixá Josertina Cruz Lessa <Oiá.-Icê>, n& 
rua Oliveira Junqueira n.0 44. em Bento Ribeiro. 

As têrças e qUintas-feJras são rea.Iizada.s consultas oom 
o. Caboclo Estrêla, o atendimelto com Jõgo de Búzios é feito 
diàrlamente, exceto às sextas-feirai, a partir das 9 horas. 

A Diretoria do Ylê de 01-i Icê é composta dos Irmão.! 
José Pereira Lessa, Hildérico Teixeira Pa&!!OS • carlos Fran· 
clsoo Barreto. 

A Ekede é Jane Lúcia e o Op. o e!i<'Jente lrml\o Fran
cisco 

Temo.s certeza que a Saída se revestirá do costumeiro bri- 1 

lhantismo e agradecemos o convite que oOli rol enviado e se 
Oxalá permifu. estaremois presente.s. 

Até lá e aceite o nosso mais sincero e fraterno sanvã 

Ontem, a Palhoça Sete e.
nas das Alma.i, ~ue tem a sua 
grande sede própria na rua. 
Vieira Ferreira, 245, &m B<m
sucesso, realizou um gr .mde 
toque em louvor a.o a.nirersá
rio d& Pomba Gira Menina d& 
Calunga. 

A casa é diril,(ida com mul
to carinho pelir conhecida Ya• 
lorixá Resa NU11e que "Orno 
sempre nos com·ldou pl\ra o 
acon•ecimento Por m. cnn10 
já haviamoo assumido eom
promis.sos anteriores. ficamos 
im!)06Sibilitados de c<>mplll'e
cer. Acreditamos contudo que 
a festa [oi, como sempre, um 
acontecimento da nossa rell
giio prestigiado por centenas 
de umbandlstas que sempre 
procuram a mais pura carida
de na casa da noc.•a fiel ami• 
ga Ro.slnha. 

Leia Sempre Aos 
Domingos 
"GN" Na Umbanda 

Corrente Mental da Caridade 
LIVRETO EXPLICATIVO A VENDA NAS PRINCIPAIS 

CASAS DE UMBANDA. 
"A FORÇA DO PENSAMENTO NOS LEVA A 

CURAS MARAVILHOSAS''. 

ATENÇÃO UMBANDIST·AS 
Lançamento de novos livretos de orações: 

SETE PEDIDOS AO "SEO" SETE 
SETE PEDIÍ)()S AOS EXUS 

PEDIDOS AOS ORIXÃS 
E 

SETE PEDIDOS AOS PRETOS VELHOS 

Procure nas principais casos do ramo. 
Pedidos ·µ~lo telefone 235-4383 

· TENDA ESPíRIT A VOVó 

MARIA CONGA ·oe ARUAMDA 

A Tew». l'.spúita Vovó Ma
rta Conga de Aruanda. fun
ciona em sua bonita sede na 
RI& São Roberto. :io. eaa 1. 
J!:ltiido. ,.. IMl6M .. reall-
- As aecuncllLll • quintM
fetru, d&I • M 21 hoa'as e 
aos slb&doa ~ d!& de dMen
fflmnento. As consu1tu a1o 
das 14 Is 1'r horu. k segun
das-fell'N. com VO'f6 Conga 
e li qulntü-fetru eom • 
Pomba otra. 

A d!reçio da casa 6 da 
competente !!e.W Noeméli& 
Cast.elo Brr.nco que ~ 
como sempN o tu. de for
ma maraTl.thosa. o nOIIBO Dt• 
reCor de ~ PóbllCM. 
Liff.lllltom Sales de Souza, 
que -.1.slt.ou • eua para eo11-
Y1d&r 011 seua og>AE a i,artict• 
parem do Prtmetro l"cstf-.,al 
Nacional de Oantf,gu de Um
banda. 

1 LKA 

Malhas e Confecções Ltdo 
CAMISAS OE FIO DA ESCOOIA - VESTIDOS 

E BLUSAS Oi MALBA 
VEND&s 4TAt;ADC t!. V &R.EJO 

PREÇOS ESPECIAJS PARA R.EVENUEDORF.S 
Mencione . bte anállcto e ganbe l0% de bontficaçlo 
Fábrtea e loja: Rua Dr Le&J l"8- B cEsq da Rua 
Peruinbueo> BIii frente ao c,ont.c nna1 do 6nibUI 

Enl- Dentro-Praea-t& - T!ll,.,; 249-1112 
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Rádio Continental Também Patrocina 
1 º Festival de Cantigas de Umbanda 

A Rádio Continental, a que está em tôdas, também 
está no patrocínio do PRIMEIRO FESTIVAL NACIONAL 
DE CANTIGAS DE UMBANDA que terá inicio na sua 
fase eliminatória, no próximo dia 4 de Julho. na sede do 
SORE, na rua. ~rna.inbuoo, 1161, Encantado. 

O entendimento foi mantido entre o diretor daquela 
emissora o radialista Wagner Luiz, e o nosso presidente, -
Mário Barcelos. OUçam diàriamente a Rádio continen
tal que ela e;:tá divulgando a nova e grandiosa promoção 
da Umbanda, que será como a.s demais, um su~so. 

As inscrições estão abertas até o dia 27 do corre11te, 
na sede do SORE ' 

GRANDE FESTA DE 
NOITES DE UMBANDA 

Segunda-feira passada, o I liglão, entre as quais, destaca-
brilhante radia.lista Boaner- rnos a Babá Arlete Moita., o 
ges Lavras. realizou no Tea- 1ovem BabalorlXá Azullsom, 
tro de Arena, uma grande fes- Babá Rosa Nunes, Iracema 
t 0 pela passagem do Sétimo Perez, Esmeralda, Guiomar 
aniversãrio do ~eu proSl:'fama l;anches e muitos outros dl-
oue é sem nenhum favor um rigentes que deram brilho tn-
l!der de audiência da Rs.dio vulgar à grande noite da. UII'-
Rlri de Janeiro ' banda. 

~os estivemOlll presentes e Estavam presentes ainrta. 
pude-mos observar como êle e jornalistas e escritores ent-.-.. 
Clu~,i::lo. Ocorreram até tu• o.s quais o nosso querldo Jor-
multos na portaria, po!s " gel de O11-.,etra. Celso Rosa r 
casa já estava sul).!'rlot3da e outros que também prest!glll-1 
m'..lita gente ainda queria en- \ ram a festa . NOS. ~oa.l 
trar. Dlverso.s terreiros d~ n• mente. recebemos um dlplt--
d<t!:le se apresentaram. ma do trmão Boanerges IA.-
o.• qualS o terreiro d.e <.. • vn e ficamos sinceramente 
d~m'>'t' de Tuninhc. de Oxô~- •

1 
emo~ionados com a a,-olhid:oi 

~ o t"'n-etro de Céllo Oeldu- que tivemmi. 
ci »e o Terreiro da Y:J.lorbca F01 "podemos assim d=. 
E•rn.eralda., e vã.rios outros uma noite inesq11ecive1 e e,s-
Pre•tigiOu a festa. o querido peramos que o Boa.ne-rges 
J B de Carvalho que ~nton com o seu poder de eomun1-
p1.ra o povo pres~nia. sendt• OBçáo programe ou~ pois 
VJ"'IDente apl~udido. é disto que a Umband$ pre-

F:«•.<1.vam presentes figura.5 cisa. CJnláo seja da forma 
n~• 1 h<>n\,jt~•1.mas da nossa !l'- que fôr. 

Umbanda 
Transcendental 

Titulo do livro de au oria do jornt.llsta Jorge de 011· 
veira., que nos ofertou um exemp!ar devidamente autogra
fado. O llvro é de magnifica qualidade e mostra bem o 
profundo conhecimento de Jorge de Oliveira que é um doa 
mais festeja.dos colunistas de Umbllnda, que escre'Ve todo.s 
os domingos no «O Jorna.l:o _ 

A obra é ma;:níflca, já ~semos • 11,chamos de grande 
tmportância o prefácio assl.nado pelo br!lhante acadêmico 
Austregisilo de Athayde. Para alguru! pode ter apenas o 
11ignificado de um prefácio, Para nós tem um s!gni!icado 
maior Significa que a Academia Braslleira de Letras toma. 
oonbeclmento das ooisas da nossa religiã-0 e é o próprio 
Athayde quem diz no final do prefácio: - «Fa.ço, de bOm 
grado, esta breve introdução, na. esperança de qUe o livro 
contrLbua para elevar as almas e aperfeiçoar o.s coraçôe!5.> 

:r-.luito obriga.do, amigo Jorge de Oliveira. Ficaremos 
na expect.&tlva de novag obras que tragam a su• a&lna
tura.. 

Nôvo Horário Paro Búzios 

O n0110 companheiro Mário BarcelOI pu
aarà a aiender para Jõgo de búzloa, na sede do 
SORll, na Rua Pemambue<> n• 1.181, àa têl'
çu, quanu • quintu-feirU. no horàrio dU 
11 u 20 boraa. OI tntereuadoe deftl'lo pro
curar a aecretaria do SORE para apaJlha1' 
flehu. 

,; 

Saida De Y aôs CONVITE 
A Tenda Espirita Odé Toin~ 

dé e Pai Timbuçu das Almas, 
convida todas os seus clien
tes e aS6ociados para a festa 
da Pomba Gira que será rea
lizada no dia 19 do corrente, 
em seu terre!, :> na Estrada 
Rio Magé, quilômetro 21, Rua 
do Carmo, lote 18. 

A nossa reportagem visitou 
o e. E. Sã.o Jorge, com Eede 
à Rua General Clarindo nú
mero 110 (fundos), no Enge
nho de/ Dentro. Reallza ses
sões às têrças-feiras, com 
preto.s velbos e a.os sábados 
com caboclos, a partir das 20 
horas, sob a. competen.;e dire
ção da Yalorixá Adelaide MQ· 
raes de carvalho. D. Adelai
de pratica uma Umbanda 
multo limpa e' b<>i;úta, sendo 
estimada. por seus Inúmeros 
filhos. Ela puxa a linha Mis
smumim, auxiliada pela Mãe 1 

Pequena Edméla dos S•mtos, l 
oem a colaboração do l)gã de 
curimba., o irmão Ramiro OS 
guias principais sã.o o cabo
clo Muluculu, Arco e Flexa e 
Boiadeiro. os velhos: Pai TO· . 
más e. Pai Valentim. Enis: 1 

Lalu, Sete Mangeiras, Come 
Terra da CalunJa, Pomba G1-

PARA A.LUGAR. 

CONSllLTE 
t -
áginas 

_ sAmarelas 

ra do Lodo, caveir;nha, Corre 
Gira e Tõeo Prêto. 

Nosso amigo Rena'lnbo 
agradece a gentileza com que 
!oi recebido. 

-x-
Nanci de OXaguian cW-ao 

Gêge) atende, com jôgo de 
búzioo, às têrças, qumtas e 

sâbado.s, da6 8 às 17 horas, no 
seu Ilê à. Rua Cime Maia, 70, 
em Tcdos. os Santo,;_ 

Na ocasião .eré. o!e~do 
aos presentes um grande 
churrasco e del:lde já. a Yalo
rixá Francisca agradece aoe 
"'"~ comp~,.e-cor~m 

S LOTES 
DLAI\CAMPD 

, 

ESQUINA PARA PO:S".lu 0.1!. t.zA::,ut...U'IA 
HO'ri;:L OU BAR - RIO-PETRôPOLIS - K 17 

ESTRADA RIO-PETRóPOLIS E AVENIDA 
AUTOMóVEL CLUBE 

Lotes planos a 40 minutos da Praça Mauà. sem entrada 
'm juros. Posse Imediata - Construção Livre - Vár1n 

ônibus da Praça Mauá 
COMtRC!O - PARMACTAS - €~COLAS 

Entre a t>etrobrãs, Jardim Primavera e Fábrica Nac101 
je Motores. Avenida Automóvel Clube santa Cruz 
2rra, junto a Rio-Petrópolis. CMemorlaJ do Dec -Lei sr 
·nsc. 26, 1 .•Circunscrição do Registro de Imóveis de Caxli; 
'VFORMAÇOFS E VENDAS. Santa Cru1 1a Serr~ - Fct•-

Rlo-PetrópoHs Km 19 - POSTO SHELL - Sala 203 
SILVESTRE PARQUE CLUB - fl.io-Petrópoll• . Km lP 

FRANGO DOURADO - Rlo-Petrópofü. Km 17 
'''1 CAXTAS: Av Pres. Vargas 288. sala Hll ,,,._,,. ' 

te j P~M P"'"'ª""" ~;"I.,.,.: .. 

-
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FÁBRICA DE TELAS E TECIDOS DE ARAME __ ,---~.~~ · 

PARA YIVEIIOI MOSQUITOS CONfADO LAlÃO GALVAN. 

< ♦"' '"' ... < -... J 

GALIMHEIRO! ! dlC,U IMD\JSTIIAlt PAIA IS<IITÕIIOS I DIVISO l.-

TELA LlBERMANN PARA TIJRBINAS OI, AÇOCAR 

TELAS PARA PENEIRAS VIBRATORlAS 

Roberto Merletti & Cia Ltda . 

RUA DA LAPA. 34 TEL 2SZ-32SB _ - RIO GB 

SET,E P.EDl:DOS 
A PO,MBA GIRA 

sete rezas milagron.s que soluclonam qualquer problema. 

casoa àe dtn.nelro, em~.regoa, amorosos. de ta:nllia, deman

d&t ou qualquer outro tlpo de problema você resolve tazenào um óÕI 

.... PeclldOI l Pomba Glra. 
Procurt nu principais casa.e do ramo e aeja tel12 reaolvendo 

em poueoa dtu o problema que lhe amge. - l'· 

- SE'l'i: PEDIDOS A POMBA GIRA -
PEDIDOS PELO TEL.: 135-4383 

.., 

-
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N!lCORDAÇõES. •• . 
• .., ~ do Brito !Oi tam

Mm um reencontro de uma velha 
~ de saudosa memória e que 
IDlli1'00ll época nas atividades dO 
~ókie ON na 01I10lUlda. LA ea
&avam: Moz:i:lli, Laurtndo, Paulo. 
Darci eoota. a t,aZortz4 A:rlet.e 
Mola, ess,õso e irmã. Ma.noel e 
Dmeralda, Davi etc... Foi. uma 
bela DO!te, e um exceleme fim à1 
domingo. Um Sara.vá & todos! 

/ ECOS DO TEATRO DE ARENA 
1 Oooforme fõra previsto, a.a fee-
~dades comemorativas ao 7.e ani
versário do programa "Noites de 
Umbanda•, do Boanerges, corres
pondeu a expectativ-:. do p0vo um
bandis.ta. Grande público present.e, 
Terreiros e vária.! personalidades 
de projeção na vida religiosa. um
bandlsta, deram cunho magnífico 
à noitada do reatro de A:rena. De 
parabéns o Boanerges. 

Por JOSÉ BENISTE 

lõres 6 o a unto do m~nio. 
Tanto é q~ o Fernando Oosta ar 
têre me contando que- 50% t1U 
consultaa em ~relros. versam so
bre as alt:a.s e baixas das ações: 
"meu ca.boolo, será que a., aQôes d& 
Acesita vão sub1r ainda ma.Ls?" ••• 
"meu comprade... "tô" na pior •• , 
dê um jeito ~ subir as açõee" ••• 
li: o Fernando continua: Mpols f, 
noutro dia entrei num bar e pedl 
uma Brahma bem gelada, e o 
garçom respondeu: "Oroinár1& o• 
garçon respondeu: "ordinária w 
preferencial?• Sem comentârtos,., 

BRONCA 

Outra reclamação de barulho!J 
de tambores. Trata-se do Terrelro 
situado t. Rua MareooaJ. castelo 
Brauco n.0 65, em Inhaúma. Dly.em 
que a instalação do Terreiro nesse 

Por falar em rel'1Sta, a •aean- , 
dade" que es,tá nas bancas, tras 
boa matéria sôbre "Beu" sete d& 
Lira. Só que desta vez, a repor
tagem é um tanto malicloaa. a co
meçar pelo seu titulo: Vende-se 
Mllagre. No seu conteõ.do, tudo 
condUz a que se pense. que o Ter
reiro do '"Seu" Sete, seja uma 
grande encenação e uma autêntica 
casa <1e neg6c1os. O repórter tev. 
o cUidado de ano~ o preço de tu-
do que 6 vendido por IA: sacola. 
com o n.t '1 C3 cruzeiros> : cami
seta. (11) : coia (14) ; chaveiro C4> ; 
flanela O> : plástico pua carroa 
C5> : flàmula C3) e a obrigatória 
garrafa de cachaça por 5 cruzei
rae. &, vamOIJ ver em que ê q11e 
vai dar isoo ••• 

enderêço, é ilegal por se tratar de RAPIDAB 
uma avenida, • também pelo ta.to Fern.an<to Costa nã.o eorrerà 
da zoada da, atabaques 1r pela mais Terretros à pé. comprou uma 
noite adentro, prejudicando o sono b!cicleta. ·•·:& pra economizar gaso-
de quem vai trabalhar no dia se- Una", disse .•. C?) * Durante a 

CUIDADO COM m.EI... gulnte. ~ oert.os, após às 22 a.presentação de um Terreiro no 
Decelso, o bu.fão rea.., não sei horas. lei não permite barulho. Tea.tro de Arena. floou ridículo a 

porque cargas d'àgua, esta.va na apresentação de um médium com-
porta do Teatro de Arena. send CHAMADA pletamente destoado dos demais, 
, bastante assediado por um bêbado. seus qua.se 130 los e dan· 

1-----:::-:::::-=---=.,~I.IO~IO.- ---------.-ft--#o - ----çan~~do para caboclo... ~nguénl 
-present,e• mas não .houve jelt.o. bastião da Pedra d'Agua. figura põde conter 

O 
riso. * J. B. de 

O ªnegócio• não lhe largava. De- bastante ligada a famosa médium carvalho um doe destaquea na 
pois, parece que sumiu. Ninguém Isaltina, que movtmentou o Rio li. noitada do Boanerges. cantou e fC)i 
mais o viu. Acho que fot bom. pelO.! 1dos de 112, com as suas fan• N.Stant.e aplaudido. * Decelso. hâ 
porque se o homem entra. ia a.pro- tástl.ca.s curas. A sua figura não dois domingos que não escreve no 
Yelta.r a oportunidade, e coroar al- !01 muit,o popular noa meloa rell• seu jornal. Serâ q11e fot •cassado• 
g-uém ••• o homem é um perigo... glosas, sendo considerado por mUl• ou t.eremos novtdadea por ai? To-

tos, como e causador do óeclin1o dos estão re.eosoa .•• 
DE ESQUERDA... espirit'Jal da Isa.ltlna, palas suu 

Uma nota nos Jornais d1z que a atividades "extra.s-espirituais•. ROTEIRo DA SEMANA 
Imagem do Cristo Redentor, 1á do HOJE _ nê de Ogum, Rua Pro-
alto :lo Corcovado. esté abençoando ; PENNA RIBAS jetada n.9 34. camboa.tá, Vila Dia.• 
• cidade sem a "unha" do dedo mante. em Guadalupe; toque de 
médio da inão direita e com o A revlsta •o Oruzelro" a.pre.sen- Ogum. * ~CA-F'EIRA _ T- E. 
seu pedestal quase em rutnas, numa bi uma boa reportagem sibre fe- Cabot-lo Rompe Mato. Rua Dona 
prova evident.e de Ingratidão da• nômenos e.-spiritas. a ca.rgo do co- Francl!Ca n.

9 
JM, Uns _ yâ A:r• 

quelee a quem protege. I!: fato, Po- nhecldo Dr. Penna Ribas, ua.a daa lete Moi~: gira de Exu. * QUIN-
nm. como o seu •u:é• é por ae.;. maiores autorida&s ne:;se campt, TA-FEIRA _ T. E. Pai Mariano 
mais grandioso, aa SU& bênçãoa de e11tudos. o t.exto peca um pouco Cab- Caqador, Rua Pereira Nunes 
ee farão. a.ti: segunda ordem com pela falta de comuntcação, ou me- n-º 58 T1Juea: gira de caboclos. * 
a mão esquerda mesmo. Malême.. • lhor explicação, talvez devido a SA.BADO _ Toninho de Ogum. 

natureoia complexa do tema. Mas ê 
Inegável a sua a<itorldade no u- Rua Barão de Bom Retiro n.9 163, FORA DE~ 

E ês.,e negócio de Bõlsa de va- aunto. Engenho Nôvo: toque de Ogum 
(ritual Angola l . * SarlllVá 1 

Jóias Para a Sua Meditação 
"Tem muito tempo aquêle que não o perde." 
r•A conduta é um espelho no qual cada um mostra 
a sua própria imagem." 
''Ao aparecer um gênio, é fácil reconhecê-lo pela 
aimples razão de que todos os imbecis se unem 

''Para abrir o coração alheio é necessário ante.t, 
abrir o próprio" •1 

JOGO DE B'úZWS 

Babalorixá Mansur - Bêoo da 
Luz n.9 1. Tanque, Jacare~ -
atende dlàriamente. + Did1 de 
Oxalá - Rua Volta tÍ.9 382, Vila 
da Penha r~Iefone 39>1-2922 -
diàriamente de 8 às 18 horas. * 
Wilson de Legun - Rua Apta n.o 
413 Vicente de carvalho, Telefone 
391-4189 - dlàrlamente, Axél 

Correspoadêncla: Tabl61de OH 
!iãUmba.nda - Seção ~: 
Rua .Pernat:l:buoo n.0 11M, JllDcan

Têrmos & 

Expressões 
No dia 5 de março de 1870, o tl

r&no Lopez, era alcançado pelu 
fôrças braslletraa e morto em com
babe t.erminando definitivamente a 
sanguinolenta guerra que custara 
ctnco anos de sacrificlos de tôda a 
eorte. 

o regos!Jo da Capital do Império 
foi in.descritfvel. Duminou-se & 
cidade. A noite o Imperador D. 
Pedro II e membros da familia im
perial percorreram a Pé diversas 
ruas da cidade. assoc~ndo-se como 
quaisquer cidadãoo. à alegria geral. 

No dia 19, o Jorn&l do Oomércio 
publicava a seguinte nota: 

''Teve lugar ontem, como fóra 
anteriormente acordado entre vá
rios cidadãos, uma reunião em que 
se deliberou erigir uma estátua ao 
Sr. D. Pedro II como primeiro ci
dadão, p la oonstA a e tenacidade 
que mostrou sempre na sustenta
çAo da luta contra o tira.no do 
Piaraguai, devellldo o monum~nt 
ser fundido no pais como o bronze 
das peças tomadas ao inimigo". 

Tendo lido essa notfcta, no mes
mo dia o Imperador escreveu ao 
Mlniatro do fm.pérlo, a carta his
tórica seguinte, e que tomei a ll• 
berdade de resumtr: 

"Elano. Br.: 

Leio no Did.rto que se pretende 
fazer uma subscnct.io para eleva,r
me um.a estMua. O Senhor conhece 
meus sentimentos, e desejo que de
clare quant.o antes, t. com1S!'ão de 
que fa.1a o mesmo diário. q11e se 
querem perpetuar a lembrança do 
quanto confiei no patriotismo dos 
brasileiros, mUito estimaria eu que 
só empregassem seus es!orÇ()! na 
aquisição do dinheiro preciso para 
a CONSTRUÇÃO DE EDIFíOIOS 
APROPRIADOS AO ENSINO DAS 
ESCOLAS PRIMARIAS, E O ME· 
LHORAMIDNTO DO MATERIAL 
DE OUTROS ESTABELECIMEN
TOS DE INSTRUÇÃO PúBLICA. 
Agradecendo a Idéia que tiveram 
da estátua, estou certo de que não 
serei forçado a reeuisã.-la, - D. Pe• 
drO II. 

Rio, 19 de ma,rço de 1870•. 

Grande exemplo de patriotlano. 
exemplar Ução ele moral e uma 
'"Estrêla de Ouro" de modéstia. ••• 

<a> Joe6 Benistle, Secretá.rio. 

tado. 

para lhe dar combate." L 
r;..----------------------------------~-----: 

UA1 1:· f PLO DE HUMILDADE 
_{Leia no corpo do Tablóide)~ 

1 
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Fina ·Sensacional Seró Hoje 
o Engenho De Dentro A. Clube 

Hoje, aa 16 horas, ael'á realinda a senaaalonal fina
l'(s.sima do 1.0 FESTIVAL NACIONAL DA CANTIGA DB 
UMBANDA, que é uma promoção do SOB.E, GAZETA DB 
NOTICIAS, "TABLOIDE DB UMBANDA". Rádio Conti
nental e programa "Noltea de Umbanda.", de Boanerge.s 
Lavra . A a.presentação final será no grande ginásio do 
ENGENHO DE DENTRO ATLÉTICO CLUB, na Rua Mon
$enhor Jerônimo, 135, defronte a estação do Engenho de 
Dentro. Na ocasião serão proclamados oa vencedores e 
c,r.orrerá a ent~a doa troféus e medalhaa . 

Durante o festival serão apresenta.doa terreiros de 
'Umbanda e candomblé, o que demonatra a união já e-xls
i ente, de certa forma, entre o povo espirita. Serão tam
bém distribuldoa brindes aoa presentes e sem sombra 
de dúvidas, temos absolu~ certeza de que foi esta mala 
um.a importante mi.s.são qve cumprimos em nome do glo-

ioso Exército Branco de Oxalá. Nós contamos com v<>CJ 
ogo mais lá no Engenho de Dentro para prestigiar a 

·•rande festa da Umbanda que hoje se encerra e que é 
<1 espetacular 1.º FESTIVAL NACIONAL DA CANTIGA DE 
UMBANDA 

CASAL LOPES PRESTIGIOU 
FESTIVAL DAS CANTIGAS ' • 

Y ALOBIXÁ C.A,C.ILDA El10 
OtRCEB PEl.10 EU SETE ! 

TODOS 
QUEREM 

• • •• •• e • e 

j __________ __.~ 

OIIO&O Ol'IVUL DO SOU 

Ano N- 1t1e -DomJnc-o, U • J.•-fetra, 38-T-ltfl - ~ 55 .tN 

GANHAR 

.ffSTIVAL 
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Leis Da Vida Barco De Dez laôs ! 
Eurípides Vai Tirar 

RONALDO DA SILVEIRA BRAVO 
Advogado 

YÍTl1/IA IJ(J TÓDCO 
O nosso estimado Baba.lorixá Eurípede.$, competente 

dir~te da Tenda Espirita caboclo Lua, que tem sua 
lede na rua D1omedea Trota, 210, em Ramos, realuará em 
seu t.erre1ro- no próximo dia 1,&. uma ezcelent.e a&ida de 
10 Yaôs, num eaplendoroso barco. 

Todos oe p.reparati'ros já estio sendo realiudos e a 
casa do Caboclo Lua, nosso amigo e protdor está em 
franca atl'Yida~ pa:ra o grande acontecimento. Nós esta
remos preaente l)&l'a levar ao nosso bom irmão o nosso 
carinho e o no.,ao abraço e para receber o uá dos sa.ntoa 
que serio coroados. Rogamos a Oxalá que tudo transcor
ra da ~or maneira possivel e que dê sua bênção ao 
jovem a competente Ba.balorixá que é sem dúv1da uma 
das mais :fiéis e lmportante.s peças do glorioso Exército 
Branco de O.x:alá . 

Tem no aem1>1ant.- o so.ri
n,en;;o. A.a ri:r;si; tonai lo -
ga.s aven.ilii.l onde tr&DEtt.am 
a dc.r e a desolação. 

Na sua face habitam a ago
nia. a desolação ~ tudo aqui-
1" que o tempo fa.z questão de 
gravar no ro.s•o da. crlatura 
hr.mana. 

Dos :!álüls. resta somente 
os friLoos Irl06, da marca m
nuo•a dos lindas lábias que 
p06S1IÚ'& . 

l'fa bOca, do seu inw.ior, os 
dentes claros m~ o trato 
~ ti-rera e a saúde que va.1 
&e extinguindo_ Enquanto fa
la senêe-se uma sin!aiia. trã
glc& allanJ.ndo dos .;ens li• 
blos. ainda mais quando os 
~ dentes lembra uma t.ecla
do de piano. · De um plano 
atinado tocando uma sinfo
nia tnst.e. 

A. sua sinfonla tem oomo 
fana & defesa- do interesse 
daquele que é a sua. ~ea: 
o seu filho. 

es a o 

Exu do 
Lôdo 

A Tenda Espl,rtta Ogum 
Dllê, si.tu&dt. na Rua João 
Ribeiro, Stt, casa s. realizou 
dia l'l um grande tioQue em 
louvor a Em do Lõdo, ent.i· 
dade que tr&b&Jha. com o dl
rigEDte d& -. o I10IIIIIO 95-
timado amieo Jlllnadir a
neW.. Depois do toque foi ale
reddo wn chllffll,9C() aos pre
Bentes. 

o Juzaod1r nos OOll-r.liOU, 
porém, fsoe l reüi:açio do 
lº ~ Nacional da c.n
tlga de Umbanda. est&nmos 
can n~ tempo tomado e 
ficamos 1.m.palslsU,illoo de 
partiei;pa.r de. grande rest.a.. 
DesejlllD06 porém que o Ju
rand!l' tJeoha reoebldo rudo 
• bom que ~}a-"B e que 
• Em oo Lõdo lhe d.ê sem
pre muita ~o. 

GN 
EX:PaJnr.1111f'f'R 

U DIIBUDA 

CÕf'll,C ODIMI do 
CDnUp!J!lallNIM 

t wn viciado. foi prê.so -
flagrante e --. pr&o .i. aeia 
meses. 

Viciou-se no oolégia. onde 
ns trafkant~ agem para i.r
re.sta.r, poc intermédio da 
me~riéncia dos menores. aa 
!amfiias piU"& o a-b!.smo da po
dridão moral. 

Seu filho. aeu úni.C-O tllho, 
no terceiro ano c1entuioo, fa
undo o CUr.so Vestibular, ro1 
Induzido ao vicio desde o rt• 
llásio. Agora. é um trapo, um 
faffapo humano procurando 
a reconstrução. 

Dlquanto 1s~ vai se !Se&
trmndo no fundo de nm cú
cere. 

Rã .se1s mese! esta crla'CUI'a 
vem peramb'lllslldo de clma 
P3.2'a baixo, procurando resol
ver a situação Qut! ainda per
manece nllblada. 

A.gora. cansaaa de tudo. pro
cur& o SORE, desejando por 
meu 1ntennédio pro~o.nal 
uma solução jmídica ps.ra o 
caso. 

o 1ln'lco jeito, será o j-...n
dlco. Já o bel o 
e enconlrel uma grande bre

cha, por ela veneeremos, ""· 
nho oerter:a. 

R.ESIST!UAP&ISAO 
AGREDINDO 00 
POLICIAIS 

O rapaz ro1 e11qttadrado nos 
aztigos 129 e 329 do 06d1oo 
Penal. que estabelece a.a ae
guinte.s penas: art. 1.29, de
t.ençio de 3 me8e!S a 1 ano· 
art. 329, detmc;Ao de 2 ~ 
a 2 anos. 

Acontece que o rapu é tra
b&lhador e é primário, t.endo 
acontee1do o !mpremto em 
virtude da legftima defesa. O 
homem é do trabalho. ~"'ª 
de poose da carteira pro!ls
slon&l e quiseram enquadra-lo 
numa. vadiag,em e o resultado 
6Ó poderia ~ ~: brigou 
como um leão encarando 
cinco no braço. Agtu em le
gítima. defesa e n.1 sar 11-bsol
Yido. 

Todo mar1<10 tem o dever 
de dar assistência a espõsa e 
!LOS filhos. C8.60 exista qual
quer problema. não se de.ses
pere. Procure-me na Rua Se• 
nador Dantas, 117 sala 1237 
de 10 à.S 12 horas e de 16 I\.S 
18 horas tel.: 252-0584. M 
quartas-feiras eatarei no ...• 
SORE, Rua Pernambuco 11&1, 
depois das 19 borat1. 

Nhü PODE CASAR 

,\ meialna 00t1ta o seu easo, 
• IIO f.ia faz a pergunta: .-e 
TilJ. poder easar-se com o na.
ln~. 

0Baa, ....._, Jovem, O NU 
~ • ~ • ...clc, 
..-, 111c, pode eMar_. OI 

jeito nenhum. O caMmftlt.o 6 
indlaiolúvel. 

Em no&<> p&li D.io M dl
Tórc!o 

Com zelaçàO ao menmo. seu 
fllho, Ji que o delqult.a<to 
e6tá lhe levando na conversa, 
ps:-a QUe o t.empo ri passan
do, venha falar, comtgo antea 
que tempo pe.sse. e ais coisas 
flquem mais complicadas. 

Tudo sa!ré. bem, tenha cal
mal 

GENTE MUITO 
IMPORTANTE 

Duas ~as QUe dl.gnifl
cam a crl&tura humana pelo 
jeit.o e pela maneira de pro. 
cedimento são duas fWl
cioná.ria.s da Justiça e traba
lham :r.a 10.ª Vara Criminal, 
onde abrilhantam e engran. 
deoem o cartório. Seus no
mes: Sra. Ivone e Sra. Ju
racy. Gente boa. Parabéns 
Dr. Alvaro Mayrink. Para• 
béns Dr. Wilson <boas férias>. 

leia empre Aos 

"GN" Na Umbanda 

Festa 
De Zé 
Pi/intra 

O Caltro Espirita Omssl 
~na Branca e Vovó Cam
bln.rul. da Bahia, siltuada na 
Rua CôDego Boudler Pinto. 
&30, em Rocha M!ranóa, fará 
rea.liaar dia 31 a 1UA tradi· 
clonaJ festa do Zé Pelintra, 
oom lniclo às 32 horas. Agra· 
deoemos a,o conv1te que nos 
foi enviado pela Babá Dor
vallna e ae fôr possível Ire
mos até lá, levar o n05SO 
a.braço ao poro bom daquela 
essa. 

CASA PASSAROS - PEIXES IDEAL 
PASSAROS E AQUARIOS DE TODOS OS TIPOS 

ARTIGOS DE UMBANDA 

EM GERAL 

AV. lUINISTRO EDGARD ROMERO, 239 
GALERIA A 205 - MERCADO OE MADUREIRA 

DIREÇAO DE ALTAIR E LúCIA 

Tenda EspiritÇL 
O nosso comp.wheíro Pa.u• 

lo Ricardo visitou a Tenda 
E:;pírit& C&boclo sete Flexas, 
que tem sua sede na Rua 
Almeida Bastos, 12'7, no En
genho de Dentro. A casa é 
dirigida pela Yalorixá Arlete 
Barbosa., ~ atende para jô
go de Búzios d.e segunda a 
sábado das 11 à.s 17 horas. A:s 
sessões 3âo 8ll quartas e sá
bados e as sexta.s-1eira.s tem 
gira com o EXU Brasa. 

Você 
Sabia 
1) Que Ossãie, a dona das 

fôlhas veste-se de chitão e 
suas côres são o rosa. e o 
verde. 

2> Que no candomblé da 
mãe Floriana. atualmente diri
gido por Maria Eugênia. os 
erês tem uma festa especial 
denominadi;, "Corda de Ibejê". 

Agradecemos a Dona Arle
te a maneira cordial com que 
recebeu o nOS5o companheiro 
Paulo Ricardo e espera.mos 
contar oom a sua presença 
logo mais no Início do l.º 
Festival Nacional da Cantiga 
de Umbanda. 

D101 DE OXALA 
DA TOQUE DE 
CABOCLO 
No próximo dla 31, sábado, 

haverá um grande toque no 
Terreiro do conhecido zelador 
ele sa.nt.o, Dldi de Ol:alá r A.ta
guenam) à Rua Apríglo de 
Oliveira nº 44, no Bairro dó 
Pantana,. em Gramacho N"& 
ocasião será sen1do um gran• 
de churr.a.soo a todos o.s pre• 
sentes. Ao Didl. um doo gran
des balua.1-t.es do ritual do 
oandomblé, o nosso saravá e 
estaremos pre;,ent,,e prestigian
do . 

SEGREDOS DO SANTO 
N. 0 1 - OGUM 

... 
"~ preferi'Yel eDSln-&r o certo do q11e permitir que façam o errado". 
ENSINAMENTOS, CANTIOAB, OOMIDAS DE SANTO E TUDO 
SOBRE 00ml. FAÇA voca Ml'.SMO A BUA "OBRlGAÇAO" 

A VENDA Nil OA&M DK lJMBAN'DA 

·DOMINGO, H/'7 /1911 GN A IJNBANO& . 

:• 

1Em 1C1ima do Tel1h1ad10 ou 
1Em1ba,ixo do V1el;ador ? 

NORONHA FILHO 

Diziam.os, ha cllas, que o Espirklllmo 
bl'!Uilelro parecia del'!linwiressa.do de se 
fuer ouvir. &.e desinterisse é patente, 
mas inexplicám. Lembro-me de haver 
1L há algWUI a.nos, no ó~io oficial da 
entidade má.xima do F..!lpiritismo no 
Brasil, a n.otíel.a. ele um dos Congressos 
Interna.cionals de Espiritismo. A revista 
dan uma sucinta nota, tenm,ia.ndo oom 
a relação daa Na9Ões que llle fariam re--. 
pl'e9elltar: o nome elo Brasil não cons
tava! Fiquei pei,plexo. Afinal, o Brasil 
é a maior Nação espírita do muri'to ... 

Daí & perrunta que, já ouvi alp
mas vêzee: Porque nunca se reraliwu no 
Brasil um. CongNS90 Int.ernaciorual de 
Espiritismo? 

Eis uma pergunta sem nsposta.. Pe
lo menos, sem uma resposta M«tá.vel. 
Não se realiza um Congresso Internacio
mal no Brasil pela mesma razio pela 
qual o Brasil não participa de nenhum 
Cor.-;-resllO Internacional em outros paí
ses. Desinterêsse. 

Temos a impreS!lão ele que os espl
rit&s brasileiros sofrem de uma espécie 
de timidez congênita, de todo injusti
ficável, aliás. 

Meu pai costumava dizer: "Nio gos
to ele gente que não me olha nos olhos 
e que fala baixo." Os espíritas brasilei· 
ros estão possuídos io hábito 4e fala.r 
baixo. ,: um costume que devem.,os aba.D• 
don.ar o quanto antes. Temos tu& para 
falar alto e falar grosso: nossas verda
des são poderosas e belas, nc.sa. doutrina 

Outros 
Pass-ar 

Que 
Pela 

é b.a,mioniosa. e jllllfta, D05li05 fafoGII ão 
robustos e lrrefuüveis. Por que, então, 
bte tarta.mude&rT 

No Brasil, F.spiritismo é smõnimo 4e 
Cristianismo. E Cristianismo, em r.-issa 
época, é sinônimo de ação colefua em 
. ta.vor do Homem. Mas a p-ande maioria 
dos espíritas brasileiros ainda. está prêsa 
ao preconceti.o do apoll1kismo, tradu.· 
zido no lema: "Espírita não pec1e nem 
deve se meter em política". N"- edsCe 
nada mm falso, mais errà4o e ma1s 4e
sastroeo. 

Em última a.nálbe, tâda a ação 4e 
Cristo na fase da Tem foi uma ação 
de fundo politleo.- (Talvez muitos con
fundam política com poHttcqem, dai • 
mêdo do pejorativo} . Em documento 11.ae 
darenws a público, brevemente, afirma
mos: 'Tora tb. Política nio há salva• 
ção, porque ela. é, hoJe, o alfa e o ôme
ga das aUviclades humanas, Rl\ia sua 
função dispensar, desde • pio pum. o 
povo até a paz para os povos." 

Diar que os espíritas não devem 
ter preooupa.çóes politieas é a.firmar que 
nada temos a. ver com a fome e com a 
guerra, quando a missão do Crlstiarus
mo é lutar contra ambas. 

Somos cristãos e não podem-OS del
:E&r de ou'rir a voz de Jesus, dizendo que 
sv.a doutrina deffrla ser gritada de cima 
dos telhados. Por que, então, êste tímido 
murmúrio? 
NOTA: Republicado por haver saido com 

incorreções. 

e onseguiram 
Eliminatória 

Wll.son de OxóosSi ao centro 

e Mário Rogério po lado di

reito, com o cõro, con.segui-
1:a.m. seleciona.r suas cantigas, 
;respectivamente «Sentiment.o 
ele Da.boelo:, e cEs~& Bran
Cla>. 06 dois respeltam mas 
não temem & canttg~ de Ma-

ca~. l'ogõ pra vovd Camblnda. 
e disseram que na semi-fina.l 
as coisa& vão entra.r nos de
vidos lugares. 

Oolita de Matoo, que cie.ssift
oou a. sua cantiga Salve a. 
Vovó. Como vocêS podem ver, 
as Pretas Velhas -estão influ• 
enclando l)a.stante no Festi
val, uma vez que Fernando 
de SoUZ& também sel~lonou 
uma. cantiga. que fala em Lel 
Aure,. e Pretoe Velboe. 

Na outra. foto, Sérgio Lima, 
Ba.balorixá que defende a mú
sica de Ma.caé, de uatoria de 
seu Pai Pequeno, Adilson. . 
Juntaiuente oom Hamilton 

PA.ODIA · 1 

lntcio De Missa.o 
FLORIM COUTINHO 

M6ua irmãos em Cristo. Pela primeira V'fl. e.seH
vo no nosso tablóide de Umbanda e- eepero que ae,ja. 
para sempre, pola reallm a.s&im uma. neva etapa. da 
:minha "rida.. N'"ao eatou iuiut oomo General nem eomo 
Deput.aõo Federal que sou, eleit.o com mulws votos 
do poro da Umbanda.. Eatou ne.ta3 páginas de amor 
e fé como irmão de você3 t.odos e como diretor efetivo 
do Supremo órgão da.a Rel.igl.ões F.sp1?:1t.a.s. 

Inieio neste jornal com fé em Oxalá e com a. pro
messa. que fi3 em particular ao meu irmã.o Pzesidente 
Mário Barcellos e posteriOrmente em público, durante 
uma. da.s fases do l.º Festival Nacional dit Cantiga de 
Umbanda. Vamos arregaçar as mangas e começar a. 
lutar pela. ca:o.sa. dos eaplritas. Pedl "rotos a. vocês na. 
época. das eleições e agora 6l meu dffer dar em boca 
a confiança em mim. depoBitada.. Quero ae.r igual a 
todos. Quero ser o mal.li nôvo aoldado do Bército 
Branco de Ozali e peço que, ao .se referttem a. mhlha 
pes.,oa, eequeçam G General e o Polltico, Meu de3eJo 
é ser, atncenunente o irmão Florim, pois <>& J>08to& 
e cargos desa.parecem quando e.st.amos diante de Deu. 

Tem08 um deeeJo igual que é ver as religiões espt.
ritaa em seus deTidos lugares. Para. isso, juntamente 
com .Márlo Baroeloa e outros dlrl:gentes de- t.erreiros, 
estamos realizando um minucioso e.atado sôbre a si
~ ato.al da Umbanda. para que possamos reivin
dicar da tribuna que é de vocês, os no&'IOB direitna 
que até então no.! têm sido negadoli. E' óbvio q11e 
teremoa pela frente muites barreiras e aa dificuldades · 
vão aumentar dur.mte I10,Ma mareha., mll.'l tenho fé 
em OXalá que saberemos suplantar a. tôda e que cum
priremoe à rlsca a m.l.s.5ão que nos foi confia.d., . 

Fiquem tranqüilos que as provldêncw estão ~n
do t.omada.s e em breve, multo em. breve começa.rã.o a 
surgir as nossa.s vitórias. A prímeira delas será a 
Umbanda llvre e :reconhecida oficialmente. Neste mo
mento em que começo a minha ca.rre1ra de colunista 
e dirigente de um órgão de cúpula da. religião, rogo 
ao Criador que me ilumine e que me proteía. para 
que eu possa, oom todo o amor qu,e trago no coração, 
em nollli! da. minha famlli.a e em nome do meu "POVO 
cuinprl.r -mais esta. -missão que é --.. dúvida a. ma\8 
subl.ím,, das m.Ls.sões pois é ~ missão que me foi deter
minada por OXalá. Saravá. 

-



As Quinze rmalistas Do 1 º Fesfinl 
Nacional De Cantigas De Umbanda 

Para A Tarde De Raje 11a 25 
De Julho De 1971 

Fiaa,I Se(rr-, .10 · 
IS & Não 1.0 ,Ca1 

/ 

M SEn :ir: PROTETOR DE João Barroeo ele ~MWS 
02 PEGA NA MACUMBA de Waldtr P. ~a 
03 LUA CôR DE PRATA de Livanilt.on Sales Souza 
04 O CANTO DE UM PESCADOR de Célia e Roque 
05 AGO PARA VOVó OAMBINDA de Adilson F!g,ueira d& 

suva 
IM! CABOCLA JUREMA DA CAOHOEIR.A de O. T:T. Jlll'Mlla 

da Cachoelra 
0'1 DARUMt de Wilson de Oxóssi e Túlio 
ofi CABOCLO VENTAiNIA de Fernando P. de Souca. 
OQ SAUDAÇÃO A PAI JOAQULM de Luis P'ranciseo Ili

beiro 
lG EXÉRCITO BRANCO DE OXALÁ de PemMldo P. de 

Souza 
11 ESTR:r.""'LA. BRANCA de Mário Rogério e ElJs o,..,me 
1'2 PONTO DE OXOSSI de ElizaibetJh M. Cardoso 
lG SENTIMENTO DE CABOCLO de Wll~n de OKossi 
14 LEI AUREA de Ferna,ndo :?. de Souza. 
15 MORADA DE CABOCLO· de Yvonne Na-seimento 

o oorpo de Jurados que 
funciona no 1° F,t,st;Lv&i N&
claa.1 da Clantiga. de Umban· 
d6, t6'le uma r,11z tntc:i6twa 
que foi. aplllllllllrul. por todoa 
os preeeatu. 1:liea decidiram 
que a.o 1nm de eeretn olu
slftcacla6 10 0Ml,tip,s para a 
!lna.lfmlma de hoje à tat11e 
na sedie õo lftlgenho de Dffl· 
tro A~ico Clube, fõrBem 
~ltlcada6• 1,6 ~- A 
clec4&ão foi tanada fa.::e MI 
ailto nf?el da OOlll'J)OS!çâo, ~ 
dM multo bem feitas e tõdM 
mereced01'88 de uma oportu
nldad!e na grande f~ de eri
eerramento. 

CAM ,RA DE MA,CAÉ 
S1E FtZ P,RES,ENT,E 

Ev.idenltem.ente, todos OB que ma.is, uma ~ ele 
participam e presenciaram aa Maca.é foi tão coinsagnda em 
fria fases do lº Festival Na- pú:blJJoo, diUlte de m1lh&ft6 
clonal da C&ntiga de tnnba.n- de p,esooas, e Úll!IO é para mim, 
d& .sabem que a. ca.ntlga .Agó repre.,entante do po,o ela mi
iPra Vo-vó Ca.mblnda é uma. nha oid~. motlRo de j'6btlo. 
das forila<J C&Q.dida.t:M a.o ce- Os filhos de Maeaé estão, emn 
Íll'O mélllimo do F'estiva.l, tan- humd:lda,de e ~it.o, eacre
ilo as&iln que passou galbar- ~do uma págiM. de ouro da 
diamen-te nas eliminatórias e his,t.ória da n<aa cl&lde. i: 
t@ll'e llQ semifinal de domin- claro qae eiti..mn JDÓ8iCl8S 
gp ])QS68do uma. consagração ma.mvilhoslli6, DIM se On4á. 
pn1:Jiliea emocionante, g&nhan- derejar e nOBGOs repn,ser!.tan
m 011 Set1S intérpretes, lnclu- tes ooJherem o ~ mui
.si.e, o prêmio de melhor ln-
'blllprelaçá.o do feetiva,l. 

Com muit.o sacrifício e a!U-

mo, vamcw prepara.r para êJ.es 
uma recepção mm.umeotal, 
polis 81llS bem o mereoem. 
Du.nla1le a aemana falarei a. 
Nerpel.t.o na CIINra e i,e1 que 
011 me.. pans me ch.l'lo am
plo apolo e vamos t.ente.r, 
~. no finalzinho, dar ume 
a.ju:la aos umba.ndlsllas QIM' 
estão levaruro o nome da nos
sa cd.dade III06 quatro cantos 
do Brasil '!)01" Intermédio da 
cantiga Agô Pra vovó cam
binda", 

O P~bliCO tan ae ~ 
ta.do de rorm.a. objehlva • em 
a.1g-un.~ C4\5(Jl u opln~ .,. 
t.ã.o dirid!ó.1n, por,êm. todOI 
sao 'llllànmies em atl.'l'mM' · q11e 
o .PlestlTeJ &-t~ pl~t.e 
OI Ileu.& Jeti'l"06. 

&k> idas pela. optDMo 
p~C,,, CAniti8'96 N1Af16 ~ 
Vovd °'m,!nàa", •caboclla 
Jurema 1b ~". •n.
rurnê". !ai Au.rea", •'Llla 
Cõr de Prata", "Setie é Pm
l:Al4lôr" e "Canto de um Pes
cador" . l)eVelllQS 1'!6811,kl,f 
que a !nformaq:Ao fc,t coibida 
i,ela n!Portagem do t.e.blólde 
entre ~ e$pect..adim'ell e .. 
ela, não expressa a opmllo 
dos .Jurnd s que t,em a;e me• 
tido nu.n atitude fomitdá'ft!J 
i;em d,.1:ar ven tlla,r O!)[!ltl'.iM 
p-e, -OaiF, 

HOJE NO 

Engenho de Dentro A~ C •. 
gando inclusive ônibus e.spe
ci&l de Maca.é paxa o Rio, os 
lll06ISOIS il'lllãos daquela cida· 
de estão cumprindo uma cam
pe.nlha maravilhosa dentro dlo 
1'estival e desta feita trouxe
ram também um represents.n• 
tJe de. Câmara. Munici•pa.l de 
M':acaé que é o vereador Mal• 
'rino Onbílio dle Lima que as
Ml!lllu «in 1~ e.o espetá.eulo 
• no finltl, visivelmente emo
cimnado, DOS falou: 

As QUINZE LETRA FINALISTAS 
SAUDAÇAO A PAI JOAQUIM de Luís Prancisea Ribeiro 

Pai Joaquim quando morava na senzala do se~ 
Conheceu no cativeiro muito sofrim.ent.o e dor -Agora onde êle mora não há noit.e só há dia 

- "IJfós que somos de lia-
-'· jilme.16 pensa.l"famos que 
- sea mêe de aniTersário 
'Dai& ol!àade f&Be i,rojebada 
.. todo o Pais. por meo l'8 
wm 9'l'(ll)O de ~ um· 
~ que tão bem ~ 
- __.tando, ~ 1"' 
~ Ne.oional de. oantli!ta 
ê Umbanda. Os llOBlS 119-
'PMB e mõças estão dando o 
:me'lbcr que ~; estão fa.zen
dD grandes sacrifícios, maa 
d!IIC&'8Dlente acho que estão 
tilm!bém sendo recompensa• 
dolll, Acredito mesmo que ja• 

Yalorixá Cacilda 
Veio Torcer 

A semi-final do l" .Fe.....t;tv.ai 
Nacional da cantiga de Um
banda, troWKe ao SORE, a 

maior Slfluência de pessoas 
' já 'Vtista. desde a. nossa fun
, dação. Todos vieram em fun• 

ção do F'estiva.1 que de fato 
está pola.rlzando a. opl.niáo 
JJl\1)11.c& um'bandista. e que ho
je terá o seu desfecho na se,. 
de do Engenho de Dentro 
At&éb!co Clu<be que fica si
tuado na Rua Monsenhor Je
s:Cln.lmo. 135, no Engenho de 
Dentro, bem defronte a es
t8;âo_.; 

llMa'e OII \'lsit.&ntes, recebe
DliDS a Ya.lorhrá Cao!lda, o 
't!Dl"mOi90 apa,relhó do "Sete da 
Ln" Qtie por sma.I tem uma 
GM\tiga. em SM. louvação no 
~ e que f-oi ba6tante 
~ e que se classl
fioou JlMla a fi'0011 de hoje 

EIU!roSo, o seu autor, estã 
~ oom a sua. música 
e acredita mutto, segundo êle 
nos disse, no axé do Sete da 
Lira e logo mais, na. sede do 
Engenho de Dentro, deverá 
leoltt uma grande torcida. 
pois a.oh:a que sua música 
i,ode dhega.r entre a.5 primei• 

•• 
iDoDa Owllda. é uma mu,-

l!M' simipl.es e nos pe,reoou 
. pouco int.eressada em dlvul~ 
~. o que nos parece ain
da muit.o bom. De fato o seu 
~o 1J1tua1mente é cOlllhe
<IÍdl> e reoonheeldo e ela. não 
amndonou 11S caract:erf..<,t;lca.s 
de tod,o bom dl.Tigente de ter
reiro, que são a humildade e 
o. sentido de caridade. Sem 
tentar se destaca.r, DOna Ca.
clld$ m\stuTOU-se com o po
vo. ouviu atentamen+,e t.ôdas 
116 cantigas. toroeu pela sua 
e s6 se rettrou no final . Nós 
do SORE e do Tab1óide fica
mos satisfeitos com a. visita 
e esperamos que ela se re
nove logo mais no Engenho 
de Dentro, pols o Barrooo é 
-um bata.lhaclor e p~ecl5a da 
~vel ajuda do povo 
CNe vai ao sítio de Santís.si
m(I para. )11'ocurar a cura. com 
• ~ Sete -~ 1,lli.,; ~ 

(' 

:!le mora. num :rocbedo 
:&le é filho de X&n@IÕ 
Tem no peito urna. ~ 
Irradiando fulgor 

IIPll'lft'a 
:MeaàtmMffll ..... 
De \1111 bmoeo leio 
o /i8II. brado ........ 
O:NCMc>do_,.., 

D[~ 
~B!MDc&-~ 
Nest.a mmh& ~ 
Peço a. ae que :me dA 
Sua be~ a paotie:ciio. (Brs, 

•;.. 

PON'l'O N o.zdMl ....... ·Nq~H ~ 

O céu cla1'80'R 
E festa na mna 
OXóssi chegou 
o céu clareou 
E festa na mMII 
OXóssi ~ 

l!:le é orixá de. JllM& 
ll:le é 
l!lle é orixá da c~ 
ll:le é 
11:le é o dono da. ma.cala 
11:le é -
11:Ie livra da pest,e e da &"llfll'1'9. 
Seus filhos de fé. 

SBNTIJIBNf'O M cuaacw th .lf:Ud • Oú~ 

Na praia 
o caboclo chorou 
o caboclo chorou 
Quando IemanJá b lbengoo:u, 

II PAR'l'II 
li: suas lágrimas 
Rolando na areia • 
Formaram um poDllt, 
Prá sua mamãe 8l!!Nill 

m PAR'l'S 

Tem lHl'ei& 
Tem ueiã 
Tem areia. M tllnd«! d8 ma 
Tem areia 

DAIWJII ele Vl~t 4e ~ 

11: lt 1t Da.rume 
1!: :S: 1t Darum6 
:a: l!l :s: ....... 

Nasceu num dia~ !UI 
Na pedra do velho Caõ 
No roça do Xangô d.e our~ 
Num barco de saJs ,_. · 

lt :a: lt DarumA 
:I!: 1t lt Darnmê 
! :I!: :a: 

Darumê pede a: Oxali 
Muito amor e proteção 
E suplica a Iemanjé. 
Que aibençõe oo siew 1rmão.s 

1!: :11: :t Darumê 
l!l :11: :a: Darumê 
ll: :11: :e 

(BJP'' 

(tmt)J 

l'QT-<;;) 

CABOCLO V~NTÂ"7.ll. - re-manao P. ele Sof""ti 

Eu entrei na mnta virgem 
Andei noites andei dias 
Debaixo do sol ardente 
Embaivo da chuva fria 
Para ficar uma mensagem ao caboclo ventania 
Quando o caboclo encontrei , 
E disse-me com muita alegria. 
Caminha filho de fé 
~ ;p-~~ .. i 

ZlUR.CirO BRANCO DK OZ.I.LA d.e Fer-11.ando P. de 301iU 

Umbanl& tu llnlete mutta wente para Zambt onipownte 
~ o to Branco de <>na 

Agora qie a.cabou o eat1-.tn 
Oritiarm ao mundo lnteil'o · • 
Saravá r,at O!ralá. 

LEI AUBE~ ~ FtN14n4o ,. ~ ~4 

Olha M 'i"OYÓ 
Olha lá V'O"!Ô 
Sinhà.zlnha está d~ndo 
Que o cativeiro aéabou 

Dança o preto com braneo 
Danca la.tá. com Ioiô 
DepÔis do 13 de ma.io 
Branco não é mais senhor 

Viva a CEsa Isabel 
Que a lei Aurea assin~ 
ma é redentor-a. 
Que pa! oxalá. mandou 
Bate o 1lno na capela 
Bate negro no tunbor 
Bate palma no ten:eire 
:R.epinica o agogô 

81.nhà.zlnha est.á. dimndo 
Qu1! o cativeiro acabou ) 
Sinhàzinha só tem pena; · ; 
Do tempo qne se p,ulOII .. 

MOR.ADA D~ CABOCLO fie y .... IAfAitti!t\to 

Ol1de Ot • i mora. 
oxóssi mora na .Affla.'ltt'ta 
onde Ox mora 
Oxóss1 ll!Ol'a. na. Anand• 

Po4.s é 1á q~ mo!'A 
Seu J.ussa.ranã 
Rei eas.~lrtJé na Oll'!lballida 

Pois é lá que mora 
Seu Jussarmã 
Rei cassuté na. Umbmda. 

8ETE t PROTETOR de Jo6,o !Jart"Of/O t!e Menezet 

Saravá t.ôdaa as falM'lges de Umbanda e Arua.nda 
Saravá todo ma.no meu 
Salve $eU Sete da Lira 

!l9tã. no alto •tt Sete est.4 no alto 
l!l lá do alto Ale olha para cá 
LeYant.e O braco eleve o pensa.men'° 
Nesse momentio Sete 'll'a.1 ajudar 

8f!ltie reina sôbre a. tierra 
setie reina sôb~ o ma'l' 
Sete é cont,ário à. guern 
O seu lellla é amar 
Sete ê Proteror 
Mensageiro do a.m.or 

Oarrego UI!\ sete de COUl'õ 
Com orgulhO e praze? 
Sete é o meu tesouro 
Sete aleg,ra o meu viver 

Sete é prot;etor · 
Mensageiro do amor 

Feliz est.ou recuperei mlnllll ea.tma 
Foi seu Sete quem curou 
O meu corpo e minha aima 

Sete é I>rotet.or 
~(llrp dP jpl,Or , 

(BlS)' 

Pai Joaquim é clareado com o poder de Ma.ri& 
:l!:le é das almas é de São Miguel 
Ele é das almas das almas santas do oéu. 

PEGA lfA 1/tACTJJl&t de Waldil' P. Co8ta · 

Pega mi. macumba 
Vamos macumbar 
Pega n.a. macumba 
Saravá coroa Oxalá 

2S de abril festa 
Do sant.o guel'l'eiloo 
Saravá papai ()gH!JI 
Com sua t'al11ng1e de gwr,_. 

Saravá Ogum Megê 
Sara.vá seu Beira-:MM-
Saravá seu 7 Ondas 
Rompe Ma.tio no gongà 

LUA COR DE PRATA de Uvanmon. SQ'/$11, e A1Jiliit 

A lua lá do céu clareia. 
Tôda mata virgem, lá do Jllt'emâ 
A lua lá no céu clareia 
Quando o caboclo Fôlha Verde vem de S\N 

Clareia luz côr de prata 
Quando Fôlha Verde vem de sua mata 
A lua clareia 

O CANTO. DE UM PESCADOR. de Célia I ROQU. "' 

Peço licença ó rainha. do mar 
Para vosso canto c.anta.1' 
Com a mesma fé que digo 
A oração, eu canto esta canção 

!:. . Iemanjá . Rainha bonita sereia do mar (Biet 

Se a vida. veio do mar 
Pesca.dor sem t.eorla 
Deposita seu destino 11&1 mãoa 
De sua mãe ra.inha 

Sua vida sua mort.e 
Seus azares sua. sorte 
Tudo mais que nêle há. 
Entrega com fé à rainha. do mar 

~ . Iemanjá. . • Rainha bonita ser.ei-a do m,.ar 

Eu que percorri os mares 
NMYegando em seu sa.veiro 
Com a crença dos mais crentes 
Me livrei do d.e-sespêro 

Afirmo de coração, de alma 
De corpo inteiro, sem a sua proteção 
Não sobrevive um w pesqueiro 
Que eruzem os nossos mares 
Ou mares do mundo inteiro 

:1: .•. Iemanjá ... Rainha bonita sereia do mar 

J, • ......__ •• 

(BL,)J 

AGô PRA VOVÓ CAMB~NDA de A~il8on F. ~ Sil!!.Cl 

J\gô prô povo d' Angola. 
Aigô prô povo de Mina 
Sara.vá .as Santas Almas 
Agô prá Vovó Cambinda 

Preta Velha que vem d'Arua:nda 
Saravando at.abaque e gongá 

01 Saravando seus 1"ilb.os 
Na fé do Pai Oxalá 

<Bb}} 

(Bis)'. 

(Bis) 

CABOCLA JUREMA DA CACHOEIRA de Ordem 
Umbandista Jurem,a ão Cachoeira 

J'urema da cachoeira 
E' dona dêste j acutá 

Ela veio lá da mata 
Onde tem uma palmeira 
Onde canta o sabiá 

E' uma linda cabocla 
Filha de Tupinambá 
Tem um saiote de pena 
Seu penacho é um arco-irís 
Qu,_Etm Jille ~ !Ri QJQ.lá ,, 

(Bis) 

(Bl.s}; 



· .AGfNA 6 GN NA UM8AND& 

PELÉ, JUSTIÇA DE UMA RAÇA! . 
Hoje completam sete dias de um 

grande acontecimento que muito digni
ficou um homem, uma raça e uma pá
tria. íl:ste húmem: Edsou Arantes do 
Nasciment-0; uma raça: a negra; ~a pá
tria: o Brasil, berço de homens notáveis! 

Naquele momento de entusiasmo 
eonta.gian te pela sua figura de perfeito 
atleta. os nossos pensamentos volta.ram
ae ao passado. . . Ao passado, quando o 
negro, aprimido pelos seus feitores nas 
ae.nz-alas, a tudo suportava com resigna
tão. en<:ontrando consôlo e lenitivo. em 
nas crenças, em seus orixás ... 

o amor do negro pelo senhor. da 
Oasa. Grande merece poemas. Apesar de 
aerem tratados com crueldades, nem 
pori.sso arrefeceu es.sa estima. 

uo filhos dos homens em bêrço dou
nd<>, e tu mt>u negrinho em palhas dei
t&do•· .. 

Versos como êsses se faziam ouvir 
DO ambiente da senzala, nos quais se 
sentia fortemente a influência da mi
aéria e da inferioridade, comparada com 
o C{)nfôrto da Casa Grande. 

Mui.tos parguntam por que na épo-
• da colonização do Brasil, com tanto 
fncilo espalhado pelas floresta:, fecha
[l'las, iam buscar na África, o ne_gro para 
escravisar? Por qui,, não era aproveitada 
a "prata da casa"? 

o africano era gente dóc!l e submis
sa, sendo que o element-0 índio, habi · 
tuado a v·da livre, morria de altivez, 
não se amoldando às imposições do ca
tiveiro. Nisto residiu o galardão do ne
gro africano 

Dizem quP Deus é negro! E foi Esse 
Deus que enviou-nos a figura da Prin
cesa Isabel para corrigir uma injustiça, 
e n~o r-"--,,,,''ir aue cont•nuasse macula-

José Ben i ste 

da a nossa. Pé.tria, oom a mancha da 
escravidão. 

José do Patrocln!o, Rebouças, Sal
danha. Marinho, o Padre José M.auriclo, 
André Vldal de Negreiros e muitos ou
tros, honraram uma rac;a digna e me
recedora de todo o nosso respett.o. Po
der1amos citar igualmente és.ses !ormi
dáve<!s guias protetores que são os Pre~ 
t.os-Velhos, trut.o dM rat.zes negras. e 
que dentro de sua humildade ca.racte
rlstlca, dignlticam a Umbanda en, tõda 
a sua extemão. 

-000-

Mas nossa mensagem é dirigida a 
~e formidável homem de uma grande 
Pátria onde o Sol ilumina a todos sem 
distinção. 

Edson Arantes do Naac.lmento, o 
noo.so Pelé, honra e glória de uma raça, 
cuja genlalldade !êz curvar tôda uma 
geração a seus pés. Humilde, excelente 
formação de caráter, perfeito chefe de 
familia, da raça., honra e glória de todos 
oo brasileiros. 

Pelé! frut,c> de uma raça, honra. • 
glória de todos os brasileiros! 

Pelé! o mit.o da grande reserva de 
fôrça, de poesia e de humanidade. 

Pelé! digno filho desta Pátria, fol 
Yemanjá que te concebeu e com pran
tos t,e encheu de noit.e e de orvalho. 

Pelé... símbolo querido de negra 
gente e justiça de uma raça! (Mensagem 
lida durante o programa "Umbanda No 
Seu Lar"). 

A TI TE MULTIPLI ACÃO 
.:, 

CARLOS LUIZ ALLEMAND 

"Não julgueis para não serdes jul
gados·•, disse Jesus. 

Com efeito, estas simples palavras 
do Mestre Div'.no encerram, em seu 
conteúdo, tamanha verdade que, se to
dos compreendessem o alcance do sig
nificado desta sentença, haveria muito 
menos aflições, sofr,mentos e maledi
cências na face da Terra. 

Afinal, o que originou a tragédia que 
enlutou o mundo, tend-0 como epilogo 
o supremo sacrüicio do Messias, pre
gad-0 numa cruz, entre dois ladrões, no 
a.lto do monte Calvário, senão a deso
bediência a êste simples e singelo man
damento? 

Sim, a cruclfieação e a flagelação do 
Filho de Deus foi obra do julgamento 
precipitado daqueles que julgaram tudo 
-isa.ber, porém não enxergaram nada 
além daquilo que suas limitações men
tais e físicas permitiram. 

Nêste episódio negro da história da 
humanidade, culpa maior teve o Pro

. cônsul romano Pôncio Pilatos que, não 
· Tendo culpa alguma formada em Jesu.1, 
· lavou as mãos e omitiu-se, condenan-

do-o indiretamente, mesmo sabendo-o 
inocente, com receio de desagradar os 
sumos sacerdotes e os poderosos da Ju
déia, perdendo as honras e os privllé-

. glo.s que, até então, desfrutava. 
Entretanto, vinte séculos após sête 

fato, ainda se registar com frequência, 
em todos os recantos dêste planêta, ca-

lúnias, difamações, infâmias, delações 
e desinterêsses indesculpáveis, onde 
inocentes pagam por crimes que não 
cometeram e gemem e sofrem nos fun
dos dos cárceres, pedindo clemência e 
justiça, enquanto os verdadeiros cul
pados acham-se em plena liberdade, 
em uma triste inversão dos fatos. 

Nêste final de ciclo, em que somente 
trinta anos no,t, separam do advento do 
terceiro milênio, parece que a iniqui
dade lançau ralzes sólidas na crosta 
terrena, multiplicando-se os Pilatos. Só 
que agora, suas om.Jssões não se dão 
apenas por fundo pol1tico, porém por 
vingança, despeito, inveja, ciúme, ~m
bição e desinterêsse, pois verdadeira
mente, todo aquêle que deixa de de
fender um acusado de falta grave, sa
bendo-o inocente, comete um crime 
perante Deus e por êle deverá pagar, 
mais cedo ou mais tarde, segundo as 
lnexorãveis Leis do Carma. e do Re
tômo. 

O conhecimento da Doutrina Esplri
ta toma-se, portante, cada vêz mais, 
uma necessidade premente para a evo
lução da humanidade, visto que seu 
aprendizado faz com que todos vis

lumbrem, em tôda sua grandeza e mag
nificência, o Evangelho de Jesus, em 
Esplrito e Verdade, à Luz do seu Nôvo 
Mandamento: "Amai-vos uns aos outros 
tanto quanto eu vos amei". 

DOMINGO, Z5/7 /19'11 

Minha Santa Mãe 
Atendendo ao chamado Superior, fa.:Leceu no dia 

16 próximo passado a Sra. Anna de Oliveira. Barce-
los. A velha Anna, como era tratada entre seus en
tes querldo.s. Sua passagem neste planêta foi c\llnprl
d& com dignidade, fervor e bondade. Oomo mãe tci 
uma. santa, como amiga mais que uma f.rmã, pois quem 
lhe batia. à porta sempre tinha uma palavra. de ca.ri
nho e afet.o; espera.mos que agora mais do que nunca 
não delxes de olhar por nós. Oomo última homena
gem lhe endereca.mos êste poema: 

tttEU FBI 

Qua,uto o Bom Detts me chamar 
Não quero pompas s6 paz . .• 
Na terra eu quero morar 
Sem cruz e sem o "aqui jaz." .• 

, MISSA DE 79 DIA: Agradeço a t.odos os parentes, ami-

L:
oo que com,pa.receram ontem a missa. de 79 dia 

lza.da às 9 horas na. Igreja de São Ma. theus, 
Osvaldo Cruz. 

MIRON FILHO 

SETE NóS COMPARECEU NA 
SEMIFINAL DO FESTIVAL 

Rep:ra9ente.do pelo seu Pre
sidente Ml,tonio Lavia.no e 
pew seu Ogã Chefe, JOSé Ar
n&ldo, o terreiro de Sete Nós 
d1L Gulné estêre presente & 
semi-fiDal do 1 ° Festival Na· 
cione.l d& Cantiga de Umban
da, no.s trv.endo o gt"ft.!lde 
&br&90 d& Mãe Alda e da
quele formoso C'll.boclo. 

Na. segunda-feira, ums 
equ~pe do SOR!E estêve u• 

da OU:10.d CXJID,VklAnd.O :,cu., n-
lml6 e assl.stentes para a 
grande fina.! de hoje ocasião 

em que, com. autcir!zação do 
gula dhefe ve11demoo a]gtlll.S 
ingre.soos pa.ra os nossos ir
mãos dg,qnela casa que sabe 
estamos em ca.mpa:nha para 
a aqul.slQáo da n05!l& sede na 
R.ua Pernambuco. 

Agradecemos a Dona Alda., 
ao Ant«llo e principalmente 
a.o nosso querido Sete Nós da. 
Gulné a. ajuda. que nos deu 

de do Engenho de 
Atlétloo Clube. 

Hotel Ar E Campo 
<COM NOVA DIREÇAO 

Gerador próprio - apartamentos luxuosos, com mú· 
sica e Telefone. 

ôtimo serviço de bar e restaurante , . 

Rodovia Washington Luiz Km ~6 1/2 
CA 500 metros do viaduto Rto-Teresópolls) 

FILIAL: Trevo Hotel 
um dos mais conceituados da Pres. Outra Km 13 

Tenda Espirita 
Junco Verde e. 

A Tenda. E);pirita Caboclo 
Junco Verde funciona na Ru& 
Ernesto Nunes, oa, fundos, 
no bai.rro do Encantado e 
t.em a direção da Babá Arle• 
te e do Itamar Pereira de 
Mora.Is. A Mãe Pequena. do 
terreiro é & competente Anita 

que trabalha. oom a Pomb& 
Gira do Cruzeiro da,s Alnul.s. 

Esta casa foi visitada. pelo 
nosso companheiro Paulo Ro
berto que tol magnlficamente 
bem recebido, tendo na, oc.a
slão levado a palavra. de t6 
do sa&E a.os irmã.oo que dl
rigem êSt.e terreiro. 

a Con ecer o 
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CASAL LOPES PRESTIGIOU 
FESTIVAL DAS CANTIGAS ! 

SORE EM BARRA MANSA 

Ate.ndieAdo a. canYite tormu
ilt,c!o pelo Pr<Mi4ente do SORE, 
o nOESO irmãio Mário Barce
los, o senhor José Lope.s e 
PI!& espõsa a B&bi Ro8& LO
pe.s, estiveram presen* ao 
1.0 Festival NAClonal ela Can
tiga de umbanda, dando ,geu 

apoio e &eu p,re,tígio ao acon
tecimento que é rem dávlda 
um ma..--oo na históTi• da IlOli• 
N, rellg.ã-0. 

Lope.s e se-nbora se !are1u 
aco!llprilll1ar do e6timado Ba
balorlxá Francisco Barros. dl
rl~nte da Tenda. Espirita 

11 ° Festival Nacional da 
Cantiga de Umbanda 

FINAL HOJE, DIA 25 DE JULHO -- 16 HORAS 

(Grande Festa de Encerramento) 

LOCAL: 
ENGENHO DE DENTRO ATLt:TíCO CLUB 

Rua Monsenhor Jerônimo, 135 
Em Fren.t.e a Estação 

Ajude a Campanha da Sede Própria do S.O R E. 

Supremo Orgâo das Religiões fü;pu·itas 

, Você concorrerá a vá.rios brindes Cr$ 2,00 _I ! __________ _ 

YISIT A AO CABOCLO PEr~A ZUL 
Nossa reportagem visitou a 

T. E. do CabOClo Pena Azul 
/Rua (Rua Dr Ga.udle Le:v. .A...Lv

1 
~--,, ..,.~e.: :,;:._: _ _.._ .,._~-

SÕeS aos sábados, a partir de 
20 horas sob a direção dª Ba
balorixá Maria Helena, que 

Centro Espírita 
Ogum Matinad, 
O Centro Espirita Ogum 

Matinada. tem sede na Rua 
E, número 4, S&nta. Cruz da. 

Serra, Esta.do do Rio e é di

rigido pelo Bab&lorixA 011-

berto Medeiro..~ Machado. O 

pra.ti<:'<' o ritu~l da Umbanda 
com mu!ln .ba~ e dle;n ➔ d.;. 
O seu e!edá. i, ()jr1,m de Ian
-· O'O ~H,::i KU•3,,-..; 8&<J O r:a,-
boc]o Pena Arul. Vovó Ca.a
rina de Aru:i.nda e Exu Tran
ca R·ns. A Pomba rnra é das 
Sete Encruzilhadas e o erê é 
Ritinha d:i Prnm A Mãe Pe• 
quena é Naza~ Chaves. Cam
bone: Rose Glória. Samba: 
Ma.ria das Gra,ça.s. Ogã de 
Terreiro: José Carlos. O pre
sidente é o bondeso VicentP da 
Costa Araújo. espôoo de Dona 
M.:i.ria Helena. 

~ 2"s., 4ªs. e 6ªs, atendi
mento com Vovó Cti.te.l'lna, das 
16 às 18 hora,;. 

Imaculada. COnce~ão. que tem 
sua. ilnd:a sede na. Rua Ura.
noa. 137& em Ramoll. 

Depoi.s do Pestival os v!Al
tanies foram convidados a 
vls!tar as demais dependên
ci ll.S do Suprêmo ôrgão das 
Religiões Eal>!ri.tas e conM
ceram noa..sa clinica médica • 
dent-4rla. te mostrando b&s
tant.e imprealonados com a 
nOl!Sll, a.tuação no setor soel.aI. 

Na sala. da pre<Jidência, os 
vls!tantes · palestraram longa
mente com o Pre61~te Mf.. 
rio Bllioeloo, tendo o nouo 
lrmM Lopes dito uma frase 
que DOS pareceu ae gr&nà<' 1111-

portâ,ncla e fundamental pa
ra tõdas a.s nossas asplraç6es. 
D.__sse êle: c86 com oomun1011-
~iio haverá união~. 

Lopes se mostrou tavorave1 
a. tôdas as lnic1attva.s que vi
sem ellJl,lt.eoer a. noS-"a rellg-ao 
e de pllblioo disse amda que 
é contrãrlo a proce.s..co.s dlfa
m;itórl<ls e a ações odiosas. 
«Deve haver na Umbanda, -
dis..<:e êle - b!lStante compre
ensão e amor. Nào devemos 
.r.1Igar os homens pe10 que dl• 
r.-em déles mas pelo que de 
tato ~le~ 1·~.l!zam.> 

Lo;>e.s e dona Ro.so prome
tE'rP ;:n estar pr&rn es logo 
mau; no Engenho de Dentro. 

. Mm o no~so 
...,a,.o i.-r-a.oeu,oo e: prOD1.se5-.:-w 

ainda, levar cons.!,ro alg ru1 
dir'gentes de terre1:os da v•:a 
Allanç.a onde o pn:-stíg!o do 
casal L!-~ é enorme. 

Espewmos que a presença. 
se conc.ret.lze e esperamos am
da que o contato de domingo 
passado seja. o Inicio de mm
oos outros. pols tanto nó.s, co
mo o cru;al Lopes, vise.mos 
tão somente a. grandeza da 
nossa. Umbanda. Na ocas1âo 
o casal nos ofereceu sua re
sidência no que foi retribu!do 
pelo nosso Presidente Mário 

Barcelos 

Estamoe con..t&tando, q~ o 
movunento umba.w:tista em 
Barra M&nsa, de uns tempgs 
para câ vem deipertando 
maior tnt.er6ae, nã.o J() entre 
u cuae de caridades que 
pusaram a se confratemiZar 
vtstt&ndo-se mutuamente, co
mo também elementos que 
apesar de aUXlliar anon1-
ma.ment.e es.as c..i;as, pa&
aaram t&nébm à frequentar 
com assdui<h.óe u ses-6ea. 
quer de ca.ridadeE ou fe.stlvas. 
identificando-5e com a.s Enti· 
dadeE e conhecendo de perto 
o.; d.ema1s obreiros e al:m,,ga
dos que ta.mbêm se sa.crifi
cam em pro! de uma Religião 
limpa, e, benfaz.ej~ para os 
nO&SOS irmã.os que carecem de 
sadia e profiqua C&riclade. 

MANA.ZOA liJM B . MANSA 

~ta equipe- dias a.trás. V1· 
sltou a .vs.1-onxa Manazuá.. 
uma autêntica filha de Xan
gô e que na ocasião recebeu
n-os com muita fidalguia e de
monstrando gTande tnter~e 
em saber do movimento 10 
SORE, que atrave.s do seu re
prerentante nesta Região vem 
pregando. o amor a compre
ensão e prlncip1\mente a 
união. 

Manazua. foi fe;ta na Go
m ia. a, 1.5 .anos a.trás. e teve - --~ -- ---- -·-do de sã.o Paulo . Durante 
muito tempo locomovia-se de 
lá. para &sa Região, a fun de 
dar assistência àE suas 1rmas 
da Goméla. resldendei, por es
sas bandas. Quando das fei
turas de santos. 

Soubemos que Mà.nazuâ 
muito em breve Irá construir 
a. sua. Roça em Ba.rra Mansa 
o que seri muito bom.' pol.s as
sim, os filhos de Nação daque
le Município terão duas essas 
autênticas de Candomblés de 
Angola: a Roça do Xangõ An
juira e a Roça de Manairuã.. 

Preddente da. casa é o senhor 
Almlr de Morais e às ~ 

sã.o &OI! sábados ~ 13 em 16 
dias. 

ATENÇÃO UMBAND 1ST AS. 
Dia. 12 a. eua deu toque 

para El!ú coml)9.l'ecendo mui
tos fiéM. A.a prlneii;a~ enti
dades do terreiro são: Orum 
Matinada., caboclo ~eiro, 

Pai Benedito e Zé Peliotra. 
Esper&m.Oll uma bre'l'e v1S1ta 

d06 nOSIIOS lrmw e sugeri
mos o dia , de julho, que é 

aniversário do nosso Pr<lcsl
dente Mário Be.rooloo e !melo 
do 1.0 Festival :M'ileiona.l da. 
O&nt!(fa. de Um.bel.Ida. 

LEIA A.OS DOMDIGOS 

IAZET A NA 
lllA.IDA 

Lançamento de novos livretos de oraçoes: 

SETE PEtf DOS AO "SEO" SETE 
SETE PEDIDOS AOS EXUS 

PEDIDOS AOS ORIXÁS 
E 

SETE PEDIDOS AOS PRETOS _ VELHOS 

Procure nos principais casas do romo. 

~didos pelo te·lefone 235-4383 -

EQUIPE SE.~ZALA 

ALDEIA DO CABOCLO 
- SETE MONTANHAS 

- FANI RECOLHEU-SS 
EM OBRIOAÇõES 

FaDi. antiga dirigente da. 
TE Tup1na.mi>á, localizada no 
b&llTo d& saudade, nÍI.() tendo 
011 devidOI! conheeíment.OII pa
ra. tiiO tmporta.nt.e m1ssáo, e 
sentindo a neces;1dade de pre
p&rlll' o numer= corpo me
diúnioo que ta.z parte daquela 
casa de caridade. recolheu-ae 
• Aldeia. do CaboClO sete Mon• 
tanhas iniel&ndo e.ss1ln. a. fel• 
tura do seu Santo . 

F&lll, é u.Jlll • Uha d.a osun 
com xangõ e v-em se dedlcan• 
do com muito entusiasmo no 
seu aprendizado. deixando 
transparecer. que ruturamen• 
te poderá ser uma boa fllhlP. 
da Roça do Xangô A.nju1ra. 

TE CABOCLO PEDRA AZUL 
_ JOAO BAIANO - T1'ff• 
mos a 0 ,;ior un idaC!e de ass!!
t1r uma oeUcs!ma festa c:1e 
umbanda que foi realizada na 
ca.sa. de João Baiano no dia 
26 p.p. 

Essa casa de car1c1.ade uca 
localiza.da na Vé.rzea _da.s Oft• 
emas. tendo como dirigente 
esp\ntua1 a ya1onxà Noem1a. 
Alves, uma granae abnec:aó.a. 
d11. no..~a rel!glêo. Fol rin,oe 
o numero ae renaa<> que = 
fizeram pre..<:entes. alem ae re
presentantes e a.utorldades 
mur.icipaiS. o o d e poctemos 
anotar, Marliilha com a sua 
banda tROcinha do Xa.ngõ 
Agodô), Sehastlana Pers!l1ana 
(F<>rta.leza de Ogun Matina
lla >, Anjulrá cRoça do Xangõ 
Anjulrã.> e su~ ysltekeré Ra• 
xe Bacln, Zezé de Oxalé. re. 
presentando a ya.Jorixé. Mana• 
zuá, Katu.fang... O1namer1ca., 
Fani caldeia do cacob!O set.e 
Monta.nhasJ, Milton <TE Ye• 
manJã.-Nelsinho> e Regina 
Mac&ehita entre outros. Na 
oeaslã.o ouvllllo.s em um '1'1• 
brante dl5curso a p&la.vra do 
Sr. Deputado Joã.o de Barros, 
presidente de sociedade que 
exortou a todos os umbandi8• 
taS a se ururem cada vez mais, 
para ume. nrme e cada vez 
melhor propagação de nossa 
religião. Foi servldo a t;Odoa 
um farto e suculento a.)eUm 
que <1erpertou a curl06lda.de 
doo present.es pela sua gran
de var\edHa,e. Amda comple• 
tando & solenidade prestada 
ao Velho João Baiano, ouviu
se o tenor Milton Francisco 
de Souza que brindou a t4dOS 
com 1J. interpretação de mú• 
sícas apropriadas para o even. 
to. Parabéns a Noêmi&, sr~ 
Manoel seu espõ.so e que o Ve
lho João Bale.no tenbe. ficado 
satisfeito com a sua festa.. 

LEJA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
BMBANDA 



Por JOSt BENISTE · 

ºFAT 
UJMBANDA ?-; O SE-C LAR 

Hoje a Contracapa é uma 
edição especial em _homenagem 
ao Festival. Quero fazer um rà -
pido lembrete: amanhã no pro
grama "Umbanda No Seu Lar'> 
dentre outras coisas, apresenta
rei a continua~ão (ja important 
série âe depoimentos sôbre · 
Goméia º'!Sta feita sera com o 
conhecido Tião de !raja que pa
ra em pratos llmpos muita coi
sa desconhecida de todas, e qu 
afirmo. serão sensacionais. Ama
nhã Rádio R'o de Janeiro. no 
horário da:- 22h30 min a.o 
percam. 

EM TE1\1PO DE FEST!v Ar. ! 

Esta Contr,1c;, pa e~ta d,,n
do o que falar. Mal entrei no 
SORE domingo passado fui cri
vado por "milhares" de pergun 
tas em razão das critica~ (eita 
a algumas da.s cantigas apre
sentadas. Mas não vou me es
tender nisto, pelo P' uco e.sp, 
Limitar-me-ei a apr<'mar e c~n
s·derar as cla.ssificad:i..s Vot a 

EMF 
forma, achei uma simpatia a .sua 
explicação. Sa.ravà "minha tia'. 
Mantenho o que disse· 

MOR.ADA DE CABOOLO 

Outro ponto de Caboolo . 
Aliá.s oa Caboclos nesta class1-
iicação final ganharam dlspara
do. 7xo ..• Mas vamos lá. Ne -
se ponto. a Yvone Nasclmtnto 
coloca o "Seu" Jussaranã. ao la 
do de Oxós.si, homenageando-
ondlgnamente. ~le merece, po

rém, o ponto não vai dar pars. 
chegar lá Acho até, que a "Su
blime Ent.rega". a grande ln111.ç
tlçada do Festival, me reu 11-
ta1· nes.·e · Jugar. En~itn 

EXERCITO BRA, "CP 
DF OXALA 

A "puxada' do fernando 
n o valeu. Por quê? B m Ja 
1.,.i~se à êle que tôdas n • sn 
cri, çôes descambam sempre para 
o amba Como prova, coloquei 1 
um ritmo de samba nesta l 

1 a e vocês verão se eu teuhc 
<n1 não tenho razão. Mas o F r

~~----º@:::"R.q;·::!1,t~~;~~='aD.4:kc~:bt!e,;: 
.i;,un a proveio acumb 

EST~ BRA. 'CA 

Do Mário Rogér.o e da Euu; 
- com todo o a xé do Caboclo 
e o "tamanho" da ElUs, e.sse 
ponto não vai dar para chegar 
la. Valeu a louvação ... 

SENTIMENTO DE CABOCLO 

Gostei dêste ponto do Wíl
.son, porém, acho que o refrão 
do "tem areia.:." está ·<pegan
do" um pouco no conceito do 
júri. Caiu no cancioneiro popu
lar. perdeu o efeito rel!1?io~o. 
Estarei torcendo. 

PONTO DE OXóSSI 

O que escrevi sóbi f. e. " 
ponto (Oxóssi não é o dono rla 
macaia e sim, preside a ca aJ 
deu margem a que uma da.s ln -
térpretes fizesse uma exposição 
justificando a frasp, e também. 
a "peste e a guerra". Di..<;.Se eJi; 
na oportunidade: ''ninguém "ª
ça em terra alheia'' e foi bas· 
tante aplaudida com ist-0. Tam
bém achei "bacana'' esta rea
posta mas assim ouc ela termi
nou a sua apresentacão fui ao 
seu encontro e lh1• d·sse; qual
quer pessoa pode carar em t~r
ra alheia sim basta nedir licen
ça" Quanto a fl:le llvrat ot 
.seus filhos da o~stf e da guer
-ra foi uma formii de se hmne· 
nagear um pedidQ nP-ncltdo Ptn 
uma determinada <\oc,ca aouf no 
Rio. feito a ês.se onxa. Qur-ro 
lembrar que a homenaaem f> d -
lida, se bem que dê mamem ... 
interpretações errôneas poi.s to
dos devem saber q11t> nimmfi,1 
on nada, modifica a "rst- utura 
de um. Orixó!'. DP qual .,,r1 

Dd a sua insistência. Vou re
petir o que disse a. êle: o sarr.
ba, possu1a o mesmo ritmo a 
"shiba'' que era uma dança pro
fana dos negros aqui do B ra -
.sll. Portanto não oo justifica 
nada tem a ver com o ritual 
religioso. Caboclo Ventania 
êste é um ponto de Umbanda 1 

Mas só que não vai dar. 'E' po
bre de versos e não há rlnu1.,. 
ricas Malême, mas é a ve1 -
dade Saravá pelo seu esforco! 

DARU.Ml: 

Outro ponto do WiL:son. que 
apelou eom uma coreografia de 
um Omulú caracterizado. Só não 
entendi é o santo segul'a.ndo um 
erukerê de Oxósai ( ou era um 
eruexin de Inhansã?). Omulú 
traz em suas mãos um xaxará. .. 
Que mancada. Ainda bem que 
o júri não entende dessas co1-
sa.<i Bem, mas o ponto é bom, 
em a sua significação e é fun

damentado, o que é bom. Atotô. 

SAUDAÇAO A PAI JOAQUTM 

Tenho uma estima. tôd.a e.spr
cia1 e gratas recordações dessa 
entidade. mas o ponto não di. 
para ~ompetlr. Sua bênção. ateu 
pai 

CABOCLA JUREMA 
DA CACHOEIRA 

E' forte candidata, e qut 
contou com uma boa interpre· 
tação. Foi bastante aplaudida 
"' não se! não, vai urigar pelo 
primf:iro lugar. 

PEGA NA !f!ACUl\,m, 

Não set por que. m ;; ô !l; 
vr;z. que o Mário and•lr'a e :e 

OS" 
ponto. êle ri. Por quê de1•á? Maa 
delxa pra lá. O Waldir foi fe
Hl~ ~ 'Pega na MMlumba" é 
contagiante. Só está faltando o 
d ito cujo instrumento para mo
t !var. M-a.a não é a.quêle pedaco 
de bambu de um metro, com rê
l~rt . ·~era lá". A&slm níi.o 
Que é is'o ô 1\'aldiiltr! ••• 

LUA CóR DE PRATA 

Pouco oont-eúdo par um 
Fc. tiva] de envergadura, embo
ra o axé· do "Seu" Fôlha Verd 
.,e• lndiscuUvel. tle merecia. 
<'OI 'a melhor. O outro ponto que 
foi descla.-,sificado. é infinita 
mente superior a &.se. Enfim 
101 o que sobrou .. l!:' "0 último 
do; folcanos". 

LEI AUREA 

Ne · ·a @re.;entação, o Ft- -
nnndo fêz uma boa coreografia 
com declamação e tudo. Isto 
fun,~ionon. Ninguém entendeu 
fm nquêle~ paS60s do Oom•iw.a 
dan\:· ndo. caraderizando un 
Pr!'to-Velllo. Pelo jelto, parecia 

AGo PRA VOVô OAMBINDA 

E' a curtição ~o Festival. F a
vori.ta. absoluta, e aplaudida d1; 
pe . Parece que vai ser covardia. 
E' melhor Já ir preparando um 
!!.Uindaste para erguer o troféu 

Mãe Preta 
:\Jãe Pret-a ! ... que trl.stt>za. no t1-)l 

[nome' 
Que cortefo i;inlstro r&Vivido!. 
.A dor, o sangue, a, enferm:dad .. 

[fom., 
li a no$.<;& noi.t11.li"la do t-orrão pe • 

[dldo, 

~1áf' Preta ... 1101s1,11 mãe ..• na do • 
[voz ti·ementit 

Que punhado de bençãos dena • 
[madasl •• 

o Çeu cor_po sofria atrozmentel 
~oi;, domínio Cerol'! das chibatadaal 

oeste o teu selo quente d.e a.fricam,,, 
Pan, o Hlho do llÚ6ero Bl"nhor. 
M~ Preta.! que doçura sobrehu• 

(man ... 
:-...-:;,., P1·,.t~' que grandeza o tei1 

r.amor, 

E pensavas'... malé tarde e~t-lJ. 
[criançíi 

Como paga da vida, mandaria. 
Aprisionar a ,1egra velha, man:-1,, 
]?8r~ :walmar a rai"Ya que sentia .• 

Le,,1-"lt> a mlm tôda a. serenid1.a& 
Dl'Vo-t.. .... Mãe Preta. - com ce1-

. lteza 
o meu 0Jh~1· que mora na saudade' 
E o men ri•-0 1 (ltte vlve. da trL~• 

rtf!!t:i ! 

porque êle f pe.w.do l b&çl . 
Mas é melhor ter calma . Já Tl 
muito tavorit-o entrar bem. Veja 
o exemplo do ponto do Tal.a, qu& 
nem foi elaaslflcado . De qual• 
quer forma. um dos troféus ae
iruirá parA Maeae Papo flrm<". 

O CANTO DO PESCADOR 

Essa cantiga não ael nio ... 
Foi boa a apresentacio. ~ 
ce que a mt.érprete pot>Sui can.• 
cha de palco. pe.lOf ·eus patos 
que embram multo o da Ells 
Regin4 Mas tenho lmpre-&São 
dt" que nào va-i dll Vai flear 
~ n~ mNfa he. 

Sii,'l lt tr PROTE1"0R 

N:i.o st>i se o autor e o pró· 
prío int rprete, mas sei que um 
t,itulo C'.S, P p nto vai levar tran
qüilo: o de melhor illtcrp1etr -
•ão. Outra coisa: a Lira em 
pêso estará presente para a ova• 
ção desta cantiga. O refrão é 
bom; o a:;sunto é do moment.o; 
e com ·';eu•· Sete na jogada, tu
do popera a~ontecer. Dona Ca
cllda estara presente, portanto o 
''seu" Sete também esta.rã.. 
•·sete é protetor. é mensageiro 
do amu ·· ... Sarava. •'.seu' SPtel 

'FLASIU:s• 

o 
cisc·o da T E. •. da Con~ !ção 
com uma ·'monstrnosa" cabelei
ra '·hippie' . Desgôsto? * Bas· 
tante comentada a calça côr
de-t·osa do Tola l ?) * Ouvi no 
Fe;,tival: ... ".-,e você gosta de 
moleza., sente em cima de um 
pudim•·. * Outra cabeleira. Yl.o
lenta. A de um dos jurad06 do 
FNCU Ba.~tante dlsereta... :,;, 
Mlsté,•io., do "seu'' Sete: Dona 
Cacilda che-gou no exato mo· 
menta dli interpreta~ão do seu 
pont~. * Antônio Laviano & 
Cia .. não írá esta· semana a sua 
Saquarema·s House. Estará f!r• 
me no Peatival. * Levem um 
exemplar do Tablóide para 
acompanhar os pontos, e verl• 
fiquem como estou certo em mi
nha.s apreciacões. Saravá.. * 
Um recado para o Admlni3tra -
dor Regional do M-éier. que é o 
pres dente do júri: vamos ci
mentar aquela quadra do SOU.E? * Prest.em atenção que têm 
urna senhora na asslsliência que 
não deixa de fumar um violen
to charuto, marca Zé Ribeiro. 
Axé? ,:~ Atencão júri: verift· 
quem debaixo de suas mesas se 
não existem "trabalhos" feitos. * O chope do bar é a melhoi· 
coisa dí>.ste Festival. * Repito: 
Maul'o "Sublime Entrega" Fer
nandes, ._., grande injustiça. * 
AT-enção uandldatos: e ante m 
com o mícrofo.ne a um palmo de 
distância ,i, Mário, o nôvo Sil· 
vi<~ Santo;, da macumba. * Lo
pea e o seu 'estonteante pnlover 
branco. Omo? * Decelso virá 
ao Festival. Helpl Um guaranã 
champanha rápido!!! * Boa
n~rges "Noites de Umbanda" 
Lavi-as. a figura. do júri. Sara
vá. >.t Todo mundo de roupa 
bacana porque o Festival será 
t-elevlJ,::i.do. i-k Por boje chega. 
Salve ',,;eu'' setet 
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C-AGINA 2 GN NA UMBANDA 

OS MILHÕES DO FRAGA! 

--
- Recebi do meu IHtm irmão Sar· 

g·ento GA, x-esidente em uoesso, 
eoforico t,elr,çama, dizia ter 

ganho aa Lobooi:a 1MlS Pobres 24 Milhões. 
Pensei com meus botões; acho que o 

Fraga lfner me emprestar um Akué para 
eu trorear meu ~ 69 pc,r um Op 

· i te com a recvá vel icléia., 
Porem. dias depois, recebi nôvo ~

çama aonde o pr~o Sargento GAR
CIA F1tAGA. 11:n-ticipa.va ter ganho sê· 
meu11e 24 Ol'llZeims. 
~ . . ücida, fa,i • ho:m 

innão qae nã.o mereceu ganhar .os mi
lhões, ou o TOLA trocar de automóvel? 

No núclo ile minha TI.da reli~, 
proeurei finer uma base sólida tk 
esca.aa., qmd, paula.tin.amente, cum 
humildade e dedicação, ooa V81fltalk 
trabalho profícuo, degrau por degrau, 
em cadência ascendente, procuro fazer 
por onde mereeer a prowçio e ajuda 
dos Voduns que governam o meu Ory. 

Na minha concepção. o Zelador é o 
espêlho límpido no QUa] os seus filhos 
devem se mina, tovuuido-Be reflexo 
positivo de seu 

Por êsse motivo é que realizo em 
nosso Ylê, às sextas·feims. reuniões com 

Advogado 

LIDZ CARLOS FOIU'ES 
Babalorts.á 'FOLA MALEl\fBi:) 

os metlS filhos, nde mimst.ro orienta• 
ç· libel:G a todos, par& ae façam 
uestionários sô re tudo o que rui,oessl• 

ta.m saber, logicamente o neeessário pa• 
ra que possam sa r o que querem a 
missão para a qWl.l foram desi;na.,los 
por á. 

Aos Ya& dlll'ante 
.a.pós passarem peJe .l:riaxé, 
Insaibas e o Bory, eu lhes 
gorossi, o Kibuqae, Resa de Cama.rinha, 
Serei Se'1e Cnnda, Ta.ta.r&Qp, Maaê, C.W· 
· ga. .de ~4.jeum e agradecimento, .l\fainga 

e 1\Iuzenza, Matubiá, cantigas ey 
e de matança de animais, Ta.ta Ca.pieehi, 
danças e n mes dos diversos Orixás, di
reitos e deveres de 1JR1 Taô, tig&s e 
toques diversos para os Voduns, e vo
cabulário ie lingua.s &udanesas, o Tam· 
berá Quinã, .l\fuchacá. e So Quem 
inteNOgar um filho 11, - • 
seu semblante tra.n ·· ·10, a sa11is.1f~;ã.e 
pertencer ao Ylê Oabocl 
Tôco, seguindo f1tº ~enite 
sinamentos que lltes miã:tr.s,,,,lé:~ s.d:n:aã 

Que Ogum o ··, ~ 
JL!ahedé Olorum, gmn K 
tacury Jassy Ja.ssy 
beni Odara, beni 

Vi 
ONALDO DA S.U.,VEI&& 

O ?ento frio da. madrugada 
BOJJNP,Ya dmva. ?lmnb& ~a 
baixo de um viaduto. 

A cidade dorme. •~sra;uao 

O a.sfal to brilha. v" e n6le era. 
refletido, como se fõsae um 
grande espêlbo negro. os e&r· 

:ms que JlllBSll>V&lil vow.lliiO, 
t!Om gentie que <vinba de Al
gum lugar e se dirigia pa.ra 
o tnrJ.D.ito. A cidade com as 
suas 1uze,s coloridas e o a.nún
cio luminoso plsca.va. sem oeB· 
sa1:. iluminando <? esllnl!eCen
do de segundo em segundo 
uma trouxa de gente que dor
mia debaixo daquele vi1ldut.o. 

O :Pa:Ea lmitlem-
te àquele monte de gente por
que tudo -&Q o li rotin&. 

Mãe t cineo filhos habitam 
em b!Wl:o daquele via.duto 
Pon:rue !!8tão no d!ampa.ro. 

l\lulber abandonada, filhos 
abandonados! 

A estórla ~ mesma de 
semore: abandono material. 

Ela nã.o be onde o mari-
do trabalha. e ~ora, 

o Esta.do a.mpa.ra.rá 116 cri· 

n011i150 ~aro 
Bar~ Â mulher .tmb&llta
rà CDDlD doméstica podendo 
ver fflh serr,tt)B-àn"'lt.e. 

Disso .tm'k> -resta o sem-pm~ 
procure saber onde o -seu com
panheiro trabalha e o núme
ro da sua identidade. 

Na maioria dos casos nin
guém sabe nada dos seus ma• 
rides. 

o advngadn precisa de ele• 
mentos par.a poder funcionar. 

DOMINGO, 1/1/19'71 

REUNIÃO DE 
D RETORIA ' • 

Comunicamos a todo.11 os diretores do SORE, que 
& presidência. maroou mna reunião para a próxima 
quarta-feira, com inicio à.s 20 horas, ocasião em que 
serão tratado.s vá.rios assuntoi referentes ao Õl'gão.. 
a novas ~omoções e sõ·bre os resultados do 1.o FES
nv AL NACIONAL DA CANTIO DE UMBANDA. 
Rogamos a todos 01 diretor, 1 que não f1ll m, pa 
tem importantes decisões a toma.r. 

Notícias Da E • e 

Vovô Chico 
'CEN"l"RO E.SP!R.ITA 

OCLO IR.APU& 

&lor.ixá Al(UT de X&.n
õ convida para. ll.$Ítirem t. 

,resta do caboclo Irapui, gai& 
ctmr~ que d1r ge o :seu aba-

loca.limdo à ~ 

Ritual Umbanda - Olll&
ehete Pai Benedito - Yeo
rlxá De.ura Leite Ba.rrDM> -
Mãe P<'quena Clemtlda 
Sessões acs sll.bados de em 
15 dias 1!:.ste lel:reiro ~ s1-· 
tuado na Riua .Jo&ê llnva n.• 
300. Jacarepaguà. 

CA.NTJ.Nl:iO UV 
VOVO CBlCLI 

Rua Vená.ll cio Ribelro 301, 
funllos: E . ae Dentro - oo
mumca Ql.lc! a partlr do c11a 

ae 11.gõsto vo1ta a clt1, con
mitas com o CabOOlo ura.
t=o no sagul.nte hc,rano k 
k horas .no dia UI ele 'aeDSIIO 
M a CB.eh.oe!r.a àa Bari:a 
ia cumprir a.s obrigações em 
lDllvor a • . S. da Gl01'1al JG 

• Yemu.ji . .l!torlmo 
RJd& ,P'B.J'.a todos à '1.00 Do
ra. 

>CaDIJl!'l" -
elide - Rua e,, !tu. 

T!Juca - Talal'.l• 
â :tr&n!m :snn. -~ 
-r.e Bu1b Rncha - Guia cn-,,. 
:te O&boc1o P :ente - ._ 
reallzalla ama l!nda ~ 

-cua no 1!1a 2S p.p. 'COia 
da Ysô ~ Plef,o 

relnP.. t!fma !l1ba 1le ~ 
T.r& .com 

Caboclo Juruá. Estêve pre
sente nesta l!nda resta o bll• 
bala.ô Ubaldo o Ogã Da rei lf• 
der da Equipe Vr:rrõ Chlr,.. que 
agr!M1ece a dona Eva.ntro a 
boa 21colhtda que nos deu na 
11ua de 1;anto 

CENTRO .é:JPtRlTA 
DIVINO ESPlRITO SANTO A!r.onia da n-a& ~ u.que 

• gente mais o&ente quB.Ildo 
tem os ciihos e "!le?lBlbllldMie 
para ver .e sentir AS eotsa.s. 

O a.nímeio colorido ! de 1lll"l 

cobertor .!abrleado 'POI' llillA 
grande incb.lstria, agars. as 
côres do e.nunclo eobr.em e co
lorem de todos .os .ma.fflzes 
aguêle monte de gentf que se 
espreme deitada debaixo da· 
quêle glgantl! de non"reto um 
procura se airasa.Ihar com o 
ca.lor do outro . 

ama de Festa do 
liua CIÔ\11!1 oa:ut 260 Agua 

Sa.nta.. est.a ca.sa dingida 
pelo Ma.bs.laõ NêlsoD Ma.rsa
do de Sã e Dagmar T11.v.area 
já .guias chefes c.a.boclo M&• 
za.ré e -?!d Ma.Ili- de Anmn• 
cill.. Dias de sessões segund , 
qu.s.rta e sert!l.s-fell"a.s ú'ltl• 
ma scxta.-felra do mês l:(tra 
com Tranca Ruas <nã da ce.
sa WaldlT Tavares. Presiden
te S!J-vio de Souz;a . s~creté
rlo Carlos Mal!:a.Ihães. Tl"'lOU• 
reiro Osmar Macliado. Pro· 
curador Ma.ri& Ars:újo. 

EXPEDIENTE 
01' IU lJMBAlllDA 

(Orzâc, onc!&t de 80R.Z) 

OarresponiUnel&I 

aa. Pemambtmo • 
~.;.;.cm•,.•-

Tempo 
Assin&do pelo 'B&ll&lomà 

Sebastião F. Santos dirlgen
te do 'l'em_plo .Naná Buru:guê, 
que tem sua sede própr:la ina 

Avenida Automóvel Clube. 
2'736.. em trajá, recebemos um 
convite para a. sua programa
ção de !estas gue é a seguln
te~ Programação das festas: 
Agôsto: Dia 9 às 21,00 tlOt'as: 
Omolú (Olubajé). Confirma.. 
ção de Ogã e Ekedi. Dia 21, 
21,00 llOras: Xs.ngõ. Dia '28, 
21.00 horas: Iabás. 
Setembro! Di!L 5. 1.6_.-0P nor.e.s:_ __ 
J,.• Dommgo de ·oxalá-._-01a ·12-:-
16,00 horas: 1.• Domingo oe 
Oxalá. <Procl.ssão),a 

( 

·uruq anã A e 

H te Ar E Cam 
{OOM NOVA DIREÇAO 

~rador próprio - a,partamentos lwruoao , com m -
ska e Telefone. 

ótl.mD serviço de ba.r e restaun.nte 

Rodovia Wa.shlngton Luiz Km :.!6 1/2 
CA 500 metros do viaduto Rlo-Teresópollil); ....,.. 

~=-· "fflvDHót.êl -· 
Um dos mais conceitnados da Prea. Dutra Km 13 

... o .. 
l"EST.A DO ABA.ÇÁ DO 

CABOCLO l:B.A.PU:A 
O Centro Esp.ú:ita do Ca

boclo Ira.puá, situe.de, na J!ll.
trada da Cachemorra. - Rua. 
.A n.º 1.15 - ca,mpo Ora.nde, 
fará rea.l.izu no dia '1 de 
~ o sua. tradloiona.l festa 
do Oa.bocl.o -com inielo pre-
vist.o pa,ra. M 16 horas. A 
YaJ.orixá Atfilr de Xa.ngô con• 
ta oam. a Roça de ~ 
de ouro e Cantinho do Vov4 
Chlco., e agrade 11, tQdos que 
comparecerem. 

-----
DOMINGO, 1/8/1971 

Nie sei se ~ ~ é verdadeiro 
oa é a.penas a invenção de 11111 biógra.• 
fo imaginoso e bem intencionado. Li, 
há tempos, sôbre o :milionirJo Boc:ke • 
feller, & descrição de se primmos all'Ol!I 
de Joftl!D. alinda. às V'Q bas com a procura 
de um emprêgo. 

Já havia batido em muitas portas; 
a.periado muitas campainhas e enrolado 
o cha.péu. diante de muitos cbe.tes de 
emprêsa, mas a. resposta era in:variàvel
me.te a mesma: "no mOD1ento não te
m vaga, talvez daqui a aI;um, meses ... 

Cont,a o na.rradoc que. um dia, Rock· 
feller, já desanima.do de conseguir o tão 
ambicioso e.mprêgo, foo recebido pelo en
carrepoo de entrevistar os candidatos 
em uma fábrica importante. 

De ~to alg timiclo e, ainda por 
cima., a,ba,tido pe1a.5 consta.ntes negati
vas. o jovem pretendente nã.o consegui
r& causar b«i. impressão, sendo o diálo~ 
go com o enh-evista.dor um perfeito de· 
sastre. A&'ffldeceu a atencião, aipertou o 
chapéu surrado entre as mãos e se en
caminhou para a ~ta de saída. Mas, ao 
saiir, avistou algo luzindo no tapête do 
chão. Aba.i.xo -se e apanhou. Era um 
alfinete. dêsses de prender papéis. So
rilll um snrriso amarelo, de quem está 
um. poll!tlO eneaibulado, q u a s e a pedir 
desculpa.5 e colocou o alfinete em cima 
da mesa do chefe do pessoal . 

"Ei. rapaz. espere aí~ você é o ho• 
m,em que eu P.Stou proomandlo. O em -
prêgo é Sll!U" • 

N NA 13M D 

NORONHA FILH 

I 

üa ._ perdeu a. noção de twlo e 
ficoa ali, IJMB,do, como se tivesse sido 
atia&ido per um ra.io. Mas o encaneg,a.
do tle ~,.._.., pessoa.! esclareceu; 

"V oeê :me pareceu desanimaào, tí • 
m.id.o pa,ra o lugar que pretende. ll JID• 
tei :tra.s- tldlciências, qae não o reco· 
mendavam pan o ca.rgo . Mas você tem 
a qll:llida.de ~ importante e, também 
a IDliSis di.ficil ele encontrar ent,re 05 ho-
hens. Não se trata. pl'GJ)riamente, dte. 
espírito eeQJlomia, mas a capa.cillade 
de dar ..-alor às peq~ coisa,s. Está.. 
em.pregoado,.. 

E. a.5<8im., uma da.s maiores fortunas 
de todos os tempos ~ou com um 
simples alfinete . 

epito que não sei sec a narrativa é 
ve-rídka ou. imagi.ná.ria ~ deconem ma.is 
de trinta anos desde que a li, mas ela 
me- fioou na. memma de Corma indelé
vel. Pessoalmente, so11. muito di&pem,
vo e não possuo o senso da metiêwosii
dade do tipo acima, mas tenho procu-ra
do aplicar a lição num phno diverso, 
talvez sem muita ex:pontaneida.àe, mas 
com persistineia. ~luitas vêzes, paro pa
ra apanhan o riso triste de uma velhir 
nha em plena wa ou a lácrima barata 
de u:ma cri&rula anônima. E' possível que 
algmn chefe de pe9803,l, éí de cima, re
solva acha.r q,ue. eu sirvo para o empzê
gt, que procuro. 

J'i dizia o falecido João l'ass.os: "E' 
bom ser bom, a.té mesma por velhaca
ria''. 

ENT EGA DE T OFÉU'S estiya\ 

Semana 
con:rorme .tam. se.o.d.o anun..

Ciadas as clas.sÍl.ficàções o 
a.presentador do Festival. nos
so lrmão Mário .Bln"celos eh&· 
mava ao palco um dirigente 
de terreiro para entregar os 
prêmios. Entre êles a.notamo:;
a.s Babás Rosa Lopes. Llgla 
Salviati, Amélia Simões, Cacil
d.a, e Odalla os Babalortx~ 
Dum Dum Amê. Euripedes e 

· Fra.Rclco e ainda o presiden-
1 te da Congzegaçã-0 ESpú:ita. 
' e o Administrador Regional 
l GeLson Guilherme Ortl21 Sarn
i paio que eJ:\tregou o primeiro 
,. prêmio e o Jornalista Sebas· 
f 

u Ho 

ti.4o Mendes que ec.tregoa. o 
troréu of.erta.do pela revist a 
"A Caminho da Luz". 

Todos levara.m palavras de 
incentivo aos ga.nhadores- e 
fizeram votos para que os au
tores c0ntinuem compondo 
lindas obras que serão em !u
turo breve cantadas em todos 
os terreiros de Umbanda do 
Brasil. Destacamos as pala
vraa do Administrador Re
gional e do presidente da. 
Congrega1,ão Ma:ctinho Men~ 
des Ferreira que teceram elo
gios ao SORE e a organiza,.. 
ção do Festival. 

D Povo 
Sinceramente, por questão de ju.s.ti.ça e direito, 

somos obriga.dos a levar ao conb.eclmento do público.
o papel desempen.b.a:do pelo Dr. Gelson Gullhe-rme 
Ortlz Sampaio, Admin.lstrador da 13.ª RA do En· 
genho Nôvo, que tudo fêz para :facilitar o nosso tra
ba.lho. 

Homem dtnãml.co, não só aceitou o nosso con
vite para presidir o júri em suas diversas fases, como 
nos de-11 seu total apoio fa,cilitan,do tudo para que o 
1.º FESTIVAL NACIONAL DA CANTIGA DE UM
BANDA tivesse o êxito formidável e inesqueclvel que 
teve. 

de 

Pátria 
Avisamos a toda.s O!i. pa:ctl

cipantes do I Festival Nacio
nal. da Cantiga de- Umbanda 
(os quinze finalistas) . que 
a.tendendo a um conVite do 
Govêrno do Estado, por in.• 
tei:mé<lio do Dr: Gilson Gui• 
lhenne Ortliz: sa;mpaio, Ad· 
ministrador Regional da 13-ª 
RA., o SORE. participa.rã da. 
Semana da Pátria_ com uma 
apresentação das quime mú
sicas finalistas, em prai;.a. pú
blica., no dia. 4.. de s.etemb.to, 
às 20 hoi:a.s;.. A. apresentação · 
oconrerã na Praça Rio G:ra.n,
de do N<ll!te, UO' Engenho. ele 
Dentro, e & respeito pedfmos 
a todos os- firur.listas: que en
trem. em contato com o orga.,. 
mza.<ior do !estivai, o nasso 
Irmão Mário Barcelos, na se
de do soomi, na rua Pe:mam• 
buco, 1161, estação do En
cantado. 

P GDIA S 

Apenas Diferentes ... 

Be-m meus irm.áoo,, ehegamos ao fim de mais uma 
mislão que no,s, foi confia.da por Oxalá para engran
decer a n0&.'!a religião. Idealiza,mos e rea.lifiil'llOlS o 
1.0 FESTIVAL NAOIDNAL DA OANTIGA DE UM
BANDA e humildemente coniesaa,m.os: Não pen~va
mo.s que a. promoção tom~ as prOII)Or~ que to
mou. 

N'"ao vai a.1. :faJ..ta de confia,nça. no q,i.e lldeal.iza
mos .. Va.i sim a. no,ssa. mais sincera opmii,o. Fomos 
abençoados ma.is uma vez por Oxalá e o grlorioso 
Exército Branco de Oxalá ma,rehou firme paa:a mala 
uma vitória.. Em ou<tros loc.ais dêste número- agra
decemos a todos, ou pelo menos a. quase- todos os 
~ue nos a juda.r:aim. 

Não poderiam.os contudo deixal' de agradecer a 
nova diretoria. do SOREl, quea recém-,ileita, entrou. n o 
FestivaJ de corpo e al:ma, dando do seu me:l:b.ol' para 
que chegássemos a bum têrmo na nossa promoção . 
Não vou ciiar nomes, pois todos preferem trabalhar 
para a causa. no anonimato. Cada um cumpciu ã sua 
misSão ao pé d'a letra e o entrOS31mento foi ma.is do 
que perfeito, pois uma das coisas mais elog;i.adas foi 
a organiza.qão do festival e ela eu agradeço a.os nQ,SSos 
diretores. Cada um t!nl'J.a. uma missão denil.co do es• 
q.uema e todos fizeram exatamente .o que lhes foi 
coniiado . 

POdemo.s dizer sem susto que esta diretoria do 
SOREr V'3.i longe e vai dese1Ilipe1lhar dentro do nosso 
ideal um pa.pel relevante dentro das religiões espíri
tas. Somos agora um por todos e todos po.l.'. um. 
Vocês, di:reto:res e diretora."! do SORE, foram. forml
d'ávei.s. Mo&traraan. uma grandeza de caráter impa.r 
e ftca,;ran:n como eu de alma la.va.da, apesar de- estar
mos estafados, no fim da noite do último d1a 25-. 

Vamos nos reunir q.uarta-fe.ira para novas; reali
zaç_ões. O SORE,. conforme eu disse no final do fes· 
tivaJ., não ê m&or nem pior dg que seus co.-rrmãos, 
é a,penas dlrerente . Temos as nossas próprias ide-1.as 
• abandonamos os .velhos refrões. Criamos coisas 
novas e pmi:a. ~ contamos com homens e mulheres 
de muito valor. Vaimoa seguindo para a frente, de 
eabeça ei:guida,, e principalmente- com a noção do de
ver. c:nm.p;rl.de. Vencemos mal.s uma etapa e ilSl!O só 
toL possl veI graça.s ao espfrito elevado dos novos d1· 
rlmm.tes do &u.PREMO ôRGAO DAS RELIGIÕES ES· 
PíRITAS, a quem. envio o meu m uito obrigado . Mui
to obrigado mesmo, ..• 

Equi e Sete Flechas 
rrendo Gir , 

• 
A nOllSa. eqwpe sete Fl.e• 

:ms dirigida. pelo companhei
ro Luiz Franciseo R,i.beiro, 
correndo gira. dnrante a se
mana., visitou as segumtes 
terreiros: 

Tenda Espírita. Caboclo Tu
pi. Flexeiro, rua. Cala.fate:, 20, 
Vlla Alla.nç_a. B~ ErroPf'. Te
nómo d.os Santog_; Mãe Peq~ 
na Ana Maria. Ogã João r.L
ma. Consultas quartas e sex:
ta.s-feiras e toque aos sliba.
dos. 

Casa de Tira, Teimfl, rua 

EI ES 

J"ardlneira, 8 . Babá rracI de 
Cltrva.lh.o (Na.rui.). Mãe Pe
quena Maria de Jesus, Ogã 
Ademir Barbosa. Presidente 
Antonio Cordeiro. Tesourei
ro Narciso Pedra. Consultas 
às segundas-!.e!ras lias M. às 
19 lim:as. com Voll".ó Mana 
Baiana-. Toques.. 9.05' sáilados 
d.ec m, em 15' diM'. 

Não fõsse a decidida colaboração do nosso que
rldo Administra.dor terfamos esbarra.do em sérias d!• 
:!lculdades, por-ém êle, como homem do povo e sem
:Pre presente aos problemas dá sua região, compreen• 
deu desde o inicio a grandeza do nosso propósito e 
fêz o possfvel e o impos.sivel pa,J,"a que tudo trans
corresse sem qualquer problema. Ficam nestas ll· 
nha."!, Dr. ~lson, os nossos mais sinceros agradeci• 
mentos e pedimos a Oxalá que lhe ilumine sempre 
pois guardaremos em nossõs co.rações o bem que o 
.senhor nos têz. e uma. linda frase que o senhor disse 
no encerramen.t.o. elo tdi.val... "1: GENTE CANTANDO 
00:r&B EM Qt& GJ:Nl'ml, ACB11.Dlll'.r&" - Mulio obrl• 

PASSAROS E AQUARIOS DE TODOS OS TI:POS 

Tenda l!:Spirita 'l'.1a MJ? ria 
do Rosã.cio = do Aprendiz;, 
13. Vlia Alian:ça. Babá: Adeli

na: dos santmr cOxum.l . Mãe 

Pequena Maria Aroãnc:o. Ogã 
M;all5e!õ Saut08.. Presid<;:nt e 
Nélson ll,:tarq_u.es ~ 'ili.ce-Presl• 

dente Jo.,,\ Pedro. Teso.:::~ira. 

Ma.ria Amâncio da Cc:iceição. 

Procuiador I van Chaves . . Se

cretaria. Efüné~ A<ittúral . 

C-onsui1la.s às segundas. q_uar-
t ARTIGOS DE UMBANDA 

EM GERAL 

A MINISTRO EDG. D OMERO, 2:39 
GALEBIA A Z05 -MEBCA:DO DE MA.D1lB,El!M. 

; ........ ~ . 

· tas e s.extas--!ei2'as. Toquei 

aos sába..cfos de lã em. 15 idas. · 

~ a, atençA:lli d·a-

ck - -~ ~te< 
« G111 ,...,.. ,._lm -. lrce• ,. .. , ........ - __ ,,, 



·4. ~ LUGAR 

Lua Cô'r · de· Prata 

... ,--\ J .. ~. LUGAR, t~I ;",J ,I';~ ~I':"; Jr'° .. _..,., • .ç'f ' •(d, .,.. .. ... 

CàAlo· De· U·m Pescador 

6.!' L GAR }1 

~ -

Mora a .de ·Caboclo 
~ ·:;,J . . 

✓✓Agô Pr Vovó Cambindá" Foi A 
·G-rande Vencedora Do Festival 

NWMtMdenoiie .... 
(llll!Cffl'l, oheia de alelrla, Yl
braçio, «t~UltlO e JXinCÍ• 
po,Jmente cheia de muito 
amor, a que fol vivida do
:IJÚOflO pa,!ISQdo na aede do 
Jilni'enho de Dentro Atilétioo 
otube, local que serviu de 
p&\oo pe.ra a grande final do 
1.• Peetl-1 Naciona,l da can
t48& de Umbanda. . 
~e oêdo o l.men6o Su.p,ef' 

loca.l'& o grande ginás io da 
quela a.g?'fflliação As 16h30 
min, ~~ inicio o espetáculo, 
oom a l!ll)ll'e6entaçã.o de um 
t&-1-eh-o de Candom\>le l llê 
do caboclo Affan,ca 'l'ôoo) do 
Bab&lorixá Tola Me.lembê, 
que tol J]N6t.alr :1ma bomena
lf!llll a.os seus lnnãoe urnban
diatas. Logo em seguida, an
ile uma Mpeotativa ~ral t,eye 
Jnicio o l"eetlival • 1111 quinae 
mntlgu 111NN11tada.s foram 
caotada8 pelo p,ábUco numa. 
d~ M&fJllifica. da. 
Juatl,ça que fflllal'a entre UI 
~ que . pe,rtleit>en,m ÕiM 
tlltlllllnMóriM. 

.A oant• ._ • "'°'9tor 
1 ....,. - .... .-Ida. .. 
\1 

O CORPO DE 
JURADOS! 

O corpo de jurados cum
priu de forma correta a 
.sua . finalidade, demons
trando aeu alto esplrlto 
-de honestidade e JUltiça 
e por ill&O merece os ll(ll

aos mais lllnceros -.rrade
clmentcs. A inea ~e 
aaam oonsttwfda: 

P!'esidente: Dr. OeJeon 
Ouilherine Oriiz llampalo, 
Adm~itrador Refilona! l1a. 
ti.• R.\, oanatderado o 
melbor mmt!lMlllta. dl!-
1989 e ea-de omheeedor 
de lllÚlica populer . 

Madame Jf()el ~ - O 
-. disl)eMa oomenti
rlo&. "ft<lY& do grande N't>el 
Rosa e profunda conhece
don. ele m'6sloa e letra$. 

J'OmtlllM& l!eb&ati&o Men
deis - Publlcitár!o, he
mem de promoção e per
feito c0nhecedor do credo 
espirita. 

Plácido lt.ibelro - P!.
gUl'a den!Qia conhecida do 
rádio e televtsão. Um ft'Jt• 

~ - 11116Untos de fol
clore • mwitca popular. 

Dr, HonMlt\ino Pmnl• 
• - llllltudiC!t!O dM coi• 
N8 d& Umbanda. e --
bro i-aaneme de Oofflt6-
11681 de Illqa&ito do P.11-
..so. 

.. --~-DI
....... do ,...,.... dllo.l-

l • • lJMbaada" • n.ma 
-1 tndldanal • ~--

JNl!lo ~ - Oamor 
• dlac..j6quei d& ,Rádio 
Maua. de. POii•-- !Weto 
~ra l!lbow, que ni ao 
ar de !Mllund& a llel!ta dle 

· H ill 11 ~~ 

:i... cio ... IIM8, mM eomen
te ae cdooou em sétimo lu~ar, 
con.finnanldo o número caba
lifltl.oo da. 1101~\ão . A brl@'a 
p&cMica. ~ aotrr&da. entre as 
cantllJas A@Õ prá. Vwó Cam• 
biada, Jurema das Cachoei
re. e Let Aurea. que foram l1'~ 
e11111lve reprei;ent adas J>IV& 
que 06 Jurad06 tira.ssan eer
tas d,úvid:i.s. Q u a n d o foi 
M1,UOOiada a primeira. apre• 
sentftçã() de. mú&ica de Ma
ca.e, que gozava da pre!erén• 
ela do J:)tlbllco, ocorreu uma. 
ovaçêo cons,.g-radoura e d.aii 
para a. frente quase ninguem 
tinha. duvida de que ali eeta
va a cernpeá. Além d18eO, 
Adilson e Sérgio Llma trou
x-eram uma. fantfstlca ence
na.çio, com mais de 10 filha& 
de santo que oonduslam um 
tw1bulo OOill clelumador aee-
10, «ade· e um rl.eo a16. de 
1amê pr&tndo carregado por 
quatro dt santo. •• 
do act> ele uma linda carae
flerlaae~ d& yel,b& C.-A!nbinda, 
feita (CIIII 11U& ordem), por 

- - tllllas do ten-etro. N. i.n lmpa,cto fa.bGIOIIIO e e 
~lleo todo de p6 aplMJffla 
e ao meemo tempc,, 
• até autiornl.llde6 IJlll!tlellta 
começa.11!111 a canta.r e a daft
çar tal e a vibração. 

Logo atrãs toi apt"-\a
c!A outra g;rande fa.Y<>f'lta que 
era a dllltiga. Jurema da Cll
ohoelra, de a.utori& do Ma!'• 
c{Jio P'r118tA!. O públioo ,.._ 
g,lu também de f1lnna. fali• 
tãsttcs.. deixando Jnciueive 
dúvidas quanto ao vencedor. 
MMcllio pecou, na. D0653 e.pi• 
nlãio, por não trsaer uma en
oena9',o de impacto. Porim. 
IUM filha& de sant.o, demon&• 
1lvam. 11111 formidá.vel e&pi.rl
flo de 1114& e clehmdenm com 
al'dor cwllllt\do a ~ip, da 
Ordem Offlband~ .hlreDW. 
da Ollcboem., tierrdro (fie me
:r,eee todo o noeeo apoto e o 
JlClllaO ,poiaMn~ 
D11111 10 de emlooên.eta. • 
,Jt. 11e JXOJel:ou !;ão bem no 
conceito !)01"() esq>irita. pe-
la sua ipllna e pela etta. 
organ . Foi linda a a,pn,. 
aen~ 1 o .-,.JOdO lua-a, 
1'0t a'bnot ~ Ju8i0, A 
Lei A~ t&mbém crNOeU 
multo na final, pol6 o Fer
nando de aoun, coo t.a.ndo 
com a nliioal. col.a.borsção oo 
fUhos de. ces& do Caboclo 1"6• 
lha Verde, encenar&I!l a assi
na.~ d& lel, com impressio
nante a UCidaóe, Inclusi
ve com uma jovem repftSeil• 

tando a Sln-hazinha e oom 
w belA 81!Dhon~ .. 
1-do a Prince-& Jeebel. Jle-

01-.oe e }:retos mh<ll! -
,.._._ o !!Doo q-.o .., 
C..-niotaiioa.,..afll,Q
• de J(eé do F'Ul'odltil> .. 
ti ellOl!llado por Uftallton 
.._dellolta . .,..,o-. 
oeáo1'1111-. 1-o&rde. Pwt
... t&loii 1ml 111a8111tico quer
"' 1uaiar IJl'1IÇM a linda rou
~ e ao b08l enaio d<ll 
.-ntet11111tes. Mariazinhe, e 
NUI !ilhes armaram ume. c,e.. 
11ft lillda oom mna lua c6r de 

lll'M& laamenaa,eando o lllbO• 
do l'Olha Verde. Durante a 
&ipre6$1.tação a lua abriu-ee 
em dois e de dentro dela. sa.t
Nlm vá.ri06 pombos brancoa. 
reprerent&ndo o Div!n.o l!ept
rtto Santo. o que causou 11m 
tormidé,veJ &npact.o na nu
merosa 886istêncla.. oe pan
béns tõda a casa do Caboclo 
J.l'Õ'lha Verde que acabou di
~<10 a que veto. o qutmo 
lugar, coube a cantiga o 
Canto de um Peiecador de 
Célia e Roque. muito bem de
fendida pela. jovem Alba R4'
gtna que usando uma túnica. 
branca. e com seus lOJlioS ca,. 
beloe loU1'08 represent.a.va bem 
& Ieman,já. Foi ela inclust,ye 
escolhida como a melhQr 111,o 

ierpret,e feminina do ~ 
Yal. O séxto lugar foi a 1111& 
41& humilda.de da BM>ã. Ivonne 
Na.acimento, com a .sua boni-
ta cant iga Morada de Cat>c
dõ. Dona I'VOllne, ga.nhou • 
pdbl!.co com a sua sfmpa.t1a ., 
eom. a sua humildade. A.Mm 
dlsao tinha. uma bela CMltl(Ja 
41'18 lbe ffileu oom ~ o 
lleld() lugar , O eétimo lllf&!' 
conforme já oomentamGS 111,1 

da cantlga. Sete é Protetor. o 
olt.e.vo lugar pertenceu a c,a,i.. 

tl.ga de Wilson de Oxóse1, en
tt•ulada Darumê que era. uma 
linda. lo11vaçã.o a Obaluf, :nut
io bem eru:ena.da por Má.rto 
César. O nono IÚgar 1'D! ela 
cantiga Ponto de O!oo&!1 de 
l:llzabeth Cardoso . Apresen
ta.ção segura e perfeita. l'le 
valeu a cla&slficação em n"no 
lugar. Finalmente o déc1mo 
lugar pe-rtenceu a c-anttg& 
gxércfto Blt'anco de Onlá do 
tl'ernando de SOuza.. A -.6-
slco fol valorizada. pela àe- Í 
o!aanação da Jovem Mana 
!lllsa. l"lo&ram for& du C!aa-
111.ti.ea.ções 86 cantigas E&trêla 
Branc. de Már1o Rogérlo e 
:!!is Co5me, Peaa. na Macum
ba de VaJdir P . Oo!lta. Altà!:, 
esta música. ret'e g.rande re
<:e1>tividade por pa.rte do JJll• 
blico, ma,s Va.ldlr não 60Ube 

aproveit ar a eh1moe e não ar
mou uma oeoa. pe.ra ela, o 
que foi fundamental na. aua 
~ficação. Louvação a 
Pai J06(!Ulm também ficou de 
fora. 1: seu autor e interpre
te Luiz Francisco Ribetrc.. 
Seniimento de Csiboclo que 
su.rglu bem, acabou ~lasst
fooaoo por fa.l<t6 de eneaio, e 
finalmente a c,a,ntlga. cabo
clo Ventania., de Fernando de 
Souzg, foi a IYtkna desela&s1• 
fioa.rla. 

Qlle,emos ~ ci-e -.e
CIM 1e caMoig.as aio a,:aooe 
llOIINlllc&ção e muiéo bem tà• 
ta.e. J)ONIJl era n8Cel!lllirio -
ooiher dee: entre as melbllina 
e IM<> iloi feito com juetlç& e 
equ4ilrk> emocional pelo _. 
iPO de jtU'ados que o,nsei,ma 
agndar a toco,s. 

0 NRHado agndoa lo ... 
dos ocnfonne diseemos, maa 
llerla ~ não relembrar a 
OY&Çiiio d8id9. a pdmetra 00-
locada que 1'oi ~ Prá 'YOV6 
C&mblnda. O autor Adllllon 
• o mte11)1l'et.er 9értrlO Lima 

. .li 

Agradecimefíl.to 
,q foram levados pelo povo fl • 

oens fina,! foi inde.9Crltivel. 

Ao Dr. João Razi 
~ não podedamos delx.ar de edemar 

«- noa11 _. .Nllceros agradeciment.o5- ao Dr. João 
Jte.111. Eia, o dmi.nueo Preeiden,~ do Engenho de Dentro 
Atlétleo Clube, que noe cedeu as dependências do clube, 
sem qualquer elÚgêfteia e que nos deu todo o .5eU apolo 
se coloea.ndo inteirame.nt.e à ~0669. disposição para tudo 
o que fÔll!le preciso para o exi,to da grande final elo 
festhal. Mouos a.gra.deelmentos sio extensivos a t.õda 
a difttol'ia que também não mecüu esforços para q11e 
a r.ta .fâllle a belea que reaiJ.men~ tol. Esperam.os 
poder an ouku ocaalóes lenr um pouco da noasa 
Umbanda ao lllingenho de Dentro Atl~tioo Olube ~ del• 
nm.o8 & Nele do 80RE à disposição dt todos Ofl nossoa 
irmioll daquela agremiação que eat,á inclusive em ta.se 
de IIOn'@!fflmento e Cl'Je contari, atora depóia do fes
tl•al, com a Ulda ditll blos • Orbàé , em,lda,clea da 
~ 

AS 1 D VENCEDORAS 00 FESTIVAL 
1.0 LUOMt - A4fô pn. Vovó Cam-bb,da, de Adilson 

· P'-lgueira da Stlva; 
2.• LUOMI - Oa.bocla .Jurema da OIM';hoeira, lte 

Marclllo J'ntsca; 
1.0 LUGAR - !Ai Aurea, de P'ernando P. de Sou:aa.; 
4:.0 LUGAR - Lua Côr de Pra,ta, de 1,tva.niiton Sa

l~ de Souza e Nllza, · 
5.0 LUGAR - O Canto de um Pes~a,dor. de Célia e 

Roque; 
8.0 LUGAR - Morada 4e Caboclo de Yvonne do 

Nascimento; · 
'F.0 LUGAiR - Seoo é Prot.etor, de João Ba-rrOBO ele 

Menezes; 
1. 0 LUGAR - DaT'Ul11ê, de WHson de Oxóesi; 
9.0 LUGAR - Ponto de Oxóssi, de Elizabeth M. OM'

d060; 
~P LUGAR - Ell'érclto Branoo ~ oxa.tá., de Per 

nando P. de Souza. 

\1 

Ano que wm bem Mü;. Pe.
,. isso estemos já ~a.rando 
ai. retflll&mento l!MUS ]?8rteI-
11o e eq:>eNmos que tiod06 'f'Ol
bem a ae inscrever, p<,is Pel!
biff.l ê cultura. e :f'esti,ff.l de 
Umbanda. 6 owtwa :Mlieloea. 
Sar-avt. 

7. 0 LUGAR 

Sete l Protetor 

8.0 LUGAR f 
Darumê ... 

9.0 LUGAR 

Ponto ·De Oxóssi 
ATENÇÃO FINALISTAS 

DO .1. e FESTIVAL! 
A ftm de tratarmos de assunto referenoo a lfl'&• 

vação de um LP do 1.0 FESTIVAL NACIONAL DA 
CANTIGA DE UMBANDA, pedimos a todos os 15 ti• 
nallstas que compareçam na sede do SORE, a-a Rua 
Per»ambuco, 1161, no Encantado, na próxima quarta,;. 
fei:ra, às ao horas, para uma reunião que faremos 
realizar a respeito. 

Solicitamos que oompareçam o-. autôres e os in
térpretes. Pedimos a todos que não faltem, pois o 
a.ssunto precisa ser trataido com Ul'gência !t é do m,, 
teresse de todos nós. 

' 



asa 
Não fô.sse a grande colaboração dos dirigentes 

da Casa Mas.som, a grande :final do L O FESTIVAL 
NACIONAL DA CANTIGA DE UMBANDA não teria. 
o brilho que teve. Cedendo um material car1.ssimo 
e o que existe de melhor em matéria de som, a Casa 
Massom teve a.tiva participação no festival. 

Agradecemos aos nossos amigos Loure-iro, .Alva.ro, 
Lopes e demais auxiliares, o trabalho estafante que 
:fizeram e a grande boa vontade com que atende
ram a +roas as nossas solicitações. 

São ainda os nossos amigos da Casa Mas.som, os 
responsáveis pela excel1mte gravação realizada ao 
vivo d~ t.odo o Festival que será guardada como 
m:na rel1qula. da nossa religião. Voltam.os a · agra
decer e rogamos a Oxalá.. qµe dê tu.do de bom. a 
está. gente que desin.teressadam.ente- e- si>mente. com 
o desejo de senil:' nos- deu. &. !m:mldá.ffl colabo,m.-

. !Ilia na graDCJ.t do üi'tlmo d:lz 25-~ 

BVidentanente a lmoren.,a 
escrita e !ai.ada bem oQmo a 
tel.evisadn. teve oapel de des
taque na ênto da no a mis
são. ~emo.s as Rádios 
Continental. Rio de Janeiro 
e aos diversos jornais da ct~ 
dade a ezelente cobertura 
que nax deram, bem como a 
TV --Globo que nos mandou 
um11, de suas globetes para & 

cobertura do !estiv& que !o1 
transmitido em flashes para 
todo o Brasil, tornando as
sim a romo o de âmbito 
nac,onar. 

Ql.l.ill"~mos t:imbém a~de
cer a Dona Terezinha Mon:.,e, 
Coordenadora do Concurso de 
Miss Brasil que nem ajudou 
imensamente como per.feita 
relaçíi:es- públicas. que é da 
13. RA. 

Muitas pessoas importantes 
pr:estig:i:ara.m a I Festival Na
c:ional da Cantiga de Umban
da e entre elas se encontra
vam dirigentes de- terreiros de 
~ de- cúpula, o deput.ado 
8-ér&icr Maranhão, o DOSIIO 
c:ampanli.eiro deputado FJ:o
rtm Coutl.Dho • muitas ou
lroa-. 

Agra;decemas a presença de 
t:odoa e não poderuimos dei• 
zai- de mencionar: a presen
ça. da Yalomá Elizabeth; da. 
Tenda Espirita Cristo Rei, 
que tem sede na rua d.as Te
le-!onistas, 50, na Vila Alian
ça, -q~ é sem dúvida =a 
grande lider da rellgtão na
quela zona da cidade. Dona 
Elizabeth !oi levada peio 0011-

10 irmão José Lopes e peta 
sua espôsa: a Babá Rosa Lo• . 
pes que se :faziam acampa.
Ilhar ainda do Babalorlxã 
Francisco. A rodos o.s nossos 
mais s1Dceros agradecimentos 
e espal:llii10.s que voltem sem
p:i:e. às' nossa-. promoções, pois· 
no.ao trabalho · visa tão •· 
menta. mastrsr a que- !14. o 

. 1i.eJm D& ncw. tJtnhuulila • _. ...... .._.. 

DOMI , 1/ /1971 

FESTI A DE F 
FLOOIM COUTINHO 

DomÍlJ€0 passado estive na grande final do l.º 
~IVAL NACIONAL DA CANTIGA DE UMBANDA 
que .se realizou no Engenho de Dentro Atlético Olu-, 
be. No.ssa g nte estava lá prestlgl.an<lo a promoção 
do SORE e do nosso il'mão Má.rio Ba.reeloa. 

Nunea vi um espetáculo de fé igual. Eram mi
Ih de pessoas pensando muna só coisa.. A um
ba.Bda unida e livre. Mais uma vez meu irmão Bar

me levou a presença. do no.s.so povo 1t tive a 
tunidade de falar a re peito do projeto que vou 

a.pce.aeJ:lta.r em breve em Bra.sllia., e que dará nor
mu definitiva.:. à nossa religião. Para ~o o Bn.r
ceJ.os estâ colhendo elemento.a e me da.rã um amolo 
relatório para que eu po.ssa traru;formâ-.Io no pmjeto 
que será., se aprovado fôr, e oara isso lutarei. a rea
li2açü.o de um sonho de muitos anos. 

Voltando a falar do Festival, afirmo sem mêdo 
de errar que foi a maior oromocã.o l amais realizada 

j 
dentro da Umb:mda em tôda a sua história. O povo 
vibrou de forma ma.raviJho,1;a e todos cantavam as 
cantigas que eram apresentnda.s, num extraordinário 
espetáculo de fé. Não houve um senão durante a 
fes~ que se prolongou até. à.s 22 horas num clima 
de multo amor e espiritualidade. Com o resultado 
final, justo e l.ôgico, houve uma e..'C.plosão jamais pre
senciada por mim e milhares de vozes cantaram a 

/ 

DOMINGO, 1/8/1971 GH NA U.IIBIMDA 

SEGREDOS DO SANTO 
Noticias Do 

N. 0 1 OGUM OrozimbQ Pimenta 
"lt preferível ensinar o certo do que permitir q~ façam erxado". 

03 d&Ntore.s 00 tab~ N

cebill".&Jll uma carinhoee. ais· 
siva. do imnão Olrolimbo Pi
manta.. do Gefttro l!ll.p&.-lt& 
Dom Miguel (R LUiz Ba.r
ba.lho, 446, Roche. Miranda). 

ENSINAMENTOS, CANTIGAS, COMIDAS D.E SANTO E TUDO 
SôBRE OGUM-. FAÇA voctt MESMO A SUA "OBRIGAÇÃO" 

A VENDA AS CA(;lAS DE UMBANDA 

f O nosso querido amigo con
tinua. empreg&ndo todos os 
sewi esforços na. Ca.rldad,e ao 
Povo de zambi. com o mes
mo fervor e a. mesma dedioe.
ção de sempre. como noesos 
lllitme.s estão lembra.dos, o 
centro do irmã.e Oro!litni,o !oi, 

o Cantinho Da Corrente Mental 

R,ESP0STA.S: 

NeJma Alcarfm T.enha 
muit-0 cuidado ao lida.r com a 
sua mãe. Dê-lhe maaagens 
no l>raço e na perna.. O no
me dela e do seu Irmão es- , 
til.o em nClil.& cOITente. Begue 
carta 

Peixtnha sorreaora - Vt:
nna conversar comigo qual
quer quarta-feira após às 19 
ho:as. Muito em breve .serà:s 
a Pe!Xinha feliz. Um abraça 

lt4 argaritla Rodrtl/'Ue& 
Alude-nos a ajudã.-la tendo 
aomente p.ensamentos posltl
YOS Escreva ..sempre. 

Marl-y de Tere.,QJ)OUs 
ltnvie not!clas de ua !Uhl.-

clsa.m da nossa ajuda e som0.s 1 
pobrea 

Eliany de Oltvetra - Man- 1 

de seu p~l lavar os bolsos com j 
um chá de péraJ.as de rosa 
bram:a. ASsJm que -puder v.e- 1 

nha conversar conosco a res-
peito de sua bronquite_ 1 

Antonta d.e Sã - Procure .&I 
mesmo em São 3onçalo um 

1

• 

bom Centro F.s]l1rlta ou ve
nha .até ao SORE conversar 
conn-.:-ro. Um abra.ao. 

W.aldtr José - Méler - l!:s
tamos fazendo correntes 1)1.ra 
wcê e os seus tam!Tiares. Te-
nha 11'. Om li.orar.o. j 

Doraltce Itatlal-a 
:tu;,J11rde ca.n&. 

MAE ELIS 

Julrá, Edith e Lucl. F'Ol o ee
fõrço no:.á.vel do Dr. Valde
mar. Fo1 o corpo de ]UradOI! 
que não se delxou in!lu-enctar 
por torcidas. Foi a presença 
de tanta gent.e boa ajudar-nos 

J _ f _ CABOCLA : 
ANDI RENA / 

a fazer do Festlva1 um suces- Nosso companheiro Ivan 
so, sem dlzer que o chopp fol Rodrigues visitou a Tenda Es- 1 
a melhor coisa do Festival pirita Cabocla Jandira Sere-
J!J, segundo me parece, m]US• na. que tem sede na Avenida 
ta e depreciativa a .a!!mna~, Automf>.vel Clube n. 1081 no 
e po!le da.r a idéia .àqueles que Engenho da &&inha e ~ dlrt-
na.o com.pareceram que .o l.• g!do pela cnmpetente B11.bA 
P. N. C. U., fol =a imcm-- Jorg:tna Santos Narctzo. As 
sal do Festival d& Oerve.lt., o sessélfs são as 4111gundas com 
que ne fato não ~nõe -P,-etos Ve'.ho!;_ qua~tu. con-
a. "8I'd&l!e. ' ns C.ab(){'la& e à;s sextas w:m 

O lllllJ!; .corret.o ooru,e1:to lô- ~ r<i de l!:ltu . 
!:Ire o Fe~al f0l -o 6lll1t1do ~ncte=os • Bao6. Jo:r-

hé. t.eat-. àeJ)roàaào pai" .. 

nátioo6 ~. IBM iae 
não l.mpeol.u qae ae oontà
nuasse :fazendo o bem e r.,Jia
dimdo o próximo. 

Orol!imbo Phneata e N1II 
fl1hog /ielllpre pre!!Ugi41'6lll i&
das 811 llOIISU promoçôe;I e Wa 
um luge.r especial em JlQMO 
OOCàÇão. 0 preto velho clrt 
Ca.sa é o Rei Coaeo e o E'lllll 
é o Lalú Coro&. ~-adecemaa 
as boas pal&TI:'116 do Oroàmbo 
e de boa amiga, Oda.le<:e. 

Do Caderno 
do Renotinho 
A Vondunci :Nanci àe OU.

g::Jiã atende com jôgo de t,t, 
zios. •às têrça•. :quintas e ~ 
bados. das 8 àl; 17 horas. ., 
seu Dê <:Rua Cirne Maia. â 
Todos os Sim <lll l. 

-::-
Dona Bellnha vai dtÚ •1~ 

grande feijoa:ia. hoje, 2. 08P' 
tir de qumze hnr;.s n" nê a 
Ox66si Rua Clrne 11,{aia. ttl. 
Tod06 os Sllll o-~l Dona a., 
linha é filha d-" ,;ii'ltO déMe 
ll-ê -d'r'gido 1>!'10 B•b9leô JOl'
goe de Cxó"Si . 

música. vencedora que foi AGô PRA VOVó CAM
BINDA. que era de fato a grande favorita do públ'co 
presente desde a sua primeira . apresentação. Envio 
os meus parabéns aos representantes de Macaé, aue 
está aniversariando êste mês, e estejam cert-OS de 
que ê.,te grupo de jovens umba.ndistas · honrou de 
forma magnífica o nome da sim.patica cidade flu
minense. Foi a vitória da fé. Todos nós vencemos 
porque saímos do Engenho de Dentro com a noção 
de que nossa gente só pensa em amor e no santo. 
Ano que vem tem ma.is, porém êste l.º FESTIVAL 
NACIONAL DA: CANTIGA DE UMBANDA ficará ine.s
queclvel, pois abriu um nôvo caminho, por meio da 
nµísica, para a desejada união de tôda.s a., camadas 
esplritas. Estão de parabéns os jurados, os intérpre
tes e autôres. e principalmente os promotores do fes
tival que são os direrores do SOB.E, diretoria da qual 

ho a hanra, de fazer parte. Saravá. a Utt1.banda_ •=---, ...... - zn:HL qu..a.tl":qu.er aue .aeja.m . ..IDll- Ver.a Morats - COl.0C&mC!! ·1 
os nom~ :=:o n<M1811 coz:ren:t.e. 
.Ajllde-noo :al .de 11ue. ca.ea. fA- , 
.~,.,d-n-a C-:YD'llSCD- 'Penha ca.Ima. 1 

;:,elo senhor Jelson Gullnerm~ 11:lna e tôda. diretoria. -peia , 
Orblz Sampaio . .Adnunistraoo. .m&W!mll cord1&l enm que _re- j 

1--------------------------· peramos que ela t<mba can
segulclo supet r a orlae. 

Altair - R~end1! - 1"\qneJ 
eonoente em n.bel du JSP
lbor s o!)tidas. J!:sc- ,em
l'fC. "Tam~ o -r.Qnsldero .am , 
pouco m.en fillm. 1 

6:hsa D_ Taveira - Dia ao 
1 

~ 11uem ~sft_..,eu t>~!!mdo 1 
-,,0r Pau lo Eds® e " 
-mwn~ seu .ntr~ e :eruier!çt, 
1)11!'.a :a respostt,,. 

-mN'RA QB9lim.V~Ç O 

melhor eo!sa do .F'tllltlva.J , 

Regtno1a gu,e disse: «G®NT'E cebP.u nosso companh.lô'lro e 
C:'\NTANDO COISAS EM _pelas palavra,g eloglOSILll pelo 
QUE GENTE AOR,EDITA. tabalho :com que vem tendo 

Mãe 1:lis dá COMUlf-81! 001n 

Pomba Gira Mulambo, As se
rundas-!eh:11.i; na Rua .Perei.
ra de Figueiredo, 467, OSvaldo 
cruz. a partir das 14 horM. 

• rrente dos destinOll ao 
SORE o nosso estimado pre
sidentl' Mário Barcelos eee
rando uma bl!eYe visit. de 
DOl!!!Os .irmãos em nossa ~ 
à rua Pernambuco. 1161. JSD 
Encantado. 

teia Semnre Aos 
{Jrummros 

Ileu me.rido que. .ao del.tll.r. llel· 
:se de lado a.s ,:ireocUIPll,ÇÕeS e 
pense em eolsas agra.dáve!a. 
AOS p.ouros o sono vtrt.. C'm 
aoraço. 

&!l!culpe-me senhor Bl!!llh- ----------------------------------- --

Carlos AUemand - Agra.de-
Oº suas pe.laVt'flS tão amAvela
Coloca.mos OI! nomes pedidoa 
em nossa corrente. Ana Am~-
11& pede .que o senhor lembro 
a.n Paulo Garrido a encomen
da dela . Grato . 

Conceiç4o - Campo Gran
de - Estamos resando por 
você. Tudo hâ de se resol
ver satisfatoriamente. Escre
"VII. quantas fôlhas quiSer. o 
tamanho da carta não tm
porta. o que vale ê a ré que 
você possui em nossa cor
rente. 

Mtralda Cardoso - In!eltz
men te o auxfllo que você nos 
pede é lmpossfvel de atender. 
Nós também temos nossa Ro
ça e filhos de santo que pre-

'lle - .não foi o chop!) da Slml. 
apesar de ser ótimo. '(llo\. tste 
111m, o esp!rito de uniio ~ 
11empre houve entre t~1os N 
candid&tos. Fo1 o nascer de 
novas am.tza.des. Foi o eepi-
r1to eeport1vo do Tola e de 
traooma. da Clgan11, que M 
mantiveram sempre alegres e 1 
sorrindo, mesmo sendo des- 1 
classltlcados. Foi a graça aa 
Jnt,erpreter do Canto de um 
PeSCador . Foi a eantiga !!nela 
do Pai Joa,qul.m;--foi a simpli
cidade da IVonne do Ju.ssa
ranã. Foi o gesto do ',IITUSfltl 
oferecendo a Roça d.o Xa.n~0 
de ouro a sua medalha. FOI 
o sentimento da Elisa decla
mando o Exército Branco. Foi 
a amlza,de do Fernando e dt' 
Liva,nllton. Foi a 11,luda. enor
me da. dona Mariazln·ba An-

P ra Búzios 

o nosso companheiro Mário Barcelos pas-
arâ a atender para jôgo de búzios, na sede do 

SORE, na Rua Pernambuco n9 1.161. às têr
ças, quartas e quintas-feiras, no horário das 
15 às 20 horas. Os interessados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
fichas. 

Fest.a De P·en.a Roxa 
Ser.á No P óxi,mo Dia, 7 

No dia 7 de agôst.o, o Cen
tro Espírita São Sebastião es
tará realizando a sua festa 
má.xima, que é a festa em llo
.menagem .ao caboclo de. Pe
na Roxa., guia espiritue.l dês
te terreiro que IUnclona na 
rua Monte Lindo, 57B, em S 
Ma.teus e recebe a. com,peten
te dil'e~ da Yalorixá Neuze
mu-._Lasry ~ do seu esp&o 
'Ruy~. 

As homenagens estão pro
cramacta.s para às 21 horas 
onm o leva.ntamento de trêa 
Y....õs e em .seguida .será a che
gada do Pai Pena. Roxa., tão 
esperada por t.odos os seus fi
lhos de fé. 

Ano passado est.ivemos pre-
Jentes a çande festa e aa.1-
snos daquela casa imlpressio
nados com a grandeza de tu• 
do o Que tiYemos o _privllé
lio de assistir. Jl:ste ano, po
rém, será imposlvel a no.ssa 
ida. pois exat,a.mente no dia 
1eguinte, dia 8, esta.remos rea
lizando um toque na sede do 
SOR.E, com salda. de dois 

Ya.&. Esperamoo que o RuY 1 
e .sua espôsa compreendam a 
coincidêncla das da.tas e nos 
desculpem . .Fazemos votos que 

o gra.nde Pen.a Rôx& dê toclD 
seu a.xé aos filhos da SQ9. C9! 
sa e que a. festa seja ma~ 
vilhOSl' colllO f<>i e.no passa«-. 

---~----------------

A TE O ESPíRIT A DO CABOClO ~ 
PENA AZUL FAZ MUITA CARIDADE 
A nossa reporte.gero fêz uma 

visita à Tenda Espirita do 
Caboelo Pena. Azul, situada li 
Rua Doutor Luiz Guooie Ley 
n-" 113 (Penha)· e que é diri
g,ida com muita eficiência pela 
simpá.tica YAlorixá Marie. He
lena, muito estiro.ada por seu~ 
filhos e por todos que a co• 
nheoem. Esta casa pratica o 
ritual de Umbanda, com mui
to gabarito. Realiza sessões 
aos sábado.s, a partir de 20 
horas. Tem como Mãe Pe
quena '!'fazaré Chaves; cambo• 
ne, · Rose Marta; samba. Ma• 

ria d.as Graças e Ogã de A~ 
baque. José Carlos. 

O presidente fundsdor é Ci 
irmão Vicente ~ Costa Aratl, 
jo. A corôa de D. Maria BI 
lena é de Ogum com Ia~ 
sendo seu.s guias o C&boellÍ 
Pena Azul, vovó Catarina clli 
Arua.nda, que dá consultas 61 
2as., 4as. e 99,s, a partir cW 
15 noras. 

A tenda trabalha. tambéà 
oom Exu TranDa Ruas diaa 
Sete Encruzilhadas, Pombel 
Gira e Erê Ritinha da Praia11 

Uma casa que mereoe ~ 
visltadll. 

-

-
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C :NTRA-CAPA 
/ j ____ Por JOSÉ BENISTE· 

TOS SEM FOTOS" 
ENCOI\'TP..O DE 
DOIS AMIGOS 

Hoje, por uma circunstânela 
tôda especial, explicarei em rá
pidas palavras, a razão de ser 
dêsse "Fatos Sem Fot.os". 

Fugindo da linha tradiciona 
do jornalismo religioso, que ob• 
jetiva, porém, não comunica_ 
senti a necessidade de se criar 
algo que fôsse como que uma 
conversa informal realizada por 
dois grandes amigos: o Tablói
de e o Leitor. Pensei: como se
ria uma conversa de dois amin 
gos gue se encontram todos os 
domingos? Naturalmente have
ria de ser mforma1, como disse 
acima; crítica, pitoresca, um 
tanto maliciosa, alegre, íntima. 
sem protocolos e sobretudo FA· 
MILIAR! Juntando isto tudo, 
n~eu o "Fatos s~m Fotos"'. 
Esta é a sua estrutura. Are a 
sua loc lização no Tablóide foi 
pl~nej ada. Ficarei por aqul, 
pois o Pouco espaço desta Con• 
tracapa, não permite maiores 
considerações. Mas êste curto 
esclarecimento, deve ter ido ao 
encontro de algumas dúvidas, 
eliminando-as. o que espe-
ro... Um sara vã pela elimina
ção destas dúvidasl 

FESTIVAL 

Peguem o Tablóide passac:l.o 
e verifiquem as mmhas opi• 
niões quant.Q às classificações. 
Tudo certo! & como o Adilson , 
"Vovó Cambinda" da Silva fa
lou: "no prôximo Bolão voei 
vai marcar as- cruzmhas para 
mim ... " Bem, nem tanto e nem 
tão pouco. A8 vêzes sei Que as 

AGõ PRA VOVÓ CAMBINDA. 

Eu já tinha dito que era a 
favorita. Foi o 1.0 lugar em 
tôda.5 as eliminatórias. Um de
talhe: foi também a vitória da 
humildade. &se Adilson é um 
excelente rapaz. Mereceu de 
ponta a ponta. Todo o mundo 
cantou Q ponto, at.é o júri ••• 
Aliás êsse júri foi bacana tôda 
vida. Teve a particularidade 
de não se deixar influenciar 
pelo público, embora êle fôsse 
impo:ttante no julgamento. No
ta l.000 para o corpo de jura• 
dos. Ah! ia me esquecendo: 
um saravá para o Sérgio que 
foi o feliz intérprete. 

SETE l!: PROTETOR 

Como previ, o João Barroso 
ganhou o prêmio de melhor 
lntérprete do Festival. Era. 
tranqüilo. O ponto é que não 
roi bem compreendido. É bom 
salientar que êle tem o estilo 
autêntico da Lira. De qualquer 
forma, eu sabia que algo de 
estranho !.l"ia. acontecer com 

Têrmos & 

Expressões 
A CONCEPÇAO DE DEUS 

ENTU OS YORUBAS 
(final) 

criticas são meio "duras'' de OOODUWA _ êete t.êrmo 
serem aceitas, e mwtos podem v~ de odú, um grande aer, • 
não ter gostado das minha.a ds tiô dá wá, que ·tem existên· 
apreciações. Mas a verdade • . ,.eia própria.. Isto é, Deus é um 
que o resultado final provou _·. ser que e!dst.e por si mesmo. 
qu~, venceram os _melhores .. ~.f:-,Aqui a. teologia yoruba nos d.111 
Allas,, !,odo.s os candidatos fo-- J_··-claramente que Deus não foi 
ram otrmos desportistas. Ass!a- criado. 
ti muitos dêles aplaudirem aa 
classificações finais. Isto é 
bom. Prova amadurecimento a 
espírito de competição. Um sa· 
ravá para todos! 

LEI ÃUREA 

Melhorou bastante a coreo• 
grafia do Fernando. As cariw
terizações dos pretos-velhos es· 
tavam perfeitas. Desta vez, o 
Gonzaga dançou como um 'ver
dadeiro"' prêto-velho. A Prin• 
cesa Isabel estava autêntica. 
Só faltou o Conde D'Eu ... Foi 
a melhor coreografia do Festl• 
val. Nota 10! 3.0 lugar justo, 

JUREMA DA CACHOEffiA 

Tranqüila, tranqüila como a 
própria Cabocla Jurema. Melo
dia de fá.cil capt.ação e •1ma 
interpretação bas'õante sef:l"ira. 
2.0 lugar merecido. Só não ti
rou o 1.0 porque existia um 
"Agô Pra Vovó Cambinda". Pa· 
rabéns. lt nm verdaáefro 1mnto 
de Umbanda. 

ALAY! ou :mr.EMI - êste 
têrmo significa possuidor da 
vida, o outorgante da vida, o 
dono do espirito e da vida. 

OBATALA - êste têrmo de· 
rlva-se de obá, rei, e de ti ôla, 
que vive eternamente. Isto é, 
Deus é um rei ou ser imortal. 

OOA ôGõ - significa, um 
ser da mais alta excelência e 
majestade. 

ALMNú -· isto é, o Miseri
cordioso. A concepção aqui pa
rece provável que tenha sido 
introduzida pelos maometanos. 

li.'LEDA - êste têrmo signi
fica literalmente, o Criador e 
o Pai de todo o Universo. En
tret.anto, embora a teologill, 
yoruba afirme que a criação 
dos ·êres humanos e de tõdas 
as coisas está impllcita na ex
pressão Uni v rso Criado. silen
cia totalmen e sôbre a maneira 
por qnc Deus veio a existir. 

fase ponto. E aconteceu. Tirou 
o "7.01' Iucar. Sara.Tá "asa" 
Se.a 

1 1 1 1 

O Màrlo Rogério veio me 
explicar que Q Omulú caracte• 
Ado não trazia na •mão o 
erukerê de OxOMi e sim uma 
outra coisa que não guardei @ 

nome. Mas fica o registro. ~ 
Ga.te do Livanilton: ao invés 
de dizer "está abolida a e.'llera
vidão" sa.iu essa "está abolida 
a libertação". . • Que foi Isso 
Liva? :ll=>..~ O Fernando veio me 
abraçar e agradecer as criti
cas. Só não gostei daquela "pa
t~iotada'' quando disse que fa• 
z1a os pontos em ritmo de sam
ba, porque era brasileiro. Mas 
valeu o abraço. ,;:e;;::;:, O júri, de 

à.o perfeito, deverá ser contra• 
tado pelo Flávio Cavalcã.nti. 
Sa.ravá. ~ O "Ponto de Oxos
ai" bastante feliz com o seu 
intérprete. Bela voz. =ll=lR'l' Tôla 

o seu ''show'' particular. 
Muito boa a apresentação do 
candomblé. >l:<=!:"'~ A Lira tôda 
caracterizada, foi a nota do 

·vai. Grande t.orcida. Um 
.aaravá para D. CacUda. ##Ollr 
Muito simpática a lembrança 
de um dos candidatos pelos to
cadores de atabaque do Festi
val. Foi bastante aplaudido por 
isso. :li:=!:~ Repito: espetacular o 
esp1rlto desportivo de todo.s 01 
paz-ticipantes. =ll=li:l!: Público per
feitamente identlfica.do com a 
finalidade do Festival. A.plau• 
dlu todos 03 candidatos. ~ 
Próximo P'estlval será no Mart.
~-~ Até lá! 

aAPIDAS 

Deamell.tidó: Oleprio, • 9-
lbo maia velho (TiYO) de TáU. 
J'rumu.tlnho, continua maia n
-v:o do que nunca. ~ Atenção! 
&l. vem a "Mlss" Simpatia. da. 
Umbanda. Criação da "Ellla 
Promoções Incorporation". ~ 
Frase do Sargentelli (TV): 
''Mulata é como a ma.oumba. 
Ninguém gosta de confessar, 
mas todo mundo vai lá". . . :Jld'A 
Jorge de Oliveira, d'O Jornal, 
irá prestar uma. homenagem ao 
grande "batalhador" Irênio Va
le do.s Santos. Titulo da sua 
coluna por ocasião dêste avlso: 
"A Umbanda no Brasil Chora ... 
Bem ~estivo. . . :!:<>'~el:< Zé Ribet• 

ro, "th ·king", mandou bordar a 
ouro no seu robe-de-chambre, 
uma coroa de ouro especial
mente para receber as suas vi
aitas. Glup! :!F'~~ 

ROTEIRO DA SEMANA 

HOJE - Ominibú da oxum, 
Rua N. S. de Lourdes, 16, Gra
Jaú - Tirada de yaô de Ogum. 
>!:'-'!:=!'~ Casa de Caridade Oxossi 
Caçador, Rua Barão de Bom 
Retiro, 2041, Orajaú - Consul
tas. :1,;:,:F1:, TÊRÇA - T. E. Ma
ria Conga, Rua Vilela Tavares, 
337, Lins - Gira. ,;p:;:,i:, QUAR· 
1'A - T. de Umbanda Ogum 

! • ~ 1 

:-

aetra MM', a... -..r WN'Ulk. 
111, Lote 14., J~ -
Gira. :l!=ll=!(< QUINTA - T. E. Yo
vó Maria Conga de Aruanda, 
Rua São Roberto, 20, c/1, E.1-
tácio - Consultas Pomba Gira. 
#=ll=i'l: SEXTA - T. il. Cab. 7 En
cruzilhadas, &u-a Domingos Pi
res, 181, Pilares - Gira. ~'l=li<# 
SABADC> - Cabana Vovó En
lll'ácia, Rua Padre Telêmaco, 
570, Quintino - Gira. ~'l: Sa· 
ra.vt.l 

Aftl BRiEV.E .. , 

Bem, vocêa poderão &ar 
surpresos, ma.s eata Con1,racapa, 
encerra as minha.s atividades 
como Secretário e Colunista do 
Tablóide GN na Umbanda. Não 
se espantem, por favor .. . Acou• 
tece q.ue durant.e quatro ano., 
a minha dedicação foi total: 
Agora as minhas atenções têm 
a necessidade de serem volta
das para à minha indústria de 
malharia, que nesses quatro 
anos foi relegada a um segun
do plano. Não poderia criar 
algo de real consistência, com 
duas responsabilidades de gran
de envergadura: o Tablóide e 
os meus negócios. Tive que 
optar, e acho que escolhi cer
to. . . As minhas atividades re
ligiosas cam.tinuarão, e num 
futuro bem próximo, vo ta eL - • m----que ma.rcou a minha ativida-
de: inovação, honestidade e sin
ceridade de propóaitos. No Ta
blóide só deixo amigos, e igual
mente aos seus leU.ores, pois 
sempre tive a ha.bllidade de 
saber criá-loe, e o mais impor
ta.nte, saber cultivar as s.u.a.s 
~- Se deeael'adei a al· 
g,uém, a êasea eu re1$pondo que 
preferi peroer um amigo do que 
taltar com a verdade. Bem., n
carei por aqui, pofa n-ão eneon
tro maia pau.vru. . . Aos eom
pa,nheil'aa de redqio, o m&U 
ltaftft t.t~; ao ~ dt• 
rei st.mpNment.e UM MI Bl'e· 

'"··· 

Jói-as Para 

A Sua 

"O nosso ideal devemos 
colocá-lo nas estrêlas, aind·a 
que fiquemos no meio do 
caminho". 

"A evolução é a lei da i 
vida; o número é lei do uni- / 
verso; a unidade é a lei de 
Del..18". 

"As virtudes perdem-!e 
no mteresse. como os nos se 
perdem no mar". 



o_qu,e Ho· e no SORE Com 
. . 

esta de Saída de Yaôs 

.. ~-------------------
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Uma lansã e um Logum-edé 

na Saída de. Yaôs no SORE 

Procissa.o de· Xangô 

Fest,a Das Cri,ançtJ.s 
Já estão sendo programadas as festividades 

i do mês de setembro que são, a festa das crianças 

1 
e a já tradicional Procissão _de Xangô. Para isto 
a diretoria do SORE se reuniu na última quarta.
feira. (Leia na pág.) 

Uma Iansã e um Lo
gun-Edé estarão dando 

ts 
pois ct·as 16 horas, n:i 

Roça do Xangô de Ou
ro _que funciona nas 
dependências do S0-
RE, na rua Pernamrm
co, 1161, estação do 
Encantado. Nós não 
paramos na nossa mis
são dentro do santo e 
o toque de hoje é uma 
homenagem da nação · 
aos terreiros de Um
banda, mostrando gue 
existe um perfeito en
trosamen\e entre os es
píritas. 

Logo mais todos os 
1rmaos que prestigiam 
o SORl!: es1;arao nova
mente reunidos na 
grande festa e Oxalá 

permita que seJa se~
pre possível progra
mar-mos reuniões para 
que todos os filhos de 
Zambl se conheçam e 
se entenaam. Visamos 
a Uillào e o congraça
mento e deixamos bem 
claro ma.Is uma vez. 
Para nós, todos somos 
iguais perante o Pai 
Criador. Venham to
dos, Umbandistas, Kar
declstas Oll Candom
bleclatail. 

Depois do 19 Fettival Nacional da Can~ga de 
Umbanda, o SUPREMO óRGAO DAS RELIGiõF.S 
ESP1RITAS que congrega terreiros de Umbanda 
e Nações, estará novamente em festa hoje com um 
autêntico toque de Angola, ocasião em que ocor
rerá -a saída de dois Yaôs. Um de Logum-Edé e 
outro de Iansã. Na mesma ocasião faremos um 
casamento Espírita. A festa terá início às 16 horas 
e esperamos contar com a presença de todos os 
nossos irmãos. Como sempre visamos unir todo o 
povo espirita sob a gloriosa Bandeira Branea de 
Oxalá. 

Festival Promoveu 
Uni.ao de Espírit,as 

Não somente o fator cultura entrou no Festl• 
val das Cantigas. Houve também, graças a Oxalá, 
uma união entre 01 espíritas que se entenderam. 
às mil mara"rilbu. (Lei& na pág ...... ) 
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o último Dos Espartanos CU R I OS IDA D E S! ... 

- ·•l;SJ:'iRlTA, DIGA ElU SEU TER
REIRO. QUE AQUI TRABALHAMOS 
PARA QUE SEJAM CUMPRIDAS AS 
SUAS LEIS". 

Esf.a ira.se por mim criada, contém a 
grande verdade, com referência a essa 
harmoniosa familia, que se chama SORE. 

Do mais humilde dos auxiliares, até 
o nosso dinâmico Presidente IARIO 
BARCELOS, trabalhamos em benefício 
da coletividade espírita e plantamos 
sementes férteis de amor ao próximo e 
dedicação à Religião, cumprindo com 
determinação e boa vontade a missão 
recebida de nosso Pai OXALA. 

Em artigo anterior, fiz referência ao 
nosso compenetrado e correto Presiden
te MARIO BARCELOS, como o ''LEONI
DAS MODERNO". um inca.usável e valo
roso guerreiro, digno filho do Vodum 
XANGô, o.rg-anuado e em;preeudedor, que 
a todos contagia e anima. fazendo com 
que a cada dia, ~ em nosso peito 
a chama ardente do dever cumprido. da 
fé e da união, da compreensão e da fra.
ternidade, do amor ao próximo e à Re
~ que pra.ticamos com dignidade, 
humildade e decl:ieaçio. 

Ea. particularmente. que vi o SOBE 
nasces, carreguei tijolos, pintei paredes, 
adquiri calos nas mãos. engoli muita 
poeira, subi e de;ei escadas, trabalhei 
com enxada e pá, eaneguei koncos ele 
árvore nos ombros e muitos ea.rrinhos de 
areia. me orgulho, pelas horas qu.e são 

• 
an Ln o a 

LUIZ CARLOS FORTES 
(Babalorixá TOLA MALEMB~) 

e pelo dia, que é, de pertencer a uma 
árvore frondosa, que deu bons frutos, 
verdadeiros expoentes positivos de nossa 
Religião, peças vitais de uma máquina 
incansável de trabàlho honesto e desin
teressado, operando cada uma em bene
fício das outras, pa.ra o melhor e maior 
rendimento do coruunto. 

Assim sendo, orgulho-me em ser am 
dos Fundadores do SORE e associado de 
n.0 10, e sou contra tudo e contra todos. 
na fé de meu Pai OGUM, o último dos 
Espartanos. 

• • # 

TOLA lL\LEMB2, · realiza consultas e 
Jôgo de Búzios, tôdas às quartas-feiras 
e sábados, a partir das lt horas, com o 
Sr. TRANCA RUAS DAS ALMAS, na Rua 
Nascimento Gurgel n.0 29, Largo da Fon
tinha, em. Osvaldo Crus. 

Hoje, dia consacrado aN pais, nio 
poderia. deixar de enviar a todos os 
PAIS brasileiros, o meu abraço fraterno 
e o aché d.e meu Pai OGUM. 

=!li ~ >li: 

As crianças eu peço, hoje. beije seu 
p&pai e torne-se o aeu verdadeiro or- ' 
plho. &le precisa do seu carinho. 

Mental 
MAE ELIS 

Mário I?Qgerto. o Za2 Enm
gl completou hoje a. sua obri
gação de Vodunce. Jovem 
ainda. oom IS a.na. de l.dad.e. 
Já tem três aD06 de santo fei
to e aa-á. o X&ngõ que sumti
tmzá. o Pai, Má.rio Barcekle. 
à frente da Roça do Xangô de 
Ouro. 

que a n06S& Foça estari pl'O
poTciowui.do em m&l.a um 
grande acont.ec1meil.t.o da nas
• vida de lutas. Vou ftll' o 

seu Xa.ngô da.nçar e a sua Ian
sã. dar & sua pre.seoç&. Qtu.ro 
também ma.nda.r o meu mu
Logum JOOé e Ian.sã e aos doLs 
cUill a'X d<>l8 no~ Ya& de 
bons que se reaJizara.m tam
bém para Obalua!. OTíCIAS DA 

EQUIPE OXALÁ 
Mão El.1.5 atende com Marla 

Mulambo, t,ôdas a.s segundas
feiras. a partir das 14 horas. 
na rua Perelda de Flguettecto. 
497, ü.sva-ldo Cruz. a.ux!lia.da 
por Zaze Era,ngi. 

- Você sabia que tôdas às quartas-feiras JW SORE. 
é realizada a· Corrente MeµtaJ. ela Caridade, sob a dinção 
segura e eficiente do Baba.Iorixá OBA TELEUA? 

- Que o têrmo OBATALA é derivado de Obá, que 
significa rei e de ti olá. que vem a. ser vive eterna.mente. 
Ohega-se a conclusão de que: Deus é o rei, um ser 
imortal? 

- Que o SORE em nova iniciativa idea.lisou. através 
de MARIO BARCELOS e FERNANDO PINTO DE SOUZA, 
uma. campanha. meritória de doação voluntária, contri
buindo com o próprio sangue, num gesto d.e humanidade 
para. aquêles que necessitam de vida? 

- Que OMULO-, o médico dos pobres, ~ conhecido 
como xapanã, Afomã, Obaluaiê, Soponã, Warlwa.ru, Ogo• 
dum, Vaponã, cajanjá, Azeani, Kikongo, Zakpata.. Ba.• 
bayu-Ayê, Quigongo, Totum e Ajussú? 

- Que no Velho Testamento não OCOffe uma úniea 
-ves a palavra. RELIGIÃO? 

- Que a lenda sôbre OMULO' dlz que o mesmo 6 
originário da pedra de Sudan? 

- Que PONTtFICE quer diser ''fazedor de ponte, .. , 
ligando as duas margens dum rio ou abismo? 

- Que ficou restabelecido na ressurreição de LA
ZARO, o dogma da ressurreição dos corpos? 

- Que os primeiros escravos foram introdmklos no 
Nôvo Mundo em 1502, em virtude de um Edito real que 
permitia o transporte de negros escravos? 

- Que os lndios dos altos platôs mexicanos e pe• 
ruanos eram agricultores? 

- Que a Tida em comum dos escravos das diferentes 
tribos a.tricanas, despertou entre êkfi o sentimento de 
~olidariedade contra quem 06 mantinha no cativeiro? 

- Que houve na. Bahia. inúmeras inasurreições de 
escmvos, destacando-se a dos HAOUSSAS em 1807/1813 
e a dos Nagôs "Malês" ém 1826 e 1835? 

- QDe os últimos e.sera.vos afrlcanoc chegaram A 
Bahia há .qUAse noventa anos, tendo alcum& dentre êles, 
libertoa. form.ara.m mna. pequena colônia, ele C08hnnH • . . 

- Que CANDO.MBU!:, é o nome dado na Bahia u 
eerimõD.las africanas, representando para aeus adeptoll 
às tradições dos a.vós de um pala longlnquo? 

- Que na Africa como no Bra.sll, as cerimônias de 
&dOraçio das divindades C<lllSiSte em oferendas, saerif,• 
ci()S de a,nJmats e Iou.vações, seguidos de cankNI e daocaa 
destinMlos a provocar a incorporação nos Filhos em 
transe? 

- Que em ABOMEY um.a cerimônia para HEVIOSO 
reflete o caráter hierarquizado dado aos pais pelos rela 
suceM!vos e sob a forma de parada militar? 

- Que l\lAOU considerado como deus supremo para 
os Fons e Euês, é também para êles elemento feminino 
da dnpla de deuses criadores Lissa e Maou? 

- Que os ORIKIS dos Orixã.s e os MLANMLANS doa 
Vuduns são os filhos condut.ores que permitem de mons• 
trar a salda dos a.vatares dos deuses no curso de suas 
mlgrações e de reencontrar as causas de sua evolução? 

Docil as vêzes e violente> em 
outras ocasiões Za.ze Era.Dgi. 
que os irmãos carnais chamam 
de Ma-Diubn. segue a trilha do 
pai e promete sempre a :xian
gõ que saberá hODra.1' tudo o 
que foi ensinado. Eu não po
deria deixar de fazer o elogio 
a,e. bem que êle não precl.,e 
dêle, pois além de tudo Má.rio 
Rogério me auxilia em muito. 
nas consultas da Mar.ia Mu
lambo. demonstrando sua hu
mildade, pois apesar de V~ 
dunca, serve prazeirosamente 
como ca.mbono da. Pomba. Gi
ra. 

Centro &pírita laosã. Guer
reira, rua catuába, lote 48. 
quadra 58, Parque Anchieta. 
Yalorlxã Odete. Eledá, Xangõ 
e Iansã. 'Sess~ as quartas
f eiras e sábad<A'> com cabo
clos e tôda,; aJS prlme!Ias se-
gunWl.5-feiras do mês gira 
com E!cu Tiriri. 

ATENCÃO UMBAND/STAS 
.:, 

A vooê, Zaz.e Erang1, o men 
mucuiú ~ que tudo de bom lhe 
aconteça. Seja sempre o que 
wcê é e receberá o eterno Aié 
do su pa• Xangõ e da sua MãP 
Ia.nsã. 

Logo ma.Ls estarei ~ 
• sua festa e a safda de Ya.ôs 

GN na Umh1mda 
EXPEDIENTE 

GN NA UMBANDA 

(Orgão Oflc18J i10 SO&Bl 

Conespondfndal 

centro de Espirita. ca.bOclo 
Tupã. Avenida Bráz de Pina, 
997, Praça do Carmo. Guia 
Chefe caboclo Tupã. consul
tas as têrça.g~feiras. o centro 
é dlrigid,J pel ... Yalorixá Ma
ria Aparecida Fonseca.. 

TENDA ESPíRIT A 
SAO PEDRO 
Sàmente agora nos chegou 

ração da sede própria da Ten
da Espirita Sã<> Pedro, que 
ocorreu no dia 26 do mês pas
sado. A sede fica na rua Vis
conde de Santa Isabel, 39, em 
Vila Isabel e lamentamos sin
ceramente o atraso, poLs g08-
taria sinee.ramente de estar 
presente para levar aos nossos 
irmãos daquela casa o nooso 
abraço do tablólde e do SORE 
CO editor>. 
àe mãos o convite enviado pe
lo nosso Irmão Qodo!redo Cé
aar de M.a-t.os. pera a inaugu-

Lançamento de noves I ivretos de orações: 

' 

SETE PEDIDOS AO "SEO" SETE 
SETE PEDIDOS AOS EXUS 

PEDIDOS AOS ORIXÁS 
., . . . E • • 

SETE PEDIDOS AOS PRETOS VELHOS 

. Procure nas principais casas do ramo. 
Pedidos pelo telefone 235-4383 

• • 
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O MARTELO E A. PENA 

Foi Galileu Quem primeiro demon11trou 
q• dois corpos de pesos dlferenws e.em 
oom a mesma. velocidade, desde que o façam 
deato:v do vã.cuo. A demon.&~ é relativa 
pelo fato de ser quase impossivel conseguir ~ 
VlÚl1M> absoluto: neste, a t4or, Dada deve cair 
pois a queda é produto do pêllo e no vã.cuÔ 
não há pê8o. Ou há? A gravitafáo é uma 
força onipresente, &tas oon!lllerações nos 
acodem, ao ler o noUci.á.rio da última faça
nha cosmonáutica: 06 homens da Apolo XV 
at,u,ara,m um martelo e uma pena de paio 
dent.ro da n.a.ve, em esta.do de imponderabili~ 
da.de, oaindo os dois objetos com a mesma 
velocidade. Galileu estava oo.rto. 

Fico pensando na. diversidade doa obJe
toB da experiênoia; um ma.rtelo e uma pena. 
Que espécie de rebclona.rnento pl)dffnos es
tabeleoer entre êJes? Teria a mão de Deus 
mais uma vez, intervido no ato dos hoaens: 
para mandar uma . meru,agem de sua sa.bedo
ria ! Ou foram os objetoa escolbidffl ao aca
so! Maa já não !lfl disse que o acaso é o pseu
dônimo que Delis usa, quando nio qllér a.'lll
nar o &ea nome? CN!io flUe a frase é de Ana
tole Franoe. 

O ma.rlelo, simbolicamente, represente o 
h-ahalbo material do homem, a sua attTidade 
1Jr&9al e oi-i,I'la e a pena l'imboliza o tn.l>a--

NORONHA FILHO 

lbo fnteleetual, a. aüvida.de do homem espiri
tual, sendo o signo dos escrit.ores, filósofos 
e poetas. 

A mensa.gem que nos vem elo Cosmos po
deria ser tradmida allSlm: no Oéll, os tnba
lbado,u humildes têm o mesmo pêso doe In
telectuais e pensadores e ambós têm as mes
mas possibilidades de queda, 

A teoria de GaWeu, cuja demomtração 
nos tubos de vidro das auJM de Física cons
tituiu uma. experiência. que mal'COU a nOl8a 
alma de menino, agora, nas grandes naves ea,
paciais, assume um aspecto diferente: deixa 
de ser uma lei fíSica para ser uma lei moral. 

Ao pensar na lição oculta que ee esconde 
por trás da quecla elo maneio e da pluma. a 
bordo de uma nosmorun·e. li9ão que sugere um 
mundo onde o pêso e a queda do afinal ven
didos, vejo que ela é a demonstração viva 
da verdade daquele que também foi um tra
balhador do mane1o e d& pena, embora Ili 
houvesse escrito uma ffll: e sôbre a arei..: 
Jesus de Naza.ré, que também em pllleu ••• 

Saudemos a aurora de am t-po, onde 
todoa os homens valerio pelo Mil trab&lho e 
todo trabalho sel'á abeneoado por Dells: aquê
le tempo, poetkla.mente cklclito por Teilhanl 
de Chanlin, quando Pécaao aeri at.relado ao 
ando para a grande semeadura da Beleza. 

Homem do Povo FESTA DE ANO 
EM GOVERNADOR 

O jovem Deputado Sérgio Maranhão, mostrou que 
é um verdadeiro homem do povo. De formação religio"ª protestante, tomou conhecimento do 1\l Festival Na.-

' cionaZ de Cantiga de Umbanda e compareceu ao Enge• 
nho de Dentro Atlético Clube para levar o seu abraço 
• no.,so irmã.o Már1o Barcelos e ao povo da Umbanda. 
llulto bontta a atitude de Sérg1o Maranhtlo, pots en
fUnto a malorlci pretende 7J08 pef or~. lle f'1l no, ., .. 
'""'•dar. Multo obrigado, "11/uw "Ptttodo. 

Rea.lirou-se domingo. sob a 
àíreçã.o do Ta.tá Sebastião 
Ola.nini, na rua. Cabo Branco, 
142. n'ha do Governador, ~ 
Junto das Bancárias. um to
que de festa de ano. Estive
ram pret.entes vári06 Babalo
rlxás e Ya.lorixé..r e na oca
sião foi homenageada. a se
nhora Tereza. Marques (Lem
bacedí) . O presidente da ca• 
sa é o nosso irmão osm.s.r Mar• 
ques. Estéve presente repre
sentando o Tablólde, o Baba.
Iorlxá Gealti! Saldanha. 

Noticiário da 
Eottipe Vovô Chico 

Tenda Espúita Sepagtr -
Rua das Oficinas. 52, Engenho 
de Den-tro. Yalornm M.a.ria de 
Lourdes. ~ à.,; segundas, 

qua.rta.s e sextas-.fei.ra.5 das 20 
à.s 2i2 hOll'as. 

~tro E.5pirita Caboclo It.a
tuitl. Rua. Gua.iba, 88, fundos 
Brás de Pina.. Babá Helena ' 
Seswes aoo Bá.bados. A últimâ 
sexta-feira do mêa Gira de 
Exú. 

Tenda Espirita. São Jerõru• 
mo - Rua. oa.tulo Cearense. 
195. fundoe. Engenho d~ Den
tro. Baba!a.ô Horácio Reis, 
Guia chefe caboclo Arranca 
Toco. Gira aOIS séhe.dos. 15 em 
15 dias. 

cantinho Vovê Clúco - :a. 
Venâncio R!betro. 381, Eng. 
de Dentro. Comunica que d!& 
15 de ~to. tem obrigação 
na Caehoella da ~ra da T1• 
Juca. Pede • t.odal dentro do 
Mriz1o prfflllo. 

Nem Pompas Nem Galas 
MARIO BARCELOS 

Derrotando mais uma vez o pensamento dos pes
slmustM, chegamos a conclu.são de que O 1 o FESTI
VAL NACIONAL DA CANTIGA DE UMBANDA, foi 
além de cultura, um festival de união 

Muit.os terreiros se conheceram duraiite as diver
sas fases _do acontecimento que foi marcante e que 
se repetira todos os anos, nascendo do conhecimento 
D?vas amizades. Isto é bom. t muito bom mesmo 
Vunos gent,e que andava afastada se unir novamen.: 
te. Vimos brilhantes demonstrações de fé e humil
dade como a que foi dada pelo terreiro Quintal Rocha 
de Caô, QU_!l mes~o desclassificado logo na primeira 
a.presentaçao abrilhantou com carinho e dedicação 
as dema~ apresentaçõea e compareceu à final com 
seus traJes de sa.n~. dançando e dando o seu es
tlmulo aos que continuavam na, disputa. Foi lindo. 
Multo lindo mesmo. 

Acontecimentos desta natureza ~ enchem de 
júbilo e nos alimentam as esperança.s de vermos t.o
~ marchan~o junt?s pelos nossos ldeai.s sob a ban
deU'a do glonoso Exercito Branco de Oxalá. sem vai
dades e só com amor. 

Tudo depende de nós, irmão.s. Temos, como diz 
o velho ditado, a. faca e o queijo na mão. Temos 
a vontade de dar o noo.so melhor ao santo. Vamos 
~ar a faca com firmeza e cortar o queijo de 
forma coerente e ponderada sem nos esQuecermos 
de que êle é de nós todos. 

F.4ta.mos cumprlndo a nossa parte. Damos tudo 
o que podemos da.r pela nossa religião e se mais 
não far.emos é porque não podemos fazer. Não que
remos ser aboolutoo e deseJamo.s, Isso sim. é que ou
tros realill'll!m coisas bonitas para que possamos apla.u
dlr e apoiar. Nos nossos corações não existe a vai
dam!. Muik> pelo contrário. Somos humildes e graças 
a nossa humildade garantimos para o SORE e para 
o nosso jornal um lugar de de.staque nas religiões 
esplrltas. Nãp temos po_mpas nem galas e dispensa
mos os bra.zoes de reis e rainha-,. O que queremos 
é dar a Oxalá o que podemo.s dar, sem que para 
isso estejamos esperando de volta agradeciment.os. 
Queremos apenas que o Pai Criador nos abençoe e 
assim nos sentiremos pagos e muito bem .Pagos. 

O Aniversário 
1 

de Banda Leuí ! 
- Estêve em :festa o lar dos Malheiros, pelo aniver• 

sário da nossa estimada Dina Malheiros (BANDA LEU!) 
uma legitima filha de xangô. ' 

Nós do SORE desejamos à simpática aniversariante 
muitas felicidades e vot.os de prosperidade, juntamente 
com seus filhos ENEDINA, MARCOS e ARICI.li:A. 

Que seu Pai Xangô e sua Mãe Oxum lhe cubram . 
com seus mantos sagraidos e ~a você, continuar como 
até então, professando nossa Religião com multa dedl
cação, dignidade e acêrto. 

Que a data d.e 6 de agôsto se repita por muitos e 
muitos anos. são os nossos votos sinceros e que haja 
em seu lar muita paz e felicidade. 

Que sua Mãe Oxum lhe dê muito aehé e progresso 
ma,terial e espiritual. 

Hoje é Dia Dos Pais. 
O Tablóide GN na Umbanda, o SUP1'.1!.iMO 

óRGAO DAS RELIGIÕES ESPíRITAS, e a Ro• 
ça do Xangô de Ouro, desejam a todos os pais, 
uma infinidade de venturas na data de hoje, 
dia consagrada aos pais de todo o Brasil. 

Dê pelo menos um beijo no seu pai. Seja 
Pai-de-Santo ou pai material, êle merece de 
você todo o amor e todo o seu respeito. Saravá 
todos os homens que têm a ventura de ser pai 
e sara.vá todos os que têm a. ventura. de ter pai 
vivo. 



ETE ESTRÊLAS ' ■ 

A Taba do caboclo Sete Estrêlas funcio
na em sua sede na Rua Dona Perpétua., 
lote 113, casa 375, Banco da Arei.a. Mes
quita. A direção é da Babá Antôn1a Ce.si
mJ.ra. Roberto, tunruonando como Mãe Pe
quena, Roslmar Darindo de Jesus. e como 
Pa.1 Pequeno. Oorvat Lingue. O Ogã é Elias 
Roberto 

As principais entida.cle.s da ca.sa são: oa
boclo Sete Estrêlas, Vovó Luiza Mirongueira 
das Almas, Exu l'ranca Rua e Erê Da.um 
da Ma.ta. As consultas são I\.S quartas e sex• 
tas-feiras. a partu' das l4 noras. e as ses
sões. aos sábados dt 15 em 15 dias. 

A diretoria do terreU'o está assim cons. 
titui®.: Presidente. Fortunato Sebastião Ro
berto - Diretora Antônia Casimiro Roberto 
- Tesoureira, Marta Helena Felipe R.oberto 
e Fiscal, Isa.ias Roberto. 

Prestam caridade na casa. os C&boclos 
Gira Mundo Bo!ade1.ro, Jurema da Mata. 
Caçador. CJrubatâ.o. Sete Fl.exas. Boiadeiro 
da Mina do Ouro e Iâra. 

Velhos - Pa1 Mané da AnlaDda. cam

binda da carunga, Maria Baiana, Arranca 

Tôco e Ma.ri& Conga da Guiné. 

Exu.s - João caveu-a. Pomba Gira das 
Sete Ce.tacumbas. Marabõ Toqllinho, Sete 
Encruzilhadas, Pomba Gira do Crw.eiro, Ma
ria Padilha, Sete Brasas das Almas Meia.
Noite e Nrirl. 

Ona.nças - CriSpim, Mar!aztnha, Marta· 
zi.nha da Cachoeira. e Caboclinho da Mata. 

Agradecemos aos dirigentes do terreiro a 
acolhida dlsper,sada ao nosso companheiro 
da EqUipe Xangô 

SALVE "SEU" SETE DA LIRA 
PRECE DE JOÃO BARROSO DE MENEZES 

San.vá santo Antônio. 
Sa.ravá t.õdS6 a.s Fa..tang~ d-e Umbanda e 

Arllanda.. 
Sa.Ive Seu Sete da Lira, pai de verdade . 

Defensor do am01 e da bondade. 
Esplr!to Dummado que devolveu-me a 

tranqüilidade, a saud-e e fêz-me a.creditar na 
Super1oriaade Espuituall Seu Sete da Lira., 
eu acredito na.!. sua-S palar.as e na fôrça do 
seu ACHE MUSICAL. porLSSO; compareço 
semanarmente a... seu terreiro d-e "Fé, Res· 
peito e Compreensão" para agradecer os be• 
neficio.s receb1004, e bus~e-r apoio para as 
J<>rnadaa futu.r&f,. 

Seu Sete !l& Lira quando mentalizo sua 
:ma,gem meiga e reconstituo sua.s pa.la.Vra.S 
eartnhosrus. meW! ca.mmhos se aclaram e · os 
lmpecilhos demparecem dt.. minha frente 
como por encanto! Razão porque, peço todos 
os dla.s ao& esplntos puros ou purificacloa 
que 'labitam o ASTRAl SUPERIOR, que 
taça.m convergli k>dos os oon:s nwdm pa.ra 
Cacil<la de As;ta, nossa ~rida Baibá, que 
humildemenr.e àesempenna r.Maa aa ~ 
a elA deflt1nada peJ.• l!leMor. 

JleulleleâUN.DC!rulo .. Jf.1'• 

ouV!,r p0r seu tntermédlo, peço-lhe m.als uma 
vez: não permlta que na.da de mal a.começa 
a ê6te ti.lho de fé, capaz de lm.pOOir a mi· 
nha pre.sença todos os sa,ba.dos no &eu Tem• 
plo de amor. Dê-me fôrça.s para que possa. 
prossegtUr exaltando o seu nome e os seus 
feitos por onúe quer que eu ande. Ajude-me 
a entencl.er os m!Stérios da Umbanda, jà que 
o Senhor e uma da.s SUM estrêlas de pri• 
melra grandeza, !)tlra que eu. também possa 
ser útil à hUII13,nid.ade. 

- Seu Sete da Lira. o aenhor ens1na a 
cantar oa.s bor3k tristes! 

- Indica o camUUlo certo nas horas de 
indecisões " sempre gUlaré. meus passos pela 
senda da Paz, d, Amor e da Fraternidade 
Un1versal. Pemuta-me prestar uma singela 
homenagem à l:Sell.bora Audit.ra Maria, a. Dona 
t1a Rosa Vermelha, à Ca,bocla Jurema e a 
Vovó Cambtnaa. protetoras de todos que 
buscam oo seu terreiro, o consõlo para o 
corpo e para a alma. E por sentli'-me am• 
parado pelo seu aché musia.t, repeUret, meu 
pai: 

Casa de 
Faz Bela 
A Tenda Espl,rtta, São se

bastião do Caboclo Tira Te!· 
ma, Casa de Afanja.r, que tem 
sua s~de na rua Pinto Teles, 
1048, Jacarepaguá, no.s enviou 
um conVite para a saída da 
Yalorixá. Ma.ria de Lourdee 
Auday Postiglioni, que se rea• 
lizará no dia 14 do corrente, 
às 20 horas. Segundo o con
vite que veio assinado pe-lo 
Babalaô Vál'8r F. Susena, de• 
pol.s da cerimônia será servido 

Afanj.ar 
Saída! 

um chw-rasco aos presen,teltl 
A casa de AtanJ r tem a se.,j) 

gumte progi-amação de cultos. 
Segunda-feira caridade púb,JJ,.1 
ca de 20 às 22h30min. Quar
tas-feiras, consulta ao.s asso
ciados e consulta:; especiais d• 
20 às 22h30miu. Sexta-fei
ra. de.senvolvimento dos mê
diuns. O presidente da casa, 
é o nosso lrmã,o VéJter F'erre!· 
ra Sucena e o Gula. Ohefe G 
Caboclo Tira Teima. _ f 

ARTE INDí,GENA NA 
~ . 

FEIRA DA PROVIDÊNCIA 
Pela primeira vez, a Feira da Providência terá. um& 

barraca especializada em arte 1nd1gena brasileira. o in• 
teressant.e é qu,e a barraca não vai ser montada ~ 
nenhum brasileiro, mas por uma estudante inglêsa, San• 
dra Welllngton, que realirou um estudo profundo sõbre 
o artesanato do lndio brasileiro, tema de sua tese. 

A barraca terá todos os objetos. fabricados por lil" 
dios. de diversas tribos. coi:no arcos, flexas, setas, va.soe., 
escudos, colares etc. Conta também com o apoio c1a· 
FUNAI. 

A mãe de 8andra será. a responsável pela barraca 
da Inglat.erra na XI Feira da Providência, a realizar•• 
de 10 a 12 de set.embro próximo, na Lagoa Rodrigo d,af 

.. Freitas. ·{ 

PROCISSÃO DE XANGô 
FESTA DA~ C.~IANÇAS 

'~ ... 
Qu.arta.-feira. última. a dire

toria do "Suprem.o órgão das 
Religiões Espfrttss" e&têve reu
nida maJs uma vez estucando 
desde Já as próximas promo
ções do n~o ce.leindár!o. Es
tamos traçando plano.s pa.ra a 
Procissão de Xangô e I'bella
das. e para a festa das Crla.n· 
ças que pretendemos realizar 
na sede do SORE em dasta 
que seré. prêviamente marca· 

da. Tratamos de vários ou,w(!I 
assunto.s. lncllllSITil do que 
Ocorreu no F€6tivaJ p •=----,,--.t.~ 
mos a tod.o6 que muTtâs no• 
dades estão a. caminho. t 

O que pedimos a Il-06il& !ffl'" 
te é que no.s dê sempre o er6,, 
dito de confla.nça que nos deu 
durante o festival. Precisa-
mos de estimulo pa,ra. prosae,, 
gUir na luta. ~ 

Nôvo Horário Para Búzios 

O nosso companheiro Mârlo Barceloa pas
sará a atender para jôgo de búzios. na sede do 
SORE. na Rua Pernambuco n9 1.161. às têr
ças. quartas e quintas-feiras. no horário das 
15 às 20 horaa. Os interessados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
ficha&. 

ZEZI DE 
OXALÁ 

CORRENDO 
GIRA 

INAUGURAÇAO DI: 
TERREIRO 

Foi inaugurado dia 6 m, 
e jUnho com uma. llnda fes
ta, a Tenda Espir!t.6 Pai Be
nedito, na Rua Miguel Fer
nandes n.0 '110 Engenho Nô
vo. A Tenda é representada 
por D. Paulina Oaldino e o., 
tra.balho8 fflpirltuais pei,. 
competente YelorlxA Ma.ria 
Domingos Seratim, que sabe 
multo a.a 41ripr • .... 

lhos da Tenda rendo cem« 
guia o Caboclo Tabaja.ra, M' 
sessões são realizaidas de • 
em 15 dla.s. 

Estavam presentes o Baba 
lorixá Manoel Gomes de pa,u.,· 
la, do Centro Espírita Pai Mf,. 
&'Uel das Almas e sua comlti ... 
va, e a nossa representantlll 
da "GN na Umbanda", ZHtJ!. 
de Oxalá. 1 

-ex)- \ 
CENTRO ESPíRITA Ji'lW 

MIGUEL DAS ALMAS. 

Rua Castelo Branco n.• R 
Penha Circular. Dirigida pe< 

lo """"'°'""' M•""'1 ~ de Paula. .Guia-Chefe: 
Miguel das Almas. 
segundas, quintas e sâl.>6doe., 
ctuerta-f~lra corrente • _.,.. 
do, deeen.vol'Timen'9 e ..,. ... 

o Caminho da Salvação 
CARLOi __ ALLEMAND 

, Um só caminho existe para alcan- recldos como Confúcio, Buda e Rama-
~armos a verdadeira felicidade, que re- , cristi. cujos ensinos edificantes prova• 
presenta uma conquista do espirita no .f ram a humanidade a existência de ou• 
desejo de purlflcar-se para melhor ser- tros mundos no universo, alguns com 
vir aos Deslgnios do Senhor. um grau de civilização e desenvolvi-

Entretanto, para atingirmos êste di- mento nem sonhado por nós, que habi• 
vino estágio espiritual, temos imperiosa tamos um planêta de transição e provas, 
necessidade de nos desprendermos da.s um meio plano Intermediário entre oa 
coisas mundanas e pueris e cultivarmos, mundos ditosos e altamente espirituali-
cada vez com maior intensidade, o Amor zados e aquêles que estão ainda em evo-
e a Fraternidade Universal. lução biológica, vivendo um estágio de 

A Fraternidade Universal é, aliãs, vida rudimentar e primitiva. 
uma sublime forma de Intercâmbio en- A doutrina espirita, codificada por 
tre os espirltos, sendo mesmo o verda- Allan Kardec, enriqueceu a humanidade 
deiro caminho para a salvação espi- com um a.cêrvo . valioso de edificant.es 
ritual. obras, tanto sob o ângulo flsico como 

o maior exemplo de Frat.emidade no ângulo moral, escrita8 por valorooos 
nos foi dado pelo filho dileto do Pai, Benfeitores Espirituais com.o Emanuel, 
iTesus de Nazaré, Nosso Guia e Senhor, André Luiz, Meimei, Ramat1s e muitos 
que mesmo no supremo instante de seu outros, ·cujos livros portentosos contêm 
sacrificio, apesar da ingratidão do povo ensinamentos que beiram as raias do 
que o tinha escolhido para ser crucifi- fantástico e do maravilhoso. 
cado e sofrendo o escárnio dos soldad<Xi Assim, procuremos fazer o.s outros 
romanos, teve ânimo e fôrças para per- telizes para que também nos sintam08 
doar e mesmo pregado na cruz, volvendo felizes e, objetivamente, estudemos o 
os olhos para o Alto, supli,cou ao Pai Evangelho de Jesus em Esp1rito e Ver-
Celestial: "Perdoa-lhes, Pai, êles não dade praticando o Espiritismo. pois como 
sabem o que fazem••. definiu Pedro de Alcântara. o Espiritis-

Antes mesmo que Jesus, jã existiram mo é Jesus que volta ao convlvio da. 
na Terra esp1ritos iluminados e escla- dor humana. 

Correndo gira duranl;e a se
mana, a nossa equipe OXÓSBi 
visitou diversos terreiros que 
abaixo relacionamos: 

Ilê de obaluaé, Rua 36, 
quadra 96, lote 9, Santa. Mar
garld"' campo Grande, dire
ção de Roque Fernandes que 
e.tende para consultas de se
g·:nd11, a quinta-feira das 10 
às 17 horas. 

Abaçá de Pauto de OiaCê, 
Rua Apolo, 6!>1, Favuna, que 
atende para o jôgo de búzio.s 
de segunda. à quarta-feira. 

Tenda Espírita São Là,zaro, 
Rua Engenheiro Mágno de 

Leia Sempre Aos 
Domingos 
ºGN" Na Umbanda 

VISITAS DA 
EQUIPE 
OXóSSI 

C'4!'Va.lho, d1 da pela Yalo
r.lxé. Maria. da Silva. $eSBÕe8 
Is sextas-feiras. 

Centro Espirita Ogum Ma
tinada, Ru& E, número 40 
Santa Cruz da Serra, Estado 
do Rio. sessões aos sábaaos 
de 15 em 15 dias. Dlreç!i.o de 
Gilberto Ma-de!ra Machado, 
Presidente, A l m l r Morais. 
Gulas che!~ Ogum Matina
da, Caboclo Flexeiro, Pai Be
l'tedito e Zé P!li.ntra. 

Tenda EsPlrita Maria Con
ga, Rua Nuassll, 24, Bento 
Ribeiro. Y&!orlxâ Helena, con-

([oque Para Exú 
o i<!leiltro Espírita. Antonio 

de ~ua, dirigido pela Babá 
Efig&nia Batista. de Freitas. 
estara dando toque para Exú, 
hoje,l qua,ndo serâ ouvido a.os 
presentes um chll1'rasco. A 
testai ê para o Exú Tranca 
Rua :e ·para a Pomba Gira das 
Sete' ,Encruzilhadas. A mãe 
Pequena do terreiro ê a nos-

.sa irmã Dllma Nunes Alves. o 
Pai Pequeno sebastião de Oli
veira e o Ogã Palllt) Fetreit11 
Freitas. 

As consultll$ são de têrça a 
sexta-feira com a P,~a, Gi• 
ra, e Tranca Rua. na rua Um, 
número 56, apartamento 132, 
Oua.dalupe, Travessa do INPS. 

CASA PASsARos-=-PE1xES mEATl 
P-i\BSAlK>S E AQUARIOS DE TODOS OS TIPOS 

ARTIGOS DE UMBANDA 

EM GERAL 

sult86 à.> l!egundas-feiras a 
partir das 20 horas e sextas
feiras desenvolvimento. GUl!IB 
chefes Pa1 Joaqulm D' Ango
la e Caboclo Ublrajan.. 

Grupo Espirita. e Umban
Clista Unidos na Fé, Rua 11, 
quadra 4/Z, ce.sa. 24. Direção 
do Baba1orlxá Gentil que on
tem festejou Xangô e ~ 

Tenda Espirita Fôlha Ver
de, Rua Alcobaça, 372, Cam
boatá, :R.icardo de Albuquer
que. Yalorixá Regina. Mãe 
Pequena. Iára.. 

ELA CHORA V A DE VERDADE 

Aconteceu tudo no festival, inclusive a revelação de 
grandes artistas. Na foto, a médium do terreiro da nos
sa estimada Mariazinha (Fôlha Verde). que encenou • 
f)apel de Princesa Isabel, na cantiga Ui Aurea. Ocorre 
que a cena foi apresentada tr~s vêzes no mesmo dia e 
nas três, a simpática senhora chorou de verdade a.o 
assinar a lef. Ve1am vocês. Isto é Umbandá, gente. 
Saravá. 

Parabéns Maria Lídia ! 
- No dia 25 de julho, eMiêve mais uma vez em leda. 

o lar do nosso estimado Irmão LUIZ FERREIRA FORTES 
e ELZE MARTINS FORTES. pela passagem do anive.rsá• 
rio de sua filha MARIA L1DIA, espôsa do noSBO preza.do 
PLiNIO THEDIM COSTA. 

Desejamos de todo o cora~ão, para a feliz aniver• 
sa.riante, os melhores votos de muita8 felicidades, paz 
e muita compreensão em seu lar. 

Que a sua Mãe OXUM", Já do alto, 1rrad.Je emana
çõea fluld.icas posftffae e a cabra com o seu DivinQ 
Mant,o·. 

MARIA LiDIA, Jovem advogada, é irmã do Babalo• 
rixá TOLA MALEMBÉ, um dos expoentes positivo de 
nossa Religião e da Nação de Angola. 

Que a Famllia FORTF.S })()&la por muitos e muit.os 
anos se reunir, para comemorar a data de 25 de julhQ.· 
Nossos sinceros parabéns à simpática aniversarlant.e. 

AV. MINISTRO EDGARD ROMERO·, !'3?J -
CtALDIA A 205 - MERCADO DE MADUREIRA 

DIREÇIO DB ÀLTAIR B LOOIA 

A Tenda Esptrtta Ogum Betra Mar, foto acima, functonc na Rua Mara~ 
899, na Praça Seca. Ja,carepaguá, ,ob a dtregdo da Yalori:eá Marina .Rod"::'\ 
o Gula Chefe d4 casa é o Caboclo Tuptn ambct , cu ,essóes ,e nal~am ... . 
lladol • parUr da ao_.,, ,empre COM wwttc cssútlnci4, 

-,, 

z. 



---------P~A 1 · 

A '.tcu..i~ E!,pfrita Vovó Lui
za da Bahia. tem sua eed,e na 
rua. 6, quadra 13, casa 18, em 
Gua.dal1.1$)e é dirig:da pela 
nossa querida Babá. Emestina 
Carneiro de Oliveira. 

D a 13 p. p. foi realizado o
crue em louvor a.o Exú sete 

Encru.allhad&s e reoeibeu a "'l'i
sita do nosso não menos que
rido Boanerges Lavra. que foi 
entregar o diploma. "Noites de 
umbanda." a dona Ernestina., 
pelos serviços prestados à 
n reli lã-o. "ão es-
ta= present-es também. 

XÕ-SSI 
Reinado de um grande Orixá. 
Oxóssi, pai, amigo, um rei 
A mais dôce alegria que há 
:'& ser seu filho na lei ... 

Governa a ma.ta virgem, Odê 
Com maestria divina e pura 
Governe também minha fé 
Duminando-me lá das alturu 

Peço-te Pai OxÕMi amado 
Amigo e eterno defensor 
F.steja sempre ao meu lado 
Dando-me paz, felicidade e amor. 

G N N & ;v M 8 A N 1) & 

Dá 

Gentil S&klanha. da equipe 
Oxós.sl, Jorge e Hélio. o nos
so fotógrafo que testemunhou 
a. so!enidade conforme a foto 
acima, na qual e.parece tam
bém o irmão em Oxalá. Ir1neu 
de · e ra que é o P!'M!den
te da cs.sa. Mandamos a todo.s 
o nos.50 s&!'RVá e oonvida.mos 
os nossos Irmãos para e.pa· 
reoerem no SOR.E. 

Ebâmi Francisca 

Tira Barco Dia 21 
A Tenda EBplrita Ogum 

Beira Mar. que tEm sua Sede 
na Estrada do Catruz. rua O, 
Quadra 1. lote 10, Pedra de 
Guaratibe., realizou uma bela 
sa.id& de Ya.õs A casa é d.ir!· 
gida pela Ya.lorixá Fra.nc!sca 
(Oiatobü. que é fflha de Djal
ma de lAlú. 

No dia 21 de agô$to ~ a 
saída do santo e para ela a 
Ebâ.mi Fr&n.clsca. oanvlda todo 
e pOVO do sa.nto para &SmStir 
o toque. O nOSS<' represen
tante Gentil Saldanha est.êv11 
presente e ficou bem impres
sionado com o andllmE'Ilto dos 
trabalhos e com a. a.tenção 
que lhe fol disperum<ia. 

SEGREDOS DO SANTO 
N. 0 1 - OGUM 

'lt preferfvel ensinar o certo d:o que permitir que façam o errado". 
ENSINAMENTOS1 CANTIGAS, COMIDAS DE SANTO E TUDO 
SOBRE OGUM. FAÇA VOC1! MESMO A SUA "OBRIGAÇÃO" 

A VENDA ?(AS CASAS DE UMBANDA 

DOMINGO, 1/8,'U'Jl 

Elwtem colsa.s na vida que ninguém l)O(le e~ll
car, ma.s que no.s força pelo pensamento pa.ra que se 
encontre uma solução para es~ col.sa.s. A Umbanda, 
por exemplo, é uma fôrça religiosa incontestável 
~Ui o seu comércio próprio, é a religião que maio~ 
numero de templos possui, é a única que ainda não 
se encontra no seu devido lugar. 

Em conversa com no.ssoo irmãos de fé, a propó• 
sit.o desta situação, chego a conclusão de que tudo 
d~pende tão somente da fana de uma unidade rell
g1os1;1-. 1: claro que não achamos que t.odos devam 
praticar o cult-0 espirita da mesma forma. Cada um 
vem oo uma origem e só pode transmitir os ensina
mentos que recebeu na sua iniciação 

t~u me refiro a . um melhor entr~amento entre 
as cupulas e volt.o a afirmar que não estou insi
m1ando que elas devam ser uma só. o que de fato 
~eria o ideal. Cada uma prosse~iria na sua vida 
mdepen?ente. den~ro de seus proprios estatut.os e a., 
suas propr;a.~ movimentações que visam. sem dúvida. 
o en,.ra~dec1ment-0 do todo da religião. Acho sim. 
que devia haver prestigio mútuo entre oo órgãos e 
que as iniciatiYas de uns fõssem prestigiada.s pelos 
outros e ist~. ao Que me t>arece, daria um exato sen
tido de uniao. 

A Vt!roade é que somos todos irmãos perante 
Orl.sto. e que todos nós aceitamo.s o que foi ditado 
por Oxalá, mas cada um de nós pret.ende viver w
lado .e 18t.o é que dificulta uma maior coesão ent.ra 
as forças regentes da parte material da Umbanda 
e dos esp1rit~ em geral. Sou favorável a um Con
gresoo da.s cupula.s de todo o Brasil, que deveriam 
:,em rancores ou vaidades peMOais, estudar os pr~ 
ble~as da religião e montar um esquema para a oo-
luçao de cada um dêle:,. 

Aos mew irmão.s de fé volt.o a a.firmar Eatou 
na dire~ria do SORE, ma., e&tou com todo ó no.'ISO 
Povo. Nos. gosta~lamo.s da ~ diálogo franco e es• 
tamos à disposiçao dos outros órgãos para êste dlá• 
logo e o meu pensamento é exatamente o pensamen• 
t.o d~ P:esidente Mário Barcelos . Quando quiserem 
reumr forças, estaremos presentes. · 

Renatinho Fêz Visitas 
T. E. Sa.nt.a .Bá.roa.ra e São 

Jcrôouno. rua da.s Oficinas, 203 
Engenho de Dentro. Sessões 
sexta.s-fElras, ás 20h 30min, 
Ba.bé. Jubdivan. Ogã 06va.ldo, 
Guia Chefe Caboclo J~ua.ri-

T. E- Pai Benedito de An· 
gola, rua P!.nto Teles. 872. Ja
carepa.guá.. Sessões a~ sába
dos de 15 em lã dias às 21 ho
ras. Bahaloo Augusto Henri
que de Souza. Guia chefe ca
boclo Fôlha Verde. Ogál! Elmo 
e A1.rooti,nho. 

T. E- Pai André, Vila Uru
ça.l, Barão do Rio Branco. 5, 
Saracuruna. sessões aos sábe.· 
dos de 15 em 111 dla3, às 20 
horas. Ya.lorixá Mil.e Dulce. 

T. E. OgUm Beira Mar. r._ 
Andara!, 513, rundos. Sessões 
a.os sáibadOll de 15 em 15 dla.s. 
Babalaõ Wilson Gomes da 
Cunha. 

e. E. Santo Antonio de um
banda- Rua João Pessoa, 407, 
Olinda.. Sessões a.os sába.doo de 
15 em 15 dias, às 21 horas. 
Bahala.a Sussú, Citá C1cica. 

O. E- Estréia da Luz, rua 
Conde de Ira.Já, 266, Bota.fogo. 
Sessões segunda.s e quartas• 
feiras às 200:l 30m\n Ye.lo
rlxá Eldlth Metres. Ogll Alm1· 
rõ Pinto. Gula Ollefe Caboclo 
Flexeiro. 

horas. Yá M.axia Odet-e. Guta 
chefe O&boclo Ma.ta ViTgem, 
Presidente Boanerges La.vr11.. 

Completou mais um a.no de 
existência o Tatá Arma.ndo e1s 
Oxaguiãn, da equipe do pro
grama. Noites d~ Umbanda. Cio 
nosso querido Boa.nerges La• 
vra. 

NOTICIAS 

DO GENTIL 
Tenda E',spirita Filhos ds 

Jesus, i:ua Ma.noel Cunha. 42, 
M.aga.Ihães Bastos, Bairro ca
pelinha. Direçã.o de Antonio 
F. Mota (Gila.fôna) . Sessões 
públicas aos .sábados de 15 em 
15 dias. Consultas segundas 11 
sextas-feiras com Vovó cam
binda. e Pai Miguel das Al
mas. 

O Terreiro de Untalangu!I 
tuinciona na rua Projetada. 
s/n, Itaguai. Bairro Mona 
serrat. e tem a direção do Ta• 
tá sebastião Gianlnl, que 
participa estar com Ya&i re
colhldoi; e qui são. Maria Jo
sé Caires Dias e Altamiro 
Franclsco. de Iansã. Valdomi• 
ro Quelróe de Obaluaê e Ma.• 
ria Jovina. Pereira da Costa 
de Ossã.e. A Mãe Pequena da 
casa é Maria de Lourdes Car
valho. Ola.iadê e a Cota , 
El.21& Valentino da Silva. OI 
Ogãs são Valter Moreira. e Ma.
noel Pereira Lima . Untalan• 
guê &tende pva b6si<>5 diàrla-
inenw. · 

DOIWINGO, 1/3/19'71 

Patrão 

Homem humilde. cru;a,cto ha mals de 
25 anos, com seis filhos. empregado na 
mesma emprêsa há 15 anos, vinha du
rante êsse tempc todo engulindo oa 
desafôros do patrão. Acontece que um 
belo dia não resistiu a pressão e revidou 

às ::igressões verbals da mesma maneira. 
Os colegas do escritório ficaram per

plexos da coragem do ofendido . Esta
vam. também, saturados do patrão. 

O resultado não poderia ser outro: o 
patrão deu uma de covaroe e mandou 
o empregado para a rua. sem indeni
za"ão. 

o homem veio a mim e ganhamos, 
a,pos uma série de marchas e conti-a
marchas, a Apelação no TRT, baseados 
no seguinte: "não constitui fa.lta grave 
o revide, pelo empregado, à,s palavras 
grosseiras proferidas por um superior 
hierárquico". 

Evidentemente, exi.stem milhares de 
patrões· bons que merecem a. compreen
são dos empregados, mas o do caso 
trimserito acima. foi um iirande cana· 
lha. 

lS DESQUITADAS OU "SfPWDAS" 

Muitas mulheres, cheias de orgulho 
ou cte "macaquinhos'' na cabeça ou mes
mo mal orientadas por pessoas metidas 
a entender de tudo, ficam no fim da 
vida ao Deus dará, porque não foram 
devLdamente orientadas por um Advo
gado. 

GN NA O!IIIIAlll8A 

DR. RONALDO BRAVO 
Advocacia Civil, Criminal e Trabalhista 
Consultas diárias de 10 às 12 horas e 

de 16 às 18 horas. 
Rua Senador Dantas, 117 - sala 123'7 
- Tel.: 252-0584 - às quartas-feiras 

no SORE de 19 horas em diante, Rua 
Peniamlmco n.0 1161. 

se a leitora ~iver enqu.a4rada entre 
as citada.s acima,· ou mesmo, conhecer 
alguém em situação parecida, leia com 
a.tenção o artigo 14 da Lei Orgânica da. 
Previdência Social: "Comprovado que a 
espôsa do ex-segurado, na ação de de.s• 
quite, desistira da pensão alimentlcla", 
não é d.e se lhe deferir a pensão pre· 
videnciãria, face aos têrmos do art. H 
da Lei 3 . 807, de 1960, que declara: não 
terá d1reito à prestação o cônjugue eles· 
quitado, ao qual não tenha sido assegu
rada a percepção de alimentos, nem a 
mulher que se encontre na situação pre
vista no art. 234 do Código Civil. 

Portanto, se quando o marido vivo 
a mulher não recebia pensão aliment1-
cia, após a morte do marido. o INPS 
uão paga a sua ex-mulher a peúsão. 

Para dirimir qua!sqmir problemab 
coloco-me. desde já, a disposição d~ 
intere&Sadas. 

ftUIA !OOSA E C<OMôMKAMalTE DEJEMOENTE 

Quando a segurada do INPS faleeeu, 
sua :fllha contava 56 anos de tdade, 
nunca trabalhou forà e nem dispunha 
de nenhuma possibilidade de prover o 
sustento pelos próprio.s meios, havendo 
sempre vivido na dependência eoonôm1-
ca de sua falecida mãe. Nellte caso voei 
tem direito a pensão. Não vá · na con
versa dos outro.,. 

A pensão é sua! 
Estou as suas ordem;! 

IDENf/FJQUE ESTA FOTO 

1 Esta fot.o é de um terreiro, eviden· 
temente, e já foi publicada no ta

G blóide. Você, que t.em a coleção, pode 
1 procurar que vai encontrar. Não é fácil, 

mas quem tiver paciência, vai acertar 
esta semana. r.dentifique a foto e ia
nhe um exemplar do Livro do Exército 
Br-aneo de OXalá, de Mário Barcelos. 

Vamos, puxe pela memória. De on
de é êsk! terreiro e qual o seu nome. 
Escreva para a Rua Pernambuco, 1161, 
"Concurso Identifique a Foto", e seja 
feliz. Depois, se acertar, é lógico, venha 
buscar o seu livro e, se errar, continue 
tentando. O importante é competir,: 

PAO!DtA 1 

Recanto dos Guias 

e Programaçdo 
PROGRAMAÇÃO 00 2.0 SE.MESTRE DO ANO Dli:~ 
DO CENTRO EBPíRITA RECANTO DOS GtJUS, 
NA RUA SAO PAULO N.o 4, - PIABF:I'A - R.A:?Z 

SERRA - F.STADO 00 RIO 

- 11 Seção comum Julho 
Julho - 25 Festa de Naná 

As se~ aeima t.erã.o i.n.lcio à.s 9 h0Mo1. 

Ag&to - 14 seção festiva. 
Agooto - 28 Seçio comum 
Setembro - 25 Fe3t& de Cosme e Damião - XM:l@t> -· 

com di&tribuição de roupa.s, ~ • 
menticios, brinque<ios, calçados e • 

Outubro - 9 Seção com.um 
Outubro - 30 Seção de Exu 
Novembro - 1 e 2 Finado e Cruzeiro das Almas 
Novembro - 27 Aniversário da Pomba Gira. das AkM 

Grande churrasco em homenagem a anivei.arlanle.. 

Dezembro - 11 Seção comum 
Dezembro - 30 Praia (encerramento) 

OBS.: Tôdas as Seçõe.s. a partir de A.gôsto, têm inldQ 
às 21 horas. 

NOTA: Tooas as primeiras e últimas sextas-feiras • 
cada mês, consulta.'> com o senhor Exu 7 Capas das 1 
Catacumblu, oom início às 21 horas, na Avenida Noaaa. 
Senhora de Lourdes n.0 87, casa 3 Gra.jaú, ou mar
car peio telefone 2.58-5844. 

-----~ -
_., - - -· - - . - - - . -

Notícias 
Sete· 

da Equipe 
Flech.cJ.S 

A me31D& equipe ~ Ple• 
chas lider&d& pelo nosso esti
mado com,paDhdro L~ Fran• 
cisco correu iU'ª nos l!eg\Ún
tes terreiTos 

Tenda E."ii>í:ritoa Tia Boo.edi· 
\a, rua. Jacinto nlÍIDl".ro '
Fonti.nha. Os"Valdo Cruz. con
sultas as qu.,.rtas e satas-fe
ras com Tia Benedita. Toque11 
as segundas·fe!ras. Babá Hil 
da Coota, Mãe Pequena Yo
lainda, ~ã Júlio Ferraz, pce
sidente Antonio Paulino. Dia 
15 do corrente será realizada. 
obrigação de Cachoeira na 
Barra da Tijuca. 

Oentro ~írlta Ogum Bel· 
ra Ma.r, Lote 22, quadra. a. 
Realengo. Yalorixá Etelvina. 
Consultas as iegl.Uldas. qu.ar
t.a.s, sextas-feiras coin Pai CI• 
prlano. 

Tenda ~ta Olga.na I:ra• 
cl. Rua Aurélio de Oliveira, 
200. Yalorixá M2ira. da. Oxum
Consul tas às segundas. qu&l'• 
tas e sextas-feiras com Tmn~ 

ca RUIIS das .A.lma&. Toqaee 
1Ul8 sáha.dos de 15 em. 16 dlaL 

Tenda. Esptrita Pa.t O:WA. 
rua do Artiústkio, lote 6. ~ 
eira 19, Sarapu!. Babalaõ __. 
tônio de :Brito. Consultas 411 
segundas-feixas com o Velbl 
Preto Ernesto. Toques IWli a\
badoo. 

Fratem!õade Ogum Medo 
rua Nova. Aliança, nmnero $, 
Bairro das Caiooeiras. e~ 
Grande. Babá • Zulelka. 00llil' 
sultas sà quintas-feiras = 
09,boclo Arranca Tôco. T 
aos sábe.dos de 15 em 15 

L!'.IA AOS DOMINGOS 

GAZET NA 
UMBANDA 

Hotel Ar E Campo 
(OOM NOVA DIR8ÇAO 

Gerador próprio - a,p&rt;amentos luno.,()8, 9C'lDl mê
siea e '.relefone. 

Otlmo serv~o de bar e ~ '
Rodovia Washingt,on Luiz Km 1Jfl 1/2 

(:A 500 m~tros do viaduto Rlo-Teresópoll!JJI 

FILIAL: Trevo Hotel 
Um dos ma.is conceituados 4& PreS. Dutra 1tm 13 



,-;:"),,..· 

S íOI DE Y ôS 
A verdade ê que o SORE 

não pára. Continuamos em 
.'itmo de Brasil grande e o ne
gócio é tocar para a fren~. 
Hoje, às 16 horas. faremos rea
lizar na sede do SORE. ou mala 
e;.atamente. no barracão da 
Roca do Xangô de Ouro, que 
fica situado também na Rua 
Pernambuco. 1161 um toque 
de nação com saída de Yaôs, 
Vai ter muita comida e é mais 
uma oportunidade para rever
mos nossos amigos_ Esperamos 
vocês todos 1ogo mais para o 
toque. para a festa e para o 
Ageum gue vai ser como se diz 
normalmente odára ... 

Um Logum-Edé e uma ransã 
vão salr no barco e além disso 
tem uma obrigação de Vodun
ce <três anos de feituraJ e dois 
borfs. Para completar tudo. ta
remos reaiízar também um en
lace matnmonl!ll. A festa vai 
ter inlclo às 16 horas e espera
mos contar com todos os nossos 
irmãos logo mais. l1: o SORE 
não pára mesmo, apesar dos 
pesare.s. 

XANGô 
Deus dos trovões e da. justl

ça. eus filhos. com algumas 
exceções são fàcilrnente enga

, nados pois são donos de um 
bom coracão. São justiceiros, 
sabem distinguir o bem e o mal, 
mas vivem recebendo injusti
ças . Geralmente são explosivos, 
mas são como os trovões do 
pai. Logo em seguida se acal
mam. X:lngô na Umbanda, 
tem as côres marrom e roxa. 
Na Angola suas côres são ver
melha e bran:::a e tôdas as suaa 
roupas e contas devem levar 
as duas côres. O branoo re• 
presenta o fundamento com 
Oxalá P o vermelho é sua côr 
de origem Xam?ô quando ln• 
cornora num õos seus filhos. 
dança com ele!?ãncia e males• 
tad<> poroue êlP fol e é um Re1. 

X::inaô traz na mão seu Axé, 
que é uma machadinha de cor
te duplo. 1\ nda na sua dança. 
êle faz g-est.ns de quem lança 
Pedras contra o solo e. geral
m<>nte. danra de punhos cerra
dos Sua postura na Umbanda 
é com -:is m,:;nc: "Prrar!as e com 
os · hraços cruzados no peito. 
dando um !lá 'IJradol que oa
rece um trovão. Nas nacões 
êlP c;e aprP!'Pnta de forma maIB 
calma; e na Postura normal de 
nação oue é com as duas mâol! 
cruzadaF P acomodadas iunt.o 

aos quadris do 1ado esquerdo. 
Q,rnndc é vestido com rou

pa.s caract<>rfst•ras. X:angô traz 
na ~abPca ,, l\,cabetà Que 6 
nma !'Stléclp dp capacete f?f!• 
ralmPntp ..,..p,faõn com búzios e 
semore nas •mas côres VP.rtne• 
lha e branr<i. Entre as sua.11 
multas ohri~acões êle come 
Am'>lá, ""m'da de c;anto fetta 
com '111l:it>n "amarão azeite dt 
dPndi> ('r<>mp 1P "trroz genl?I• 
bre e no? mo.c:cada. Existem 
cPrtas vi:1rl::icôPl" na confeceão 
das comlcfas mal' via de regra. 
ela:s c:e 'l!':.<:PmPlham. Na Um
banda, por exemplo, o Amai& 

CONTBA~CAPA 
EQUIPE 

tle Xangô leva ra.bada. colla 
que na.s naçõea não ocorreo 
Além disso, na Umbanda aer-
vem nas obrigações de XangO 
cerveja prêta. mas na., naçõe.a 
não existem bebidas determi
nadas para os Orixu. 

Em geral as dlginas dos n
lhos de Xangô trazem o inlclo 
com as palavras Obá Kandu, 
Banda. Zaze etc. . • Exemplo: 
Banda Cllê, Zaze Erangl, Kan• 
du Lem1, Obã Lecf e assim por 
diante. 

O principal sincretismo de 
Xangô é em São Jerônimo. po
rém êle é sincretizado. também 
em São Pedro São João Batls· 
ta e ainda- em outros sant-03 
menos conhecidos. (Extraido 
do livro Exércit-0 Branco dl' 
Oxalá, de Mário Barcelos,. 

DIALETO 
Aganêgan - Invejoso. 
Axé - amém 
Amacy ni orl - Cerimôn1a 

de lavar a cabeca com ervas 
dos orixás -

Aguas de Oxalá - festa de 
purificacão de terreiro 

Agô - licenca 
Agô-dilê - dá-me licença 
Agô iê - licença tem. 
Agô n1 adidé - licença para 

levantar. 
Agô nf agiocô llcenca 

para sentar. 
Ariokô - pes.soa que não 

sabe nada 
Agé - burro. 
Abô dos !lxés - Agua con

tendo ervas maceradas. sane:ue 
de todos os animais mortos no 
terreiro. 

Axó - roupa. 
Aldeia - terreiro de cabo

clos 
Aieún odára - comida boa. 
Alabê - chefe dos tocadores 

de atabaques 
Abiã - pessoa novata numa 

casa de candomblé 
Akirijebó - Pessoa que fre-

qüenta muitos terreiros. 
Akikó - galo. 
Adié - galinha. 
Aruanda - céu, reino de 

Deus 
Amalá - comida de Xangô. 
Acarajé - comida de Iansã.. 
Ajeum - comida. 
Apotl - banco 
Alá - cobertura de pano 

para receber uma visita. 
Amodldum - duro. 
Aluá - bebida da nação de 

Angola. 

PENSAMEN OS 
Importante é sermos o que 

somos e não • o que os outros 
acham de nós. 

Quando você notar que não 
tem um sapato oara vestir 
lembrP-se que tem gente que 
não tem pé. 

O ódio só !az mal a quem 
o sente. O Amor nos leva a 
Oxalá. 

Nem sempre nôs comemos o 
fruto da árvore que plantamos. 
mas o Importante é deixá-la 
plantada. 

GOTAS .. 
Saiu o LP de José Ribeiro 

Achamos multo bom em quali
dade, porém notamos a falta 
de cantigas de Oxumarê e 
Tempo. Será que foi esque~
mentot . .. 

Ainda do Festival. Muita 
gente achou que a cantiga da 
casa do Sete da Lira merer.la 
uma melhor sorte. Nôs tam
bém achamos, mas não con
cordamos com aquela salda 
fora de hora. Ficou um boca
do feio. Enfim. são coisas dt 
festival. 

Dona Llgia Salvatl. n com· 
petente dirigente de terreiro 
ficou muito trêmula qu. ndo foi 
chamada ao palco para entre• 
gar uma medalha. Parecia att\ 
que ela é que iria receber o 
prêmio e não entregar. Mesmo 
assim. com sua reconhecld,a r.a• 
tegoria. se saiu muito bem 
Saravá. 

José Lopes. em certo mo
mento. abandonou sua fleugma 
e acabou entrando na dança 
Também pudera. a coisa esta· 
va mesmo quente. pois nero a 
espõ.sa do Admln '.,tr:-i dor Rc~ 
glonal resistiu A Vovó Cam~ 
binda parecia que a incorpo
rar em todo mundo ao mesmo 
tempo. 

A turma Qa casa da Cabo• 
ela Jurema se sente vencedora 
do l.º Festival e o Marctuo 
alegou: "Vovó Cambinda é de 
Macaé Da Guanabara nós so• 
mos os bons". t. de fato êle 
tem razão. De qualquer ma•' 

neira a brlp entre u cluae lo1 
formidável- e tant.o uma como a 
outra merecia o premio maior, 

A Alba Reglna, aquela mõça 
· que defendeu de rorma ex

traordinária o CANTO DE UM 
PESCADOR, se quiser, tem fu
turo artlstico. A garôta canta 
bem e interpreta que é uma 
maravilha. Pena que a sua mú
sica, apesar c1e linda, fugia um 
pouco do regulamento c;lo fe.s· 
tiva1. 

FICOU POR FORA 
o pessoal de Macaé, que le

vou para lá dois troféus do 1,0 

Festival. acordou a cidade mals 
cêdo. Eram cinco da manhã 
quando a caravana. entrou na 
cidade, soltando centenas de 
fogos de estampido. Êles _foram 
diretos na casa do Prefe1t.o da 
cidade e acho que o resultado 
agradou a todo mundo menos 
ao Vereador Adir Schuller. que 
não gosta de nada que os outros 
fazem.. Vaidade senhor Edll. 
Lembre-se de que o voto que 
lhe deu a cadeira na Câmara • 
de Macaé foi o voto dos Um
band'stas. Garantimos que ja
mais Macaê foi tão dlvulgacta 
como agora. Foi rádio. jornal. 
televisão e todos os meto a 
comunicação. O Brasil Inteiro 
sabe agora que o 1.° Festival 
tem seu troféu morando na lln
da cidade de Macaé Pense ~em 
senhor Schuller. Os menmos 
vieram. viram e venceram sem 
a sua ajuda. Uma colsa nos 
faz dar tratos à bola. O senhor 
é dirigente de terreiro e um
band!sta. Imagine se não fôsse. 
Puxa .•• 

Relacões Públicas , 
Jose carlos, nosso companheiro da GAZETA DB 

NOTICIAS funcionou no Festival como perfeito Rela
ções Públicas. Na foto ~le oferece ao Admtntstrador 
Regional ão Engenho Nôvo, que presidiu o 1úri, uma 
flâmula. Aliás, o Dr. Gelson Guilherme Ort1z SampaiO, 
pela sua stmplicúlade, se dentificou com o nosso povo 
e ganhou muitos amigos e admiradores. 



S . , a-,ra A ·n:-go Em Proéissâo 
·-.:. ... . . . - ... ·-:.. .. . 

Dia Dezenove De Sei emb;fo 
1 diretoria do SORE e a direção do tabllddl 

marcaram para o dia 19 de setembro, domingo, àa 
16 horas, a tradicional procissão de Xangô e IlJel. 
fadas que ocone na mesma época todos os an01. 
A nova marcha do Exército Branco de Oxalá ocor
rerá pelas principais ruas do bairro e o roteiro já 
está sendo preparado pelo nosso Departament.o de 
Promoções. Desde já contamos com a presença de 
todos os terreiros e de todo o povo de Umbanda 
para mais êste acontecimento que visa mostrar ,. 
nossa crença em tôda a sua plenitude. 

t. . - :. - ' .•• -· . "! ~ . , . 

.... 

:.-· .. ... . . 

•·,•·1 ,a 
A sa!ck de domint'o pasaa

do foi' conforme esperáva
mos de um êxito abSoluto. 
Fomo.s mais uma vez pre'>ti• 
glados pelos n06r.08 irmãos de 
fé, e ganhamos novo.s ami
gos. A fe.,ta contou com cen
tenas de pes~oa.a e somenre 
terminou nas últimas _ horas 
dQ domingo . 

. A Iansã, Oiá MW!SllJe !Ol 
mui-to louvadfl. o me-smo acn
t.ecendo com o Logun-Ede, s 
grande nota foi d9da pelo 
Xangô do Vodun:e Z1zo 
Era-ngi que recebeu os me
lhores elogios de todo o povo 
que se fêz presente no gran
de toque de nação No~sa 
próxima promoção será a pro
ctSSão de Xangõ ,já marcada 
para o dia 19 de setembro, 
com saída · também d s de
pendênc;_as do SORE : Leiam 
reportag,ena no corpo do ta• 
blóide, . 

A11o N - ato - ~. 11 e p..feiN, lf-8-18'1 - K.• 15,Ul 

NOSSOS 

NOVOS · 

AMIGOS 
~ingo recebemos a ym\a 

dos nossos novos amigos. José 

lopes, Rosa L~, Babá füza
beth, 11ma e Francisco Dias. 
Foi um dia alegre e de nwita 
vibração. As trocas · de idéia 
trouxeram 111t1itos Ul!larecimen
tes e dia 28 •emes N Wi 
Aliança. {Leil atlpil reporit
§ell no corpo dD .:-flitideL 

-- ... :. • . .,_-. ·.: .. . 
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Caboclo A1rr,a1n1c,a-T.ôc,o 
Vibrante Malungo ! 

Ao Caboclo Acraaca Tôco, lkdico estas 
minha.s paJavras, em agradecimento p()I.· tu· 
,lo que me dee, cen1iança, U'anquilidade e 
comgem .lJIU' pJ'Ol!ILSeCUir na minha eti~o
sa :m:issia de Sacerdote, procurando, com bOa 
vontade e dedicação. cumplir com humilda·. 
de os desígnios de Oxalá. 

Mli"ll bom Caboclo, companheiro insepa
rável na alegria e na tristeza, sentinela in• 
cansável de meu sono e protet.or de t.ôdas 
as horas. 

Dig"DO rep.-eeeat&nte de OJCOSSi, sua pre· 
sença sempre que necessário se fêz presen
te com sua Justiça e o seu altivo porte de 
giiermro, protegendo-me oontra tlld1> e eon
t.Ql todos. wa grande fôrça espiritual me dá 
estímulo para con1inuar a árdua caminha
da de boas rea.Iiza.ções, para que chegue a 
bom têrmo a missão que me foi confiada. 

Va1- emissário do bem, 111e a deaea· 
seis a.JMS cuida da minha segurança, ajoe
lho-me a seus pés, humfldemente, eem fé 
e resignação, rogando que seja -pn, meu 
Guia e meu Mestre. 

Confiante peçe para 41ue oontinue a me 
dal' boas erientaçies e sábios oon&elhos, Jlle 
defenda contra os invejosos, Ol5 dd:ratores e 
os que nada sabem. nem nada constróem, e 
me a.jude a b"bertar das lmpermçies que 
porveotQra existirem. 

Sempre que sinto sua. presença ao meu 
la.do, vibro de satisfação e emoção incontl· 
da. c0111 confiança e :respeito espero sua 
gada e sua mensagem, até a própria nata· 
reza pa,,,a, 5«Tir com a sua aproximaç.ão. 

Caboclo ;1rr.,,nco Tôco, protegei o mea 
corpo e mea espírito_ necea.ito da saa im.• 
prescindível presença junto a mim.. o se -
ahor me deu cenfiança. tranquilidade e hu
mildade. para que pelos próprios merecimen
tos. pudesse receber a 811a proteção e ajuda, 

Dai-me firmeza e convicção, fa.ça Com 
que sempre trilhe o caminho do bem e da 
vc --dade, e tenha humildade suficiente pára 
perdoar os pobres de espírito que me ofen
dem_ porque não sa.bem o que fiuem nem 
o que dizem . 

Ao meu vibrante C&boclo AJ"TanQ Tô· 
co. o meu respeit.oso Mcucuiú. 

-oOo-

- O Ba.balorixá Tola. Ma.lembê realiza 
consultas e Jôgo de Búzios com o Sr Tnm· 
ca Rua.s das Almas, tôdas as 2a.s. e 4as. fei
ras, a partir das 16,00 horas, na Rua Na.sei· 
mento Gurgel, n.0 ZS, Largo da Fontinha. em 

LUIZ CARLOS FORTES 
(Babalorixá TOLA MALEMB~) 

Oswa.klo Cruz. S~ aos sábados de 15 
em 15 dias. Próximo Teque no dia ll ele se
tembro, às 20,00 hora.s. 

-o O o-
- Hoje, estaremos na lnawcuração tio 

Quintal Rocha de Kaô a.• 2, da Babá- NII· 
za (Mila.-Olu), na Rua IDádo Acioll, a.0 iw;, 
na l'raça do carmo e, poaterionneote, irei ao 
Terreiro do vibrante Caboclo Corre Campo, 
na Rua. Souto, em Ca9Calilll'a, onde have
rá uma linda festa. 

-o O o-
- Envio minha pala.vra de illeentivo a 

Ablã Edilama. Fra,ga, pelo muito que se es· 
força em apreada- aJc-uma coiaa de Nação. 
completa.mente desconhecida para você. até 
então, ooniinuando a pe8lf1lisar para em fu• 
toro bem próximo possa vir a ser o orgu
lho de &odos os seus. a.prendendo, com o pas· 
sa.r dos an08, com qumi realmente poaa ~ 
eo.sina.r demonstruulo boa tade e padên· 
el&. nk desaulma:,wlo Ja,majs, dia 
aprenderá a4uma oois&. 

O meu sincero ~ - E:m do Gs.rlo 
Qãebnde e qae - Pa.l Oc'mn ChorcNJU, 
lhe dê eom~. lnaDDdade e yontacle 
ele~- Allde. 

-oto-
- B.eccbi do Ba.baloriú Oden.m, 11m 

eon'l'ite solicitando qae ea seja o Padrinho 
da Cu:mieira do Ab&çá de Oxomi, que ...,.... 
tna.ucurado em C&m.po Gra.nde. 

A •. e aeei-
i. oom -ta honra. 

-o O o-
- Qllinta-fei.m ~. tiTfl na Tenda 

do Vibrante Oxossi Caçador, da o06S& que
rida Babá Ligia e elo aeu estimado espôso 
Sinval salvattL t e n d o sido recepciona.do 
eom muita fidalguia pelo formoso Caboclo e, 
posteriormente, pelos dirlCflD,t.es do Terretro. 
o meu fraiem.o San.n. 

-o O o-
- Domingo passado. fui homenageado 

na Tenda de Santa Bárbara V~. de He
liópolis juntam.ente oom OromiJn e Inndi
nho ~ Ogum. tendo a. dirigente da terrei
ro. a Yalorixá. Flor Pa.ttitncei, realizado um 
bonito Toque de Angola. 

-oOo-
- Ontem, foi realizado wn bonito To-

que na Tenda do Caboolo landarassu, da 
Babá Ruth Cury e de seu prezado espôso 
Júlio, e na. Tenda Rei das Estrêlas, dirigi• 
da pelo Baba.la.ô Ama.Ido Soares, aonde fo
mos homenageados. 

CABOCLA JANDIRA SERÁ 
HOMENAGEADA DIA 28 ! 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA No próximo dia 28. a Ten

da E; pírita Pai Joaquim de 
Arua.nda estará, realizando 
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CURIOSIDADES 
Você sabia. que no dia 3 de novembro de 1968, 

MARIO BAROELOS lançou uma meritória. campanha in· 
titulada "TERREIRO DE NOITE, ESOOLA DE DIA"? 

- Que o uso do dente de a.lho, entre outras coisas, 
diminui a tensão arterial e evita a congestão cerebral; 
atlva o funcionamento do figa.do; alivia a asma e a dia.• 
bete; faz desaparecer as fadigas e palpitações cardla.cas: 
e um ma.gnlfico especifico para nevralgias, histerismo 
e corrigir in.sônias? 

- Que EGUM ou EGUN·GUN em nagô lllla' dizer 
ôsso, estendendo ainda seu significado, pusa a ser "Alma 
de pessoa morta"? 

- Que entre o Mali e o sudoeste do Alto Volta vi· 
vem os BOBO, povo dotado de uma escultura bastante 
rica? 

- Que no dia 31 de d~br,o de 1969, foi reali&acla 
na Prllia de Cop,a.ca.ba.na, a Procissão de Y ema.njá, salnclo 
do pôsto Zero até e pôsto Seis, ma.is uma iniciativa de 
MARJO BA&CELOS! 

- Que no dia 31 de janelro de 1969, faleceu em 
Brotas o Ta.ta .ALVARD ~ GRANDE (Alvaro da Sllva). 
Pai do Abô dO Engenho Velho (Casa Branca)? 

- Que os a.utigos atenienses podiam ter 3 mulheres. 
a PALACA era a que trabalhava de fato em casa. & 
EPONIMA, uma espécie de administra.dora e quem man
dava. em casa realmente e a RETARA, que era a mulher 
de fa.to, que satisfazia o homem em todos os seus an• 
sei06 e desejos? 

- Que no dia 20 de abril de 1969, foi inaugurado 
oficialmente o SORE, tendo como presidente MARIO 
BARCELOS? . • TOY • 

- Que em setembro de 1969 o Babalonxa ~ 
MAI.EMB8 representou. ~ SOB.E, no Congresso de Cultos 
Afro-Brasileiros realizado em Aracaju, Estado~~? 

_ Que os so~ pertenciam à. Con!edera.çao 
Etnica dos Suó e eram considerados o grupo mais puro 
no ponro de vista llngfilstieo? 

- Que os Livros "ARUANDA" e "0 EX:tRCRO BRA.N• 
00 DE OXALA", são de autoria do Ba.balorixá. OBÃ TE• 
urnA (Má.rio Ba.rceh>s) e está à ven-d.a mn tôdas as 
Livrarias? t adi - rt1st1ca. Que os DOGUM sã.o povos de r çao a 
m.uito rica e os m.ais antl,os do? Sudão Ocidental e vi
vem nas falésias do Bandiagara. 

_ Que no Tablóide do dia 20 de outubro de 1969, o 
Presidente do SORE, o dini:mieo MA.RIO B~ELOS, 
outorgou a.o Babalorixá TOLA MALEMB~, o titulo de 
"Comandante do Exéreito Branco de Oxa.la"? 

_ Que os BAMBARA pertencem ao ramó mais im· 
portante do grande grupo Mandé? . • 

Que ao norte da Costa do Marfim e 90bre as re• 
·· -....,_,_._as do Mali e do Alto Volta., vivem os SENUFO, poes vu.uu& • • • . 

de estilo artístico variado? . . 
_ Que O Grupo BIJAG:ll: habita o arqu1pelago. do 

mesmo nome, em frente ao estuário do Geba, próximo 
da Guiné Portuguêsa? 

TERREIROS DE MERITI 
TE Pai Tiago e Chico Mi

nas. Rua Pedro Peixoto, 27, 
Engenho Belfort, são João ~e 
Meriti. Ritual de Um5"anaa. 
:õireiôr!a Perciliano Va.z Tei
xeira, sebastião Damasceno, 
Miguel Sanches. Dirigente 
espiritual Cidârio Amorim. 
Ogã. Valdir Faria Sessões de 
caridade a.s quartas e sextas
feira.s, desenvolvimento de 
qulnze em 15 dias. -•-Te.nda F.Splrita. Cruzeiro de 
Mont.e Alegre e E.5trêla da 
Guia. Rua Firmino Leite. 
164. Belfo;d..B,Çlxo. Nova Igua.-

~- Ritual de Umbanda. Di• 
retorla.: Presidente Moacir 
Teixeira - Ivam da Silva. 
Alias Alves, Ja.ir de souza. 
Fiel e sebastiana Teixeira. 
Yalorixá sebast!ana. Teixeira. 
Entidades principa.~ da casa.: 
Estrêla. Guia, Beira. Mar, Ma• 
ria Conga, Xangô Alafim. 
Má.e Pequena Geralda Tei• 
xeira.. Pai Pequeno Joel Tei• 
xelra dos Santos e ()gás Ce.r• 
los Alberto de Oliveira. e Jal.r 
Souza Fiel. Sessõe.s de ca.r14 

de.de segundas e ee:xtas-fei• 
ras. toque de 15 em 15 dias. 
desenvolvimento6 as quartu
felras. 

GN na Umbanda 
(()rgã(i Otlci&J llo BOR.11) 

Editor Mãrlo Barcelos 

EXPEDIENTE 

uma de SU86 festas máximas 
que é sem dúvida a festa de 
aniversário da Cabocla Ja.n• 
dira. 

O terreiro é dirigido pela 
nossa. estima.da Yalorixá. Amé
lia Simões e tôdas as provi• 
dências já estão sendo toma.
das no sentido de que a festa. 
obtenha o êxito dos anos an
teriores. 

Maria Helena E 
A Vovó Catarina ! 

-•-
Tenda Espirita. Nossa Se· 

nhora d& Conceição, Rua Co• 
ronel Cintra, 134. Sã.o M&• 
~- Ritual de Umbãndii.~ 
Yalor.lx4.s J'Ul'acl da C<J6ta, 
P;rlnclpa.is e.tidades, Ogtun, 
Ma.ta Virgem. sucuri das Al• 
mllll e Boiadeiro da. Juremii,.1 
Mãe Pequena. Ma.ria Teodora. 
Ogãs, Cosme Martins da Sil
va e Ubl.rll.Jara de souza., 1 

Cut 1espondênela1 

aue Pemam.buco U9l 

"Sneantado - GB -

Semana p!IS6ada. Amélia 
Simões de um t,oque de le
vantamento de um Obaluaê. 
Esperam.as . contar com a Ba
bá Amélia Simões e todos os 
filhos de sua casa n a pro
cissão de Xangõ e !beija.das 
que faremos reallzat ·· no dla. 
19 de setembro; ~com safda 
da sede do SORiE às 16 .bo
l'U ... 

A Tenda. Espirita Ca.boclo Bena Azul e Vavó catarina de 
A.rua.-nda, fica- situa.da na. Rua. Dr. Gaudi t,ey, 113, na Penha, 
e recel>e a eficiente direção da Yalorixá. M-a.ria Helena. 

O terreiro funciona com sessões de cari~e IMlS sábados, 
daS 19 à8 22 horas e t.em como Ogã o compe~;nte JQSé Carlps. 
. Agradecemôs à acollrida dispensa.da ao no.s.w represen
tante e desde já CQnvidamoo a Babá. ~ llelena. , pu,11, .com:
parecer com a sua banda na procillsão de Xa.ngô e !beija.da qll.~ 
faremos reQJ!zar em setembro, com data que anunciaremos 
com antecedêncda.,, 

Consultas de ca.rtda.d.e. com 
Vovó Luf.za. e Pomba Gir&-J l 
Diretoria.: Orlando da cos
ta ,.. Nilton dos sa.nt~ Fer• 
reira ·- Maria Ribeiro ds. Sll• 

V& - Mino Adolfo d.a Coeffi 
e João Ribeiro Dias. 
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A MENINA E -O PADRE 

A palavra da moda é "Para,psicolo• 
gia.". E' uma espécie de panacéia voca
bular: quando cientistas, pesquisado
res ou até mesmo padres, esbarram 
cc,m a presença daq,uilo q11e Richet 
chama de "inabitua.l" (levita,ções, trans• 
porte de objetos sem contato. físicos, 
premonições, enombramentos, ma.teria· 
lizações, etc.) ;lá se sabe, vem J.og-o & 
"explicação" baseada na Parapsicologia. 

E' um truque semântico~ tentar 
expl.ic.k UJD fato de dificil explicação 
a.través de uma interpretação quaae 
sempre absurda . .Pazece a.tê que o lema 
dos· parapsicolopstas é "o difícil pelo 
absurdo". 

4.inda-a.:ora., 1 n1.u. pa.nde re-
visa nacional, a entrevista que o l'a.· 
dre Quevedo deu llOb o titulo: "Pa.n.psi,
colocia, o M-auclo Fantútico do Sub
coDlci te". Eis ·saa abertura: "0 Dr. 
.lllichell a.eabaTa- de aeo:nla.r quando 
bateram à poria: quem viria eoasuliá
lo às seis da manhã naqu.ela seguncla· 
feira, 12 de dezembrQ! A porta, uma. 
menina suplka-lhe que a acompanhe . 
imediatamente porque sua. mãe está ~ 
morte. O Dr. Mitchell a acompanha. 
- Minha mãe m~ aqui. A porta está. 
aberta, entre. Vou avisar minha tia e 
volto - diz a menina ao cheg'a.r em 
frente da casa. O médico diagnosticou 
pneumonia e antes de ir-se cumpri• 
mento a mãe pela coragem da filha, 
que o procurou a temPo, apesar do 
grande frio e da neve no povoado. -
Minha filha. morreu no mês passado, 
doutor. SuM roupas estão guardadas 
no armário - respondeu a mulher. O 
Dr. Mitchell foi a.o armário e viu as 

arnnnaclinhas. " 
Agora., a explicação do Padre: "O 

Inconsciente da doente, excita-do por 

NORONHA FILHO 

seu precário estado de saúde e por uma 
depressão nerTI>Sa, formulou um desejo: 
"Se minha filhinha estiveare viva ela 
poderia, pelo menos, chamar o médico''. 
A mena.a.gem ineonaeiente da doente feri 
captada pelo subconscient-é do Doutor 
l\fitchell. seim.pre ~do eom seus 
pacientes.'' 

Estas explicaçóe5 são dada.s pelos 
"pa.ra.psieólogoa", a fim ele desf:wer a 
explicação espírita, que é simplesmente 
a de que a própria menina desencar· 
nada avisou o médico. 

Esta. é a explieação mais simples, e, 
portant-o - como dm:m o.s cieutistaa 
e a.té os escrüores de :romances poli• 
eiais - a mais coneta. ~tece Qlle, 

PM& a atual Pm~~ um 
~êõõles,a riipBtad'I>: 
"o eepírito :ílãõ érllte'', Daí, as giDás• 
tl.êaS e ma.la.barlamcls mãis cmnplicades 
para. ez.pllcar os fenômenos mais corri
queiros. 

Poderíamos acrescentar que os pes· 
qubadores mais sábios e conspícuos já 
observaram centenas t1e casos como o 
acima descrito, com .os seg'llintes acrés· 
cimos: a menina foi pesada, fotografa• 
ela, cinematografada, auscultada e "da· 
tiloi,copisada", isto é, tomadas suas im
premrões digitais, qw: coincidiam com as 
_que tinham "em vida"·. E o ca.90 de se 
ilizer: "Caramba, que inconsciente mais 
minucioso!'' 

Mas o adeptos da Parapsicologia não 
se abalam com tão po11co. Aí está o 
Padre Quevedo para explicar: - "Nós 
conhecemos em noso :in.coruieiente tudo 
do passado, do presente e do futuro do 
mundo". 

Os parapsicóloios sã.o mesmo uns ... 
inconscientes! 

mban,d,a ~,e ·C.andomblé 
- Na Rua Curupaiti, no 

Bngenbo de Dentro: existe 
'UlJl& c!llla de caridade de mui
to a.ché e vibração espiritua.I. 
cfalamos da Tenda do Ca,bo
clo Pena. Verde. dirigida com 
etidência. pelo Ba.ba.laõ Jtdson, 
que rec.epcionou fida.lgamente 
11106SÔ representante o Baba
Jõrlxá Tola Malembê, que te
~ a palsvra de fé e de 
111Júão do SORíE. e do ll0680 

que tem sua. ROÇa em Caxias, 
realizou solenidade de tirada 
de Kelê de doi.s Yaôs, uma. 
da Ia.nsã. e outro de Logum• 
Edé, sábado passado dia 7 de 
agô.sto. 

Oliveira Junq~ira. .._ em B. 
Ribeiro. 

- O Babalorm Mtguel 
Tang,erina. no dia 7 do cor
rente. tirou um Barco de 
Y aôs, tendo o a.t.o se revis
tido de grande a.firmação es
piritual. 

1 Pttsident.e Mário . BaroeJog, 

- O Babalorixá Arnaldo 
(Odobeí> . :realizou em seu 
Aoaçá D'Ogum, localizado na 
F.strada. do ~. em Rocha. 
Miranda. uma saída de dois. 
Ya66. sábado passado. 

- No próDmo dJa 18 de 
setembro, o B11.balorlxá Tola 
Ma~ realiam um To
que. re.tl?O, em homenagem 
a.o Daboclo Arranca Tooo. nas 
nOV'116 lmtalações de seu Y~. 
estando 00O:ridsdos pera. a !111-
fen!dades. dlffn()S Zelãdorea.. 

1 

a todos os fflh<ll! da nnda. 
Para t.odog voo& o n0610 fra
terno SIU'&Ti. 

.1 - Nb pr6xfmo dia. 25 de 
ag<lsto aniversaria noesa ea
tilmada irmã Ivanir Salvador, 

• filha de ~nto da Babá ca
çula. NOSSOl! sinceros para
béns. 

- Ontem foi realizado um 
bonito Toque na casa da Ira• 
cerna da Cigana. na Rua Be
zerra de Men-. em Vaz 
!Lôbo. o Quintal de Roc-ha de 
!Kaõ. tendo comparecido o 
Obá Teleuâ. 

1 - o To.ta Miguel Grosso 
'. IDEUANDA) real!oou têrça.

lfeira passa.da, em sua Roça 
Bitua.da em Sã.o João de Me
ritt. uma bo!!lta testa em ho
menagem a Tempo, t.endo 
OOfflpllrecldo diVerl!OS ~lado--· 

- o Babalorixá Julinho 
(Nação ~). inaugura.ri sua 
Roça em aetembro próximo, 
localizada na Pavuna. 

- o Y1f de OIA !OI.: rea
lizou têrça-telra pas.sada, dia 

1-0 de agô.sto uma bonita fe.a
ta · para o Orixá. Tempo, o 

Ylê está localiza.do na RU& 

-Tõdas as quartaa-feiu, o 
S O R E realbl& a. Corrente 
Mental da. caridade. na. Rua 
Pernambuco, 1161, sob a di
reção do Baba-lorutá Obá Te
leuá. 

NANCI DE· OXAGUIAM 

DÃ TOQUE DE SANTO 
A Yalor!xá Na.nct, de Oxa

guim, que é da Nação Gêge, 
estará realizando hoje um to
que em seu Ilê, na. Rua Cir
ne Mala, 70, em Todos os 
Sant.o6, OOIIIl inicio àa li, ho
ras. Fomos oonvldados po
rán haviamos ~ido com-
pramli!Mt -·~ • alo- , 

CUl,L-JA . pochNfflOB, «.li~; ,,, , •. 

Rogamos a. oxalâ, Pai da 
competent.e Zeladora que lhe 
dê sempre muito luz para que 
ela po.s.sa continuar reaJ!zan
do muita caridade em sua ca,. 
sa e esperamos receber a Ti
sita de Nanei na sede do •... 
SORI!: para que oonheça de 
pwt&- ........ ~ 
pea-9 ~ d& 11-. Nl.i.lcl&l>. 

PAGINA S 

o c .antinho da 

1 -Corrente Ment.al 

Domingo passa.do engala
nou-se ~ uma vez a Roça 
do xangó de OUro para a 
salda de dois Yaõs. Olá Mus
salê e Logundecf. e ooriga.
çio de vodunoe de Zaze Erall· 
g1, além de doi15 borf8 d,e 
Omulú. Já. bem Biitea da bo
ra marcada a caaa estava .s11-
pe~lota<ia e continuavam a 
cberar nosaoa amigos que vl• 
nham ll08 pre.stigl-ar. Carli
nhos de ox&si (IUe ~io a
pecialme1lte de São Pauki, 
Ogum Cim,ê. Odécirá, Tola. 
Yá Ruth CurL e espôl!o. Yá 
Edith. I"f'One do JussaranL 
Yá Rosa. Lope.s e espõso J{J
sé Lopes, Yá Terezinha, Yá 
Elizabeth. Elma, e ta.nto.s ou
t,r05 amifi:06 e zieladore.s de 
ll8llto que n<lll hOnram com a 
5Ua persença tonuuldo ainda 
mais b<>nlta a noosa festa que 
atingiu seu ponto máximo 
quando ~ santos dera.m o 
nome e quando desceu o V(',o, 
dunce zaze Erangf. O Xan
gõ mostrando tôda a sua pu
ja.nça. e a fôrça d,. Axé qu• 
carrega. deu um verdadeiro 
c:show» de dança e abençoou 
todos aquêles que o deseja
ra,m. Após rápido Intervalo, 
tôda vestida de branco des
cia. a Iansã que também re
cebeu obrigações. CQtneçO'U 4 

dança e ~ gritos de E~1 
Oiá eram repet:ldas de in.~
tante a instante por tôda a 
assit!lt;ência. Tod06 vibravam e 
aplaudiam a Santa. ·ouerrel• 
ra. Matambalê e uma v151tan
te que «viram> também. OS 
cânticos continuavam. Ao tl>
que dos tam~ as Ian.,ãs 
!\a casa lJrind:&vam os asai&• 
tentes oom a dança de guer
ra. Foi um espeticulo 1216• 
.ravilhoso aue mutt.os a&!I.I• 
tiram pela p~ira vez. Ao 
tel"lllinar o to(lue. MA.ri<> Bar-
1.leIOS, o compet.ente OM Te
leuA.. !ol multo cumprimenta.
do pela beleza da teat.a e prm
Cfl)&lmente pela firmeM cõm 
que soube ~pa,ra.r os sant.oll 
de sua -· Oiã, Logum. za
ze, orgu]hein.-se do pai cre vo-
•· ae é reatma:,J,e um dos 
mais competentes z,eladorea 
desa f8.lte ele expansãc Dff? 
4llle paa1am as na~ de s&JI • 
lo e a Umbm4a 

Aluts!o Cam!lo dê Souza -
Sua carta muito emoolonou. 
Escreva <lliiendo como ta.Iler 
para visttá-lo e ma.nd~remo. 

MAE ELIS 

alguém can.veraar com voe&. 
~ e&rt.&. 

Al1ete Aaunçáo-Ag:ra4e
~ r.1 palan-a.s amáveis. d 
mOçe.> é ~lmeit,e uma gran• 
de a.:miga em quem podemo& 
conf1a.r. Até hoje ela não me 
decepclonou. 

Obrigado pela linda 1"011& 
vermelha. Um abraço. 

Tbereza de Jel!U6 Tele& -
Nas lojas de artiga; ~ Um• 
banda voe! poderi adqu1m 
• u~ d011 Sete ~idos. 
CUstam multo pouoo e or1• 
eatam de fofflla: certa como 
ae 1füiglr a.s entidades. :1:1& 
do. Sete Pedidos a. Pomba 
Gtra, ~ Orln$, ao seu sete. 
ROi! Pretos Velhos e tem tam• 
bém o que ensina. razer u:ma 
conente de lllffltalizaçlo po
s1t1va. No Sete Pedidos a 
Pomba Gh'a voeê encontra 
como deve pedir. a Arrepia• 
da. Mulambo. ~a' Rosa 
Casrelra. !tainha Padllha e 
Sete Encruzilhadas. OI! sete 
Pedidos aos Or!xãs são ora• 
~ pant O!ffln, Xangõ Ian• 
si etc. 0g Sete pearaos ao 
Seu sete orienta como pedtr 
11.06 elt1ls que tem Sete no n&
me: Sete Capas. sete Encru• 
z!lhadas, Sete C'atãcumbas, 
etc. Acho que você deve t,er 
entendido e a.gora é Só oom
praT ~ Uvretoo e -pedir com 
~- um aont.QO . 

Glória de JJ>ll,llema - QUem 
lhe disse que em nossa cor
rente só tratMnoo de caso.s <1e 
doênça? caso.s como o seu em 
que entra. em jôgo o oor.a.ção, 
também merecem nosso rM
petto e. orações. Se v~ me
reoer. serli. atendida. Porém, 
grave bem o segulnte: Qqan
do Deus colocou & ctlbeça 
acima do oora.ção .foi para que 
ele. deeld1sse o que ~le -<»
ra.çlo - deTe fuer. ltflnha. 
MI!- t!IC8ii lhe prmeja e ort
ent,· 

UM' PSDJDO nR DEBCtlL
PA.8 - .Dua. 8l!lgUilda._~elru 
Sl!lrllida& m.- fol hum
t,e lmpossiveI ir a. Rua. Perei
ra de l"if!'ueiredo. 4!6'1', Osval 
do Cruz-. atender Ml& que- rio 
fa.Iu- eom a Pomba Gira. Pe
ço que me deeculpem a faita 
tnvolnnti.ria e a.m1111,hã ga
rant.o qae lá e.st:am Is duu 
hora& eepenn&l por vocêlr. 
um abraço. 

AUffl!!N'OllA. - MU1to sen-
11do 11. ansênc!a na festa da 
Yt. Mar~!lha do Fô1M 1rer
<1,e. Desejo que tudo esteJa 
bem ... 

Nôvo Horário Para Bú%ios · 

O nosao companheiro Mário Barcelos pas
sará a atender para jôgo de t>úzios na sede do 
SORE. na Rua Pernambuco nY l. un às têr
ças. quartas e quintas-feiru. oo norário daS 

15 àa 2-0 hora.s. Os interessa.doa deTetio pro
curar a secretada do SOR& ~ apa.nbar 
frebu. 



"GM X.1 UMBANDA 

-Um Quadro Triste De Rua-

E' lamentável que, e.In..cia, existam, 
na Cidade de São Sebastião, quadros 
que, por si só , recomendam mal àque
les que a administram. 

Achava-me à espera de condução, 
num dos lugares mais movimentados 
desta cidade, onde, no 1r,0mento, R a 
Feira do Livro. o vozerio era enorme. 

. Pessoas de tôdas as camadas sociais se 
Interessavam pelas mais diversas leitu
ras. O ambiente era alegre. As luzes 
das mais variadas côres iluminavam 
aquêle cenãrio de intelectuais que pro
curavam beber, nos livros dos autores 
mais consagrados, um pouco mais de 
cultura. 

Estava eu distraido, quando senti 
bater, de leve, em meu ombro. Olhei e 
deparei com um quadro, realmente tris
te: ali estava. a contracenar com aquê
le palco, um drama da vida . 

Uma senhora esquelética implorava. 
pelo amor de Deus que lhe dessem uma 
esmola. Carregava: ao colo, uma crian-

-Um B-e , 8 1• 

-el,a F8st 

WALDEMAR V. SIMõES 

o,inha de meses que lhe .wg,M1& o aio 
à procura de leite. 

Mais atrãs, caminhavam um men1• 
no e uma menma, aparentando esta ter . 
oito anos e aquêle, quatro. A irmãzi
nha puxava-o pela mão, com o máximo 
desvelo, como é peculiar naqueles que 
sofrem. 

Senti pulsar, dentro de mlm, a re
volta contra todos, até mesmo contra 
Deus. 

Então, exclamei: o· meu Deus, por 
que sois tão injustos para com essas po
bres criancinhas! ? Que fizeram elas para 
receber o castigo da fome e do frio? 

A condução veio e levou-me para 
casa, mas no trajeto. olhando para os 
apartamentos luxuosos. perguntava a 
mim mesmo: se aquelas criancinhas não 
eram, também, filhas de Deus. Por que, 
então não têm um pouquinho daquele 
agasaiho, daquela comida, daquele cari
nho? Por que meu Deus? 

rc 
e 

O toque do domingo passa- fêz obrigações de três anos de fato uma nota agradável 
pois Zaze Et·a:igi é o Xangô 
que -,ubstituirá o nOESO ir
mão Má.rio Baroeloo, à fren
te da Roça do Xangõ de ou
ro, juntamente com seu outro 
irmão de Oxóssi, o JCltala
mim (Mário César) . 

do foi para a saída de um para Xangô e obrigação de 
barco de dois novos Yaôs de Iansã que é seu Juntó. As 
Angola. São êles Vera Mar- saldas foram maravilhosas e 
tin.~. da Iansã que. ganhou a. reinou grande Tibra.ção na ho-
digná. Oiá Mussalê e Sidney ra do nome que foi tirado 
Ruiz, de Logun-Edé que ga- respectivamente Iansã cear-
nhou a digna de Logundect. linhos de Oxóssi) e Logon-
Estiveram ainda em obriga• Edé (por Ogum Clmê). 

,~=====;;;::~~;,;,;,~;:;~5@~~ti-!;"tr.~~~rt ... t--= Na hora do rum os dol.s san
pa.ra borl e o Vodunoe Zaze tos se desenvolveram de tor
Erangf (Mário Rogério), que· ma excepcional o que mere-

Visitas Da 

Equipe 

Vovô Chico 

ceu elogios de todo o públi
co presente. A grande sensa
ção da tarde noite de Ango
la foi a danç,a do X-angô vo-
dunce. que polarizou tõda,s a:i 
atenções e mereceu ativa par
ticipação do público. · pois 
muita gente abandonou seus 
lugares para abra.ça.r o sa.n-
t.o e lhe tomar a.benção. Foi 

FinaHzando o roque. fOI da
do Rum a Iansã. Juntó de Má.
rio ROgéri• ocasião em que 
virou também a Iansá. de 
Ma.tamba.lê t.endo as duas 
santas proporcionado 6 u a. s 
danças de guerra que mereceu 
também um bom pronuncia.
mento do numeroso público 
que mais uma vez nos deu o 
seu prestigio. 

V.amos partir agora para a 
procissão de Xang-6 e !bei
jadas· no mês de setembro. · 

DOMINGO, 15/1/1171 

Casamento 

Brum E Mirna 

Domingo Passado, antes do toque de Nação, para a salda 
de Yaõs, ocorreu na sede da Roça do Xangõ de Ouro, o ca
samento na Lei de Umbanda do jowm Casal Mima e Carlos 
Brum . Ela de lre-ndas domésticas e êle jornalista da GAZE
TA DE NOTíCIAS e Rádio Continental. O ato religioso foi 
oficiado pelo Zelador Mário Barcc-los e os noivos foram tm 
seguida, cumprimentados na sede do SORE. 

Nós desejamos aos nubentes muita paz e compreensão & 
que Oxalá lhes dê muitos filhos para, _que a familia Brum 
seja bastante enriquecida. 

BABÃ LAURINDA TOCOU 
PARASA 

O Centro Espírita Mai-fa 
Conga e Arranca. Tôco, :i_ue 
tem sua sede na Rua Vilela 
Ta.vares, 335, no Llns de Vas
concelos reallwu ontem um 
toque festivo em louvo!" a 
Iema:ijA. 

Como sempre aconte<:e o 
terreiro estava repleto de fléi.s 
e ttcou com melhores acomo
daÇ<ieS após as obras a.li rea
lizadas. Dona Laurinda Bor
sArlo se ma.n tém fiel a ca.usa. 
de Olmlá e sua ™ta foi ma-

ra.vilho.tlB cheia de fé e vibl&• 
çi\O. 

Nós estlvemo.s pr«Jentee. 
a,tendendo ..o convite do noe
so trmão J06é, um dos balu
artes da casa. juntamente com 
as .fllhas de Dona Laur!:nde. 
Iara e ..• 

Tenda »!pirita Sá.o Benedi• 
to, loeal1zada, na Rua Barão 

a:tapa,gipe, i31 fundos. Baba

laa Sebastião da Silva, Mãe 
Fequena Meroilla Gomes Li• 

ma. Gula Cbef.e C<>boclo 1 

CachoelralS, Pa1 Benec.. ,0, Ti& 
W.&&ria Conga du Almas, dias 

de glr&6: quarta.s-felraa de
senvolvimento. Toques 805 

sábados, 1.• sexta-feira do 
mês. Consulta& com Tranca 

iBlua ~ Alma.a. 

COMESTIVEIS SINHÁ 

Sentimos ainda a. a.uslnctal 
material do valoroso Rubem 
Borsárlo, prematuramente d~ 
&encarnado, mas sent!m011 
também, a sua presença ee• 
plritual pois era êle um ele 
pfrlto evoluído e qu.e cumprí11 
uma bela mi.Mio dentl'õ da 
no.ssa rellglãA:>. 

F.êtá de pa.rabéns a nClSS& 
estimada dona T..aurlnda., mu• 
lher forte e decidida. Roga
moo ao Pai Oxalá. que lhe dl 
muita sa.ú<1e e muita. fôrça 
para poder prestar 11, «-ride.
de que Vffll J)N6tando bi 
muitos a.nos, juntamente com 
todas os seus fllh06 de san• 
to, amigos e diretores. Pedi• 
mos ainda p9.l'IL nós e para 
todos da casa a proteção da. 
velha Maria Conga e do ca
boclo Arranca Tõeo. 

-·-
Ylé de Ogum Yema,njã, Rim 

Almirante Figueiredo. 142. 
GB. Esta Cll.5a realisou no dia 
14 p. p., uma grande festa, no 
qual a Ya.lorixá Mar. Helena 
Tele.s fêz a entrega do .Deká 
a Yalorixá Maria '.lú carmo. 
Foi convidado o Babalaõ 
Ubaldo do Ca.nt1nho Vovô 
·chico. Que por motivo com 
seu con.promfsso que t.em com· 
a Caeboelra de 6eU1 PllbOI 
Dio p6de ocmparece,. 

E PORTUENSE l TOA. 
BALAS E DOCES PARA A SUA FESTA 

DE COSME E ·DAMIÃO 

ATACADO E VAREJO 
PREÇOS ESPECIAIS PARA TERREIROS E UMBANDISTAS EM GERAL 

MASSAS DIVERSAS PELOS MENORES PREÇOS 
_ Domingos de Frias da Rocha 

RUA DOIS DE FEVEREIRO, 1085 - loja I! e P 
PE;DIDOS PELO TELEFONE: 229-1376 - OB 

Carteiras 
Diplomas 

E 
I • 

Avisamos aos terreiros e 
e.s.soc!ados do SoRIE que .se 
encontram na nossa secreta• 
ria à disposlçllO dos tnteres
sado.s, as carteiras sociais e 
os respectivos diplomas, que 
pOderão ,er apanhadoa d!à
riamente no bDJVio dM 1 • 
IO _._. 

• 

DOMINGO, 15/t/lfll 

Saída de Yaôs Nos Trouxe Novos AmigOS 
Domingo ~a.do, a. Roça 

do Xangõ de ouro, que fun
ciona. nas dependências do 
Supremo ôrgão das Relig1ões 
E 0 píritas, na Rua Pernambu
co' 1.161, no Encantado. res
Ji:,,ou um grande toque de na
ção, com a se.ida de do!.6 Yaõs. 
\.'OID dois borls e com obriga
ção de Vodunce de um Xangõ 
e obrigação de juntó de uma 
Ia.nsã. . 

éomo sempre a casa estê
\'>e superlotada e sem qual• 
c:iuer favor foi um dos melho
res toques de Nação já rea.• 
lizadoo na Roça que foi pres
tigiado por multa gente do 
Mnto, inclusive pelo compe
t.ent;.e Carlinhos de OXó,ssi que 
ve!_o de ·Silo Paulo onde tem 
::;ua. Roça para nos prestigiar. 
Cc:1tr.inos ainda com a Ba
bá Iracema, Ruth CUrl, Edlth 
Ogum Cimê, e várias outras 
dir'gentes que permaneceram 
até o fim do toque mostran
do um perfeito entrosamen
to entre a Umbanda e o Ca.n
dom1J16 

CO.dBEIT,'111 

aa religi,ão. Em Vil& Alian
ça., Vila Kennedy e outros 
1ocal6 da Zona Norte d& 01-
dade Dona Ellzabetb é queri
da como um& autêntica lider 
e prometeu reunir vil.rios ter
ttiros da.que}& locaJ.l.dade pa.
ra em p&,o oompa.recerem a 
Procl..ssão de Xa.ngõ que ta
rem~ realizar em aetembrO, 

e que pele. prime1ra. vez ma.r
cbarão no glorioso ExéroitO 
&a.nco de OXali. 

In<lependente dl&,o, dona 
Eliza'beth. sempre fidalga, 
convidou o nosso irmão Mà• 
no BM"Celos para um toque 
que farA realizar lá. na Vila 
Allan~. no dia 28 do corren
t,e, ocasião em que reunl!'A 

algims terreiro.,. Nós esta.re
nws lá. dando uma graÍldfl 
oobertura ao acontecimento e 

· faremos uma gira festiva oca
slio em que teremos a opor
tunidade de conhecer noVOll 
irmã.os de fé. Na ocasião ea
ta.remos jun.te.mente oom e 
ca&al J'06é e 1'.o-Sa I,opes, • 
vil.rios ou•tros IIJJU&'09 .. 

O~ V-ISTIIA8 

A saí<k de Yaõs <le dc&ln
go passado foi cheia de súr
presas, e na mesma ocaslão 
recebemos também a visita da 
jovem E!me.. que s,e inoorp()
rou Já no SORE a comitiva 
do Ca.saJ Lopes. A jovem ?1-
brou. lnténsam;,nte com o to
que e se mostrou multo ,__ 
llz por t.er c0mparecido pela 
primeira ve,; nas depen-dlêD
ctas do SORE. Também JWl8 
Vlsl-tou o nosso estim!ldo lr
m!l.o Fra.nci-!00 DiaG, que pe
la µr!melra vez ta.mbém wm 
ao SORE. :FnYN:iSCO Dias, 1'10-
mem de larg11. e:q>eriêneia nu 
cotsas do santo, afirmou que 
há. multo deseiava. conheces 
nossa obra e o nosso Presi-
dente Mário Barcelos e do
mingo foi a oportunidade. 
Sempre atencio•o Franclseo 
Dias se- oolocou à ,ossl! d!B
poslç!!.o e desde ,iá podffllOl!I 
afirmar que é êle mais UJli 
nõvo membro do Exérctte 
Branco de Oxalá . No inter
valo do t-oque o grupo se reu,. 
Diu e comeu a comida cle 
Mnto oferecida pelo B•ib&,,, 
lorixá Mil.rio ~arre106, ps,r,tt-, 
eipando também da mesa. • 
sua espôsa Amélia Barc!'lOS e 
o casal Mira e ~hneider. -V~ 
rios temas for~m abordados • 
a. pa1estra só t.-rminou tMCla 
da. noite, quando o toque • 
hav1a en<:'et"rado há mutl!9 
tempo. 

A Babá Rosa LOpes, ~ 
rlgente do cantinho de. Vo• 
vó Catarina D'Angola, junta
mente com seu espôso o nos
iso estimado lrmãA:> José Lo• 
pa,.,s, se fi:reram presentes, • 
ofertaram ao Babalorl:x:á. Má·• 
rio Baroeloe, pela salda do 
b~ r-co. uma •linda. corbeile de 
fl(>res. JO&é Lopes ueou da 
pn lavra e come sempre, vt• 
bra.nte no dizer, falou da ne
oe1S&idade de melhor compre
ensão e rogou 11. Oxali!. que oe 
homens se untt.a em t&-no CIO 
nosso ideal. 

Juntamente com o casal 
Lopes, n011 prestigiou mats 
uma ve11: a conhecida Yalort
xá E'llzabeth, que ê uma a.u• 
téntiea líder em Vila Allan
Ça. Dona Elizabeth, DOIÍ d► 
se palavras carlnh<lllas e ftl• 
cent!Vad01'e$. Mulher humll• 
de no santo. mas de persona
lidade maroa.nte, Dona Ell
Mbeth óonhece o caminho 
por onde anda e .ee mostra 
otimista. oom o futuro da noa-

S,ete ·Nõ,s Com1emorou 
18 Anos De Ful1dação 

Noo agradece.aos a tod05 t1 
ficou em nós a eertesa. de q11e 
86t4 sendo -feita justiça • 
no,eo trabalho, '!)Ois temOII 
um ideal a cumprir e ~ 
decemos a. Oxait por ll06-. 
vlar tantos novgs amigoS ~ 
daqui para à !rente - est&1'91 
marchando oonOl!IOO, ombro • 
ombro por um fuWN> mel'td 
'PM'& o n()!!l;O ~• o PO'\'G 
ni,; 2)AM:B!, 

Segunda-felra. 1lltSma ree.li
zou-ee um grande toque fee
tive> no emtro &;plrlt& 8e4e 
Nó6 1& Gulné, qut. tem sua 
linda sede própria na Rua 
Cama.rista Méier, 703, e que 
N!Cebe a conipetent.e d!Nção 
da Yalor!zá Lavta.no. 

ANIVERSÁRIO DO· 
CABOCLO IRAPUA 
Sába.do, dia 7, o centro ~

pirita Caboolo Irapuã. que 
tem sua sede própria na Es
trada da Cacha.morra, Rua A, 
n. • 115, ca:mpo Ora.nde rea
lizou um grande toque em 
louvor, a pa...~m do a.niver
sãrlo do Ca,boclo Ira.puã. que 
e o guia chefe da casa. 

o terrel-ro é da nossa fiel 
11im1ga a Talorixâ Aldll de 
Xangõ e a reata foi linda e 
cheia de vibração e contou 
com o prestfe'io ele vArloe ter• 
rell."06 que foNm lá com .seua 
médluns e dirtg,eete. le-rar o 
9911 -~ .. Or,bado lia-

puã, um& dNI liór-iM da Tim· 
blmda. 

Entre outro,. anotamos " 
presen911, doe seguintes terre1-
ro1S: Cantinho do Vovô Chi
co, centro E.5pfrita São Jerô
nimo, Centro F.spirlta Inla
culada C<>ncelçã,o, Tenda E'i
pá'lta Unid011 na Fé e cab<>
clo OX~l Sete Fõlhae. 

A festa aegulu-se de um 
churraaco oferecido aos con
Vldados e agradecemos a ex
celente reoepçlo cilSpeMada 
110 DOIIO ooms,Mlbelro Ubal• 

do OollMe, - .. llldeote 
Jair l,tlM. 

ao 185' aniversá.rio de funda• 
p.o do terreiro que aó tem 
dado alegri111> à nOMa.· Umban
da e ne. mesma ocasião tot 
te.stejade t.e.m-bém a. feitura 
do 100.0 fllho de santo da ca
sa. Cfflno sempn., o Ca.boclo 
Sete Nós da Guiné foi agn
cledo com deaenu de corbel
les que tran.rormaram o ter-

·reiro num jardim de M • 
amor. 

Os filho,s • cotlaram • 
mandaràm ft111er uma placa 
comemorativa. pela passagem 
da dat., placa esta que foi 
também orertad& ao vibrant.e 
Caboclo. 

Muita. visitas 1mport,ant.ee 
Já est-1:veram 1neluslve o Pai 
R,a.uL Pai de santo de dona 
Alda que com seu !lngu&Jal' 
simples falou do seu orguJ.110 
em ter uma filha como · Alda 
La.viana. Jl'alou também opa.
drinho da babá, senhor Sal
ga.do sendo seguido por d1• 
versos oradores. 

Antônio Lavlano durante a 
solenidade leu, com multa 
emoção, a a.t-a de fundação do 
t.erreiro reallz&da h' li anoa 
atru. e fã um ri.pi~ retr.
peclO de tudo O que OOOnft 
Mllf,eS llllCJI ... ... ,,. 
uma flâ, 

Depois de tudo fol orua
oldo a,os presentes uma reeep-
9'° no terraço com sabol'OA 
comida e bebida para tod06. 
Estiveram presentes a.Inda o 
casal Ligi& e SinYal Salva.ti. 
nOSBO Presidente :M!rio Bar
celo!i, o nOS6o irmlo Joeê, se
CNtârio do terreiro da Babã 
:t.aurlnda Bors!rio e repre
sentantes de dnoen,as casu. 

LllA AOS DOMIMGOII 

GAZETA NA 
UMBANDA ; 

' 

OM QUEMIM TIRA Y Aõ -' 
NO SÁBADO QUE VEM ! 1 

A n0fi68 equipe Pena V_erde visitQu a Taba de Odé, qatl 
funciona em sua sede própria na Avenida. Sií.o Pa,ul-0. 18, 
Quadra "A" , Jar dian Metr&poLe, São oã.o de M-eriti, e qae 
conm com a d!reçã.o da Yalori.xá. Virgina de Naza.ret.h P1rea. 
· (Odé Quernim) . 1 

A casa é de candomblé e conta com cêrca. d:! 100 filhall 
e· sua Diretoria está assim constitulda: PI:esidente, Benicio 
Ta,vares; Tesoureiro, Roque Pires Teixeira; Procurador, EdSO!ll 
Santos; 1.9 Secretá.rio, Jurema Buique Machado. 

A Mi.e Pequena do terreiro é Nilza dos ntos, Pai p.,. 
queno Geraldo Lopes, Ogã Ala.bê Kunge. As sessões d: c&n
dade são às quintas-feiras, os toques uma. vez por ~e:5• de
senTI>lvimento d.e quinze em qu.i.me diãs e jôgo de búzios • 
segunda à quinu,.-feira. • • , 
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GN NA UMBANDA DOMINGO, 15/8/1971 

no 
Xangô_Será 

e Seea1bro! 
.O MENSAGEIRO DA PAZ 
' 

CARLOS ALLEMAND 

porém, com<J stes nã.o tinham 

I 
mllado ~ divinos en&moe do 

&inda discernimento pe,ra en- Meatre. 
tenderem t oompreenderem a Foi .samen.te no limia.r do 
verdade e o eondenartm a I século XIX.. com a C<>dili
morte. ~. com seu mco-' caç1o 4& Doutcína Espfrt~ 
meosuniY'e'l amõr, rogou por rena por Allan Kardec. que a 
ê1e8 em seus mtantes supre- h~ pôde vi61.u.nbrar 
m~ suPlicando: em tMa a sua m.agnifio&lcia 

d'eldoa-1.bes, PaL &es Não o Ev&Dge!ho de Jesus à LUS 
Sabem o Que ~ • ! da Alta EsplrituaJ.l.d&de. 

A ~ de escl&recl- Esta d-Outrlna. bendita e 
mento.. pas e amõ.r que nos consoladora. poa&ibllitou que 
legou o eordeiro d., Deus. fl• todos conhece&sem a. verdadel-
cou gravada eterna e tmpe.. ra face de Deli& bom e mlse-

Atendendo ao rato de que 
o último domingo de 3ttem
bro, (d.ia 36), é vêspera lia 
festa d-e eoome e Damllo. a 
diret.ozia do SORE reun!d& 
deliberou que a ProciMão de 
Xangõ e Ibeijad.• deste ano. 
ser,. real.lZllda. no domineo 
ant.erior ou seja. no d!a 19 de 
setembro. . DO tradic!on&l llc
rário das 18 ~- oom saída 
da sede óo SOR& na Rua 
Pern-ambuoo, 11&1, no Encan
tado. Serlo · conduzido& do!a 
andores. tsn de xa.ngo e ou
tro de eoane· e Dam1io que 
será lendo por criançu um
bandlst&s oomo ooorre tod<>3 
osanas. 

No regresso da procts.,ão, 
faremos. como complementa-

TE ESTRÊLA 

çio das homena.gen.s. reallza.r 
Il&8 n066&S depencU!nc!as a, 
Tercelr& G1rs d& Am1zade do 
a.no de 1971, o que jA é uma 
tradição no ll-0&90 calendário 
de promoções. Fic..m011 ape• 
nu na. dependência do rotet• 
ro que já está sendo estuda
do. 

De8(:te Jã. contamos com a. 
colabcn~ão e pa.rUcipe.çã,o ~ 
todos os terrel.ro6 da cidade 
e do F.stado do Rio. ~ co
mo de todo o povo da l"Cll• 
giio que sempre nos presti
gia com a. sua presença. 

No domingo .seguin_te, d1a. 
26, faremos a feats das crt• 
a.nças oom dlstribuiçlo de b&• 
la& e brinquedo.! para a pe,
,i7.ada que se tlz,er present.e. 

DO MAR 

Quand-0 no Gólgota, se pro
ee560U a crucifi.caçio de Je-
9US, o Divino Mestre. que foi 
açoitado. humilha.do, maltra
tado e ofendido pela. turba. 
lgna.ra. açulada pelos sumos 
l&Oerdotes que viam em Je
lNIJ um in.lm.igo de sua.a re
llliões. onde de6fruta.vam de 
privilégio e pomoos e cercan
do pelo asco e desprew do.s 
orgulhosos centuriões roma.
nos e de sua bárbara solda
desca, ass!Etiu a hnmanidade 
• epílogo s.mg:rent-0 do maiS 
pungente drama que te-,e 
pa.Ioo- êste mundo e que cul
minou com o sacrifício do w 
m&is sáb1~ e puro que jé, ha
bito•· &te planeta. too ~io 
ae dôres e sofrlm~tos. 

rectvelmente para a po...~- rkordioso em sua perfeição 
da.de. tal qual um pa;8anie innnita. porem e.ssenclalmen
farol guiando e orlent&n® te justo, fuendo-n-06 ternl06 REALIZOU CAMARINHA 

Realmente. a. condenação e, 
. !PQ6teriormente. 9 flagelação 
de Je,,-us de modo brutal e 
selvagem de que se revestiu, 
serviu para a testar o babto 
lnivel moral e espiritual dos 
encarna.:1~ no Orb terráqueo 
e que !linda hoje persiste. 
apesar das severru; advertên
cias dos Enviados Superlores, 
Tindo dos planos mais eleva
dos d 0 s B 0 ~"ra.~ Esp!Iituais . 

Foi oarr. m05trar aos ho
men.s o vertladeiro caminho s 
llegUll', que o &spírit.o supe
rior de ".Jesus veio a ê6te 
mundo. pll.l'a que setLS subli
mes ensinos l'.cendessem a 
Luz que iluminassem os ca
minhos trev050.s, trilha.dos por 
&teE E<l!;)trlt.os em evol'ução. 

NOTAS RÁPIDAS 
A Cabana de Ob&lu&ê, si

t... à, R.ua Luiz SoaI-eg lG. em 
Morro Agudo dá sessões aos 
,sábados, intercaladamente. de 
~ em 15 dias, a partir de 21 
•horas. o .Ba.bal&ô é o Walter 
!Bento. de ~ sendo 
·ou1a Chefe o Cacique Estrê
la .Azul. o Ogã de TerreirO 
é o Carlinhos. 

' Aniversariou na semana 
' IPM5ada a Samba Maria Apa
irecida do centro E<spirita s. 
Sebastião IMariazinha). N0&-
8()1 votos de feliddades. Ro
gamos a OXalá c:ue d~ a. ela 
muitos anos de vida para 
continuar fazendo o bem que 

· tem feit-0. com filha d.e fé. 

A competente Yalorix á 
Nanci de OxagUian atende. 
com !õgo de búzíos. àS têrças, 
quintas e 5ábados, a. partir 

nautas aflitos singrando ma- certeza de que nós mesmos. 
res desconhecidos e de C)Ild&s . por nos.sos· atos. ações e pen-
encspeladas. samentos é que somos l'e6-

Inielizmente. o alvo estan- ponsáve!s por tudo aquilo que 
darte do Cristo foi desfralda- l1<l6 suceda., seja de bem ou 
do em campanhas inglórias, de mau. 
apoillndo opressões e t.i.ranla.s. Em resumo. o.s tópicos prin-
send · que verdadeiro$ tios de ci1l8,!6 do Espiritismo não: o 
sangue correram em nome do ideal.ismo sem fane.tlsmo. a 
Prlncipe da. Paz, rov o ' ~--prática _ incessante da b<>D<:la-
mals uma \•ez que a hwnanl- de. da fraternidade e da ca.-
dade não tinha ainda a.ssl- r!dade. 

Yaô de Dois Anos 
o Babalorixá Néco, que tem seu terreiro na Tra.vt ssa. 

Rosa Mene7.e5. casa 3, na Venda Velha, tirou um barco com 
sete Yaõs. sendo a mais nova a mànns Viviam di! apenas dois 
anos que ra.spou para O:x:um. A saf<ia. foi no dia 1~ de_Junho 
do corrente e os outros médiuns ·que receberam obrigaçoes fo
ram: Maria Aparecida. <Xangô); Júlia Ma.rli (Ogum); Julieta 
(Oxum) ; Lúcia (Oxum) ; Olórla. (Oxõsai) e Ma.rli (Ossã.e) , 

A Tenda Espirita Estrêla 
do Ma.r que tem sua sede na 
Rua Aielra, 526 na Vila Kos
mos, Vicente de C&.rva.lho, 
realizou dia 17 do mês ~
sado, por intermédio de sua 
Ya.Jorixá Ruth CA.m9.ra. as 
camarlnhas para Mães Pe
quenas f},,e, sua.:s tllhA.6 Ma.ria 
J06é da Silva, Hilda Gomes 
da Silva. e Luci serra da Sil
va Tôrres, a1ém de f1rmação 
de anjo de guarda de Iara 
da Rocha Vieira. 

FOi ums festa mara.v!lho
sa em homenagem as inicia
das e mais uma prova da fra
ternidade existente entre os 
méd.iuns e dirlgent.es d~le 
terreiro. A Ya.lorixá. Ruth. na 
ocasião fêz uma exp!Ana.çã.o 
a respeito do v&lor da cama
rlnha.. mostrando a. cada um 
doa ~te & responsablli-

ATENCÃO UMBAND/St AS :, 

Lançamento de novos livretos de orações: 

• 

SETE PEDIDOS-AO "SEO" SETE 

SETE PEDIDOS AOS EXUS 

PEDIDOS AOS· ORIXÃS 

E 

SETE PEDIDOS AOS PRETOS VELHOS 

.._ l'l boa& no Dê. t. Rua ~' , . 

~~~~--~· ., ,,T«n : . ~ -.!!l~,~,lll!.,!l!l.911'-'p!p., __ .~_;,.~ • .;..;. ... ~.;..,;;... ............ IIÍ!' ..... -.i ... ---111111--~~.,.;: 
Procure nas principais casas do ramo_. 

dade que o filho a.'iSUille com 
Oxa.lá. quando se propõe a en
tr&r em obrigações. 

Estéve presente a Avó das 
lnlciada.s, a competente Mãe 
de Santo Ma.ria Bento Bar-
bosa que confirmou e aben- - ~-
ÇOOU uas a.a e felic tou 
oua tilha. Rut.h por ser ass:-
milado oom firmeza 06 ensi-
namentos que lhe foram 
transmi~-05 há muitos anos 
atrás. compareceu também à 
festa o Pai Pequeno Viceure 
caruso que velo especialmen• 
te de Juiz de Fora para pres• 
tigiar a sua irmã de santo. 

A Yalorixá Mirtes F. Mo
reira. ds Tenda. Espirita Per• 
severantes da Fé, compare• 
ceu com todOIS os seus filhos 
ocasião em que ofereceu a 
todos o nõvo enderêço do seu 
terreiro que estt\ f•ltleir\Dan.do 
agora ne. Rua Antônio de 
Pádua. UI, ~t~ do Ri!!• 
clmelo com IN!Q!Õel! t.& se:xta.s• 
feiras oom 1nfclo àS 20 horas. 

ontem, a Tenda E!Jlirtt& 
Estrfla. do Mar esUi?e nova.
mente em testa. cõm um to
ttue em homfflagem & Ieman• 
já, estando prel!lellte o Cebo
cio J'aei e todoa 01 seus ma• 
llOI. o toque toi também pe• 
la eomemonçã,o de- ma.Is um 
a.níveTSár!o do terreiro. 

POMBA GIRA DA 
YA FRANCISCA ! 

A 'l'm<ia. Espírita Odé TO• 
lndé e Pai Tirnbuçú das Al• 
mas. 6 dlriiida pela. Ya!ori
:ri. Francisca e tem sua se
de na· Rua No&nla. Nuneir, 
843, Olaria onde dá. consultas 
à.s quartas-feira~ das 15 àa 
17 horas, com POmba Gira. 
A mesma. entidade trabalha 
com a Yi Pranc!aea, Ili i;e.· 

gundu,.feire8, no me5mo 11<>
ri,rio, na. A-.enid& Mem d& 
IM. -,, s.• andar, ~rta
memo lL ..._ 0rlls v. .. 
melhl.. - . .... ·•·· 

DOMINGO, 15/8/1971 GN NA OMBANO.& 

,Mie/is rDa Vida 
S,eduzid,a 
c.as,ou-5,e 
C,01m O·utro 

o rapaz estava triste, numa. fossa. daque
las, porque a sua na.moradinha ha.via entrado 
contra êle, com uma queixa-crime de .sedução 
(art. 217 do Código Penal) e êle muito mal 
avisado e porque gostava da garota, confessou 
ter passado uma noite com aquela menininha 
de cabelos nas ventas. 

o processo foi em frente e o Juiz est.é. 
prestes a dar a sentença, 

Acontece que entre uma coisa e outra a 
menininiha resolv-eu ca.sar-se com um outto e 
o processado está. crente que .saiu da fria 
em que se meteu. 

Olha: "IrrelllVWlte é o casamento da 
ofendida de crime contra os costumes com 
terceiro, no C'llrso da açl!.o penal, pois s re
presentação é irretratável depois de Inicia
da aquela nos têrmos do art. 42 do OPfP" • 

LOCAÇAO - DESPEJO CoM MAIS 
DE UM FUNIDAMlENTO 

o senhorio muito -.tvo benificla-ndo-se 
do estado de necessidade do inquilino. resol
veu despejá-lo alegando além da falte. d" pa
gnrncnto. u.ma série de outros motivos. O pro
blema fica equaciona-do da seguinte manei-

DR. RONALDO BRAVO 
Advocacia Civil, Criminal e Trabalhista 
Consultas diárias de 10 às 12 horas e 

de 16 às 18 horas. 
Rua Senador Dantas, 117 - sala IZ37 
- Tel.: 252-0584 - às quartas-feiras 
no SORE de 19 horas em diante. Rua 

Pemambuco n.0 1161. 
ESTRADA DA PORTELA, 45 :-- s/109, 
têrça.9, quinilM e sábados de 9 as 12 hs, 

ra: o lnqUibno tem 10 dias para Pedir ao 
Juiz que ,he conceda efetuar o pagamento 
doo aluguéis atruadoo. Assim o fazendo, o 
Juiz considerará extinta a ação pelo funda
mento d& falta de pagamento e fazê-la prOiS
segUir pelos outros motl'vos e julgá-la cotl'for
me entender de direito. 

Uma. coisa é garantida.: o despejo será 
sustado e a açã,o f!ca.rá. um bom t.empo em 
tra.mi~ÍÍD-

GENTE MUltl'O IMIPORTMITE 

Flávio Batalha, chefe do Serviço de Em
placamento do SMrT.iço de Trânsito, é candi
dato à Pres!dénoia do Clube Municipal. Ho
mem decente. gente de primeira linha, hones
to ao extremo realiza.dor e gente. 

se você é f'llho. parente ou espõ.5a de !Un• 
cionár!o Estadual, peça ao seu pai, a.o seu 
parente ou &o seu espô,so pa.ra votar em 
FLAVIO BATALHA para Presidente do Clube 
Municipal. / 

FL.AVIO BAT.AiLHA. uma legenda, um r:9-
lizador. um tudo em· nefe.sa. dos funcioná.nos 
~-Is. 
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Noticias do 

Renatinho de Jacarepagua. 
Dentro Espirita Caboclo 

Rompe Mato. Rua Dona 
Fr&ncl6ca, lM, fundos, ... ins 
de Vasconcelos. Ressões às 
sextas-feiras às 20 horas. Ya
lorixá. Arlete Moita. Mãe Pe
quena Elza Pereir11,. -•-Tenda Espirita Ca.boolo Ia.n-
darassú Rua Carlos Costa• 58, 
Jacarêzlnbo. sessões às sex
ta.s-fe!xas com inicio à.s .20 l:10-
ras. Yalorixá Ruth Curi Pre
sidente Júlio curl -•-A Tenda Espírita Tupi Tu-
pinambA. do Ba.balaõ Costa., 
ci,ue tem sede ns Rua Itaim. 
361, E.stação de Colégio, vai 
levantar Yaô de Xangô com 
!e.manjá no dia. 21 do l'Orren
t.e com in!~k> às 20 horas -•-A Yalori'xá. Marlà José <ili, 
Tenda. Espirita. Pai Benedito 

Feiticeiro está roallza.ndo ses
sões provlsórla.s aos sábad0111, 
a. parlir das 20 horas Jb 
Rua Guafba, m. sob!'Mio. • .. , 
Bráz de Pbu.. -•-Tenda Espirita. Ogum Beira,, 
Mar, Rua Marang!i. 899 tun
d-06, Praça Seca. ses.sões aos. 
sábados às 20 horaa. Ya.lorl
xá. Ma.ria.na Rodrigues. o~ 
Chefe Caboclo Tuoinambá.. -•-Tenda Espírita vovô con-
go ds Bahia, Rua Clara d8 
Barros, 54 Riachuelo. Sessõell 
Mrças e sábaoos, das 17 às 22 
hora.6. Babalorixá AzufüOIIL 
Ogã Jorge l'funes . -•-Aniversariou a Eked.Y ~ 
ria.n de Ox66si do IlJl àe OJd>< 
guian a. Mlrian o nosso abra.-
90 f!r&terno e o n<>-•so since
ro sa.ravá. 

Corrente Mental 
.A-vú;amOI! a. todos os nassoS 

lxmã0s que a Oorrente Men-1 
tal els caridade continua sen-
do realizada. tôdas as quartas
f.eiras, na sede do SORJE, eom 
inicio às 20,30 horas. 

Rea.l.J.aeunoi:s nest:a corrente. 
trabalhos para pessoas doentes 

e que não p0dem se Loco.mo,,, 
ver. Para os que comparecem. 
ttalizamoo descarr.eg015. passei 
e consultas com Caboclos e 
Prêtos Velhos. Se voe. me-a 
irmão, tem algum proole..':19-
venha. até nós na quarta-fetra 
e participe da COrrent.e M
tal ela GarJdade. / 

OBRIGADO/ MEU_ PAI .... 
l 

Pedi a Mlário Barcelos prontamente me atenderam e me 
cedeu mais um espaço Para que eu possa agTadecer p~lica
mente s homenagem que me foi prestada com a inclusao do 
meu nome na placa de ouro que Sete N95 da Guiné recebeu 
no decorrer do magnifico toque dado segunda-fe1ra. Isso 
v,em provar que êste poderoso caboclo m!! con.si~era realmen
te sua fillia e eu lhe agradeço de coração a. gentileza que teve 
para comigo. 

'SEGREDOS DO SANTO 

Quando há algumas semanas escrevi s ~ito d~ 
festa, muita gente me censur~u dize~do inc_lUS1ve. qu,e Ma.e 
Elis Já é muito conhecida e nao precisa elogi.ar nmguém. A 
êsses devo dizer qu-e realmente eu não p~iso, nem elogio a 
quem não quero. O fato de se rconhecida se deve exclusiva.
mente por rier Má.e Pequena. da Casa e amiga pe.rticular dês.se 
homem fabuloso qu.e Irra.dia tal fulgor so redor de si que t.o
dos, mesmo sem querer se tomam conhecidos no mi!io espírita. 
que êle lidera. Ana Améll&, 11 santa que êle adora é minha 
quase irmã. P. graça.s à ela conheci muita. gente boa.. 

Se Mãe Ells é conhecida. hoje quem agradece aos Irmãos 
da Tenda E.spirita. Sete N66 da Gu!né é a EUs qir: -· ·· ---~ 
cem a. mais de quinze anos. Obrlga.do Mãe Aida. seu Antonio, 

Ma.ria. José Arnaldo, Cléia, Angela e todos os Irmã.os des.sa 

grande fa.mfila que ~ o berreiro de Sete NÓS. Obrigado, meu 
Pai Caboclo, - (a) EJ.is Cosme) • 

Hotel Ar E Campo 
(COM NOVA DIREÇAO 

Gerador próprio - apartamentos lwcuOSOli, ooa .-A· 
sica e Telefon,. -

ótimo servlva de ba.r t 1'86taiuranta \.· 

Rodovia W(Whlngt.on Luiz Km W 1/2 
·f.A 500 ~etros ® Viadutlo Rio-TereeápoUBJj 

FILIAL: Trevo Hotel 
·Um dos mais concetmadoa da PNs.- Duva mm IS 

N.º 1 OGUM 
. . ·m façam o errado". .. :g preferível eruunar o certo do que per.mi que 

0 ENSINAM~ CANTIGAS, COMIDAS DE SANTO E TUD 
SOBRE OGUM. 'FAÇA VOC1! MF,SMO A SUA "OBRIGAÇAO" 

A VENDA NAS CASAS DE UMBANDA 

T.ENHAM1 FÊ. • 
FLORIM COUTINHO 

Fé em Oxalá. é o que eu recomendo aos 
meus IrmAAs em Cristo. No dia a dia de cada. 
um de nó.s, recebemos tão-soment:e o que plan
ta.moo e todoo os nossos passos sao dados com 
menos ou maia vigor de acôrdo com a fé de 
cada um de n66 • 

Somos de certa. forma. preteridos em mUi
tos direitos que já. temos adquiridos pela pró
pria Oonstituiçã.o Brasileira, n1as nem por 
1.sso devemos perder a fé nas coisas que ama
mo.!! e que cremos. Dia virá. que a Uml>ands e 
06 espiritas em geral serão fator definitivos 
xia w.da do nosso imenso Brasil e o problema 
é esperar pa.cientemente para que tudo acon
teça dentro da. sua época., pois 811ltes da hora 
não é a hora, deopis da hora. passou da hora. 
A hora é a hora. 

Já disse numa. de ~ crónicas que & 
nossa parte desta mi.ssã.o est.ã em pleno anda• 
Dlilnt!) e J>a]'.ll isso est.&Ill<ll! trabalha~qo à.U.. 
\'aDlente, sem a,la,rido mae oom objetl:vi~ •. 
Promet.emos luta e vamos lufmt, ou mais ~n• 
tamente. Já atam.oa lutando~ 

Mu-ito.s Iim!ãos de fé têln me pr~1111Mf(; 
com problemas atinentes ao san_to _e a ês~ 
eu peço que procurem a. p~s mdi~ ~•l 
é O meu Irmão !\-Iiãrio Barcelos que é dià.~ 
mente encontrado na Rua Pernambuco, 1.1 . 
na Estação de Encantado, na sede do SORJ»., 
outros problemas sejam da nstUTeza que f6r, 
poderá.o tar.i:bém ser levados s êle e se f<a 

eciso M.á.rio Baroelos os encaminhará. até ~ :iima pe:.::oa para a necessária. soluçã,o. Vc-, 
oho de Brasília todo fim-de-semana. enta-n 
mente para dar aos meUB amigos e meus~ 
mãos à e.ssistência que êles mer~m. T 
'11111 TIWto calendáirio de compromi&~ e . ~ 
Jtenta.ndo cobri-los s-e:in desagradar a Il!nguéJD,.ij 
fl"emo recebido convites para :,olemd~ad. 

11'-estas em terre1ros por 1ntermédio do 
• dentro do ~vel vou a.tendendo a l()àof;'. 
mas de qualquer forma estaja.rn certos de .. 
,estamos na qualidade de Deputado Fed 
lhe._ q uelidade 'de dirigente de um 6l"gão~_ 
k)t\'l)Ula ·da religião que é o SORIE, lumndo 
Ideal! de nos todos.·~ apenas e ~ 
/\lea~ 'l\mMnl lf'é,., :Muita f6 llleGIIL~ · 

-



COITUUPA 
EQUIPE 

''Coisas da Nossa G,ente'' 
DIALETO 

Aliança) . Uma senhora Mà~ de 
Santo. H u m 11 d e. tranqüila. 
atenta a tudo e a todo6, causou 

Adejá - campainha muito boa impressão. Sem som-
·Anibãn - policia bra de dúvidas um dos grandea 

· Ariaxé - banho de ervas nomes da Umbanda na Guana-
Bokê-bokê - falatório bara.. 

· Bori - cerimônia de fortalecer • 
o santo Muito comentada a v1a.gem 

Babá lodê - grande pai a Macaé no próximo dia :u. Pelo 
Babá - Mãe de santo jeito vão ser precisos muito .s 
Mabalortxá - Pai de santo ônibus. 
Babalorixá. - pai de santo que • 

não incorpora Schlneider compareceu com 
Buru-buru - pe.s.90a que não sua espõ.sa. Mira. e ficou acerta-

sabe nada do santo do um LP inédito em matéria de 
Balé . - espécie àe Ian.sã espiritismo. 
F.1,mbureci - digina de Iansi • 
C'ori.quem - galinha d'angola E o Fe.,tival das Cantigas 
Candongueiro - atabaque de a.inda foi noticia. 

Exu e 
Capanga - apetrecho de Oxóssi D.ª Ivone Nascimento (aque-
Canzuá - aldeia de Caboclo la da Morada de Caboclo) con• 
Curunbar - cantar tinua chorando. Ficou emocio-
Cufár - morrer nada com a saída dos santos. 
Canzuà - aldeia de CabOClo E' a simpatia em pessoa. 

Boiadeiro • 
Candomblé - local de cerlmõ· o casal Curl não perde uma 

n1a afro-brasileira salda na Roça do Xangô de ou-

PROCISSÃO 
E FESTAS 

A nova diret.orla do SORa 
eatá mesmo com disposição. 
Acabou o festival teve toque de 
Nação e agora já estA anuncian• 
do para 19 de setembro a Pro
cissão de Xangô ,e Ibeijadaa • 
para o dia 26 a fe.sta das crian
ças com distribuição de balas. 
doces e brinquedos. Dá gôsto 
ver a transformação do SORE. 
me foi uma coisa tão diferente 
e agora é só alegria e multo tra
balho. Gente bo. e tá lá.. Bem 
disse o Martinho. pres:dente da 
Congregação: "O SORE é o úni
co que não párn nunca. F..stá 
sempre traba hando peloi: 1dea:s 
da Umb:mda' . 

OGUM Cantuá - casa de candomblé ro. Já tem lugar perpétuo na 
Digina - nome dado ao Yaô fei- assistência. Gente boa. Ogum é um doo ma · po -

t,0 em Angola - -~----~-'---111.._ o o ir t amo. Dec1ça - E teir --~~~----D racem Cfgana compa-
Dagã - --1Uba--m1!fflJ'veiba tio t.er- receu com suas filhas de santo Seus filhos são de gênio ativo 

.-eiro e parecia um desfile de modas. e guerreiro na luta pela vida. 
Delogum - jõgo ele búzios Tôdas de máxi e muito bem ves-
Dtunoa _ mulher tidas. Esta gente sabe mesmo se ru.e é a divínda.de dos ferreiro.s. 
Dã - serpente sagrada do Da- apresentar. Parabéns. agricultores e de tôda.s as pro-

homé fissões nas quais o aço ou o fer• Dundum - prêto, negro, escuro 
Danda lunda - Nome pelo qual pfN{'AM[NJOS ro é manipulado. Ogum. porém. 

se conhece ponto de OXU· .>--- é considerado mesmo como san-
marê Antes de julgar OB homens to guerreiro e tido como o DeUi 

Dilonga - caneca devemos prlmei.ro procurar co-
Dilongá - prato das Guerraa. 

d t ..,_ nhecê-los. Deká - cerimônia e en rv,;- Em sua dança êle demoru,-
. dos pertences do médium Ao homem •não bas~ di~r tra estar guerreándo. • armado 

quando completa sete an06 E' 1só de 
de feitura. que é ami§O. prec ser com sua espada. incentiva aa 

fato. 

-GOTA:.: ... , 
A )ovem E1ma ficou empol

a-da com,o t.oque de domingo. 
aó nio entrou na roda porque 
estava de mãxissaia. 

• Jose Lopes sabe dar um re-
cado em púbUeo. Suas palavras 
são sempre bem dirigidas e êle 
pare<:e que traz tudo organizado 

· na c a b e ç a. Parabéns. E' um 
llder. 

• A Babá Rosa Lopes ofereceu 
ao nosso presidente Mário Bar
celos uma corbeile linda. Pena. 
que ela não mostrou ao públlco 
a beleza de voz que tem. mas 
não vai faltar oportunidade. 

• O nosso estimado Francisco 
Dias veio de terno e gravata e 
por isso ficou meto escondido. 
Francisco con•·ersou muito com 
o Editor do Tablólde e parece 
gue nasceu entre êles uma im
portante afinidade de pensa• 
mentos. 

• Yalorixâ. Elizabeth (V 11 a 
1 

• . · - ;... ~ - ._ ._. • .:, lirl, 

~ 

• . ça. tudo & quem lhe 
aJu.uk ....i.enoe uma ingratidão ou 
uma d~. 

• Não ~ &4mitlr a emitn• 
ola de Deua. B' preci.lo crer nêle. 

• Não 80DlOS nada e multaa 
vêaes achamos os outros meno.s 
que nós. 

RECORDAR 
~ 

E VIVER! 
No dia 21, sábado que vem. 

uma grande caravana de um
bandistas estará se dirigindo. 
logo pela manhã. para Macaé, 
onde à noite. na sede do Clube 
Ipiranga_ estaremoa reapresen• 
tando as quinze cantigas fina
listas do t.° Festival Nacional 
da Cantiga de Uµibanda. pres
tigiando a festa dos vencedores 
que são daquela cidade e que 
conseguiram o prêm!o maior com 
"Agô Pra Vovó Cambinda" Adil
son e Sérgio estão movimentan
do a cidade e Macaé reviverá o 
grande acontecimento. 

escaramuças. Na Umbanda êls 
é vestido como um solda.do e 
aempre conduz a sua espa,d&. 
Jf1111 ~ é maJa oa ~ 
i«ual. aó v~&ndo a poàtura 
que. naa naçõ&a. 6 uma só. 

Sua., cõces na Umbanda são 
vermelho e branco e. etn certa.a 
casas r,.crt-.scentam ainda o ver• 
de. Na Angola a sua eôr é o 
azul-marinho. 

Entre as "obrigações'' para 
Ogum_ recomendamos uma d~ 
mais simples que é o lnhame. 
Põe-se no fogo para cozinhar. 
depois. com uma colher. cava
se o lnhame. e num alguidar co
loca-se todo com casca. derra
mando o mel sôbre êle. A "obri
gação" pode ainda levar fôlhas 
de salão. que sã,o colocadas em 
aua volta. 

Na Umbanda a cerveja bran• 
ca é tida como a bebida de 
Ogum. 

... oawn . .. l1mhlll"-. , ain-
...-etllado em Sio Jorge e nas 
nações de Candómblé, em Santo 
Antônio. Apesar de tudo acha
moa ma.ia lógico o sincretismo 
da Umbanda. pola representa, 
muito melhor o Orlxá das Guer 
raa. 

No dia 23 de abril. dia de 
Sio Jorge, milhares de casas ea~ 
pirita.a realizam toque em louvor 
a Ogum. Tão logo o dia clareia. 
a cidade é sacudida por um mo
numental espoucar de fogos. to
ques de clarim e procissões que 
foram idealizadas lM)r nós. e que 
vêm se repetindo ano a ano. 
sempre com muito êxito. 

Na Umbanda O~um é louva· 
do com as seguintes palavras: 
Ogum iê. . . Na nação sua lou· 
vação é a que se segue: Jesse 
Jesse Patacori. Ogum ... 

Os filhos de Ogum geral
mente carregam em suas digl
nas as palavras Ogum, Tola. Ro· 

UM ATE 8 
Muito pouca gente do SORE 

o conhecia. Seu nome era Car
los da Cruz Miranda, chamado 
por todos de "-seu" Carlinhos. 
Apeaar dos seus cabelos grisa~ 
lho.s era um jovem de esplrito e 
gostava de brincar com tudo e 
com todos. Era casado com D.'" 
Cecilia e padrinho do n~o fi• 
lho de santo Paulo de Oba.l.ua.i. 
• tio da Tereaa e do JO&é. 

A morte chegou para. Se de 
repent.e. Sem sofrimento n.om 
lior. Foi boa l)6ra Me. ~
º "seu" Carlinhos está &m p!mc 
maia eleya.do que nôe. e-na. qul.n
ta-feira desta semana. foi a 
mlasà de sétimo dia na Igre3a 
São Luiz Gonzaga, na Rua João 
Vicente · em Madureira. à.s 7 .30 

da manhã. Nós também fizemos 
na lei dos esplritâa uma prece 
para a sua bondosa átma. Car
linhos não morreu. mudou de 
plano e em >reve. mesmo que. 
seja daqui há mu1tos anos. va
mos encontrá-lo em outro lugar. 
A verdade é que êle era um bom 
e possivelmente ganhou o Reino 
da Glória. Seus familiares. pa
rentes. am!gos e faplritas em 
geral lhe dão. não adeus mas um 
até breve. seu Carlinhos. OXa• 
lá que tome conta dêste e,c;pirito 

tão alegre e tão cheio de lu:r. 



Pr· jelo ,D,a ,l.,ibe~dadê 
J:A .ESTi ,EM 

1 • 
MAIUO BARCELOS 

Talves &ste aeJa, num faturo bem próximo, o maia 
!histórico exemplar do tablóide de Umbanda, desde a 
eua criação, que já data de quatro anos. Nêle va.1 
publicado o trabalho realizado pelo nosso Editor e 
Presidente do SUPREMO óRGAO DAS RELIGIÕES 

/ ESPiRITAS, Mário Barcelos, que foi entregue ao 
1 Deputado Federal e nosso Irmão Florim Coutinno, e 
l que versa sôbre a Regulamentação da Umbanda. 
\ Acreditamos que o trabalho já tenha sido tran.<;for• 
, mado num projeto e publicamos a íntegra da ca11t.a, 

! 
considerações, reivindicações e justificativa para que 
todos os umbandistas de verdade possam guardar 

1 êste exemplar, pois acreditamos no bom senso dos 
homens da Câmara e do Congr~ que por certo 

' aprovarão as nossaa pretenções. 
: Durante muito tempo estudamos a nossa Cons• 

tituição, -leis do País e aos poucos tomos dando corpo 
' a idéia. Escutamos dirigentes de centenas de terrei

ros e no fim de enorme pesquisa de opiniões conse• 
guimos r~alizar o trabalho que vai publicado na ín• 
tegra no corpo do tablóide. Acreditamos mesmo que 
se aprovado a nossa religião terá o que merece, de 
fato e de direito. 

Pedimos a todos os nossos irmãos espíritas que 
façam preces em seus terreiros ou mesmo em suas 
residências, a Oxalá e todos os nossos Orixás. arém 
das f:ll:.nges de Caboclos, Pritos Velhos, Crianças e 
l!:xw,, no sentido de que o nosso irmão Florim Couti-
nho seja por êles ihuninado e que delencla, conlorme 

1 nos prometeu, com unhas e dentes as nossas modes• 
, tas. porém justas reivindicações. 

A.creditamos que cumprimos mais uma ·missão 
; dentro das muitas que nos fol'am confiadas. Agora 
1 

IIÓ nos resta esperar e acreditamos . que o resultado 
seja a aprovação das nossas pretenções, para 4ue 
possamos viver livres de uma vez por tôdas. Chega 

l de usarem indevidamente o nome da nossa religião. 
Chega de ver farsantes e mistificadores matarem 
crianças em nome da Umbanda. Palavras já não 
adiantam. Queremos agora é ação e para isso entff.• 
gamos o impol'tante document"8 ao Deputado Florim 
Coutinho. ele examinou o trabalho juntamente co• 
migo. Estudamos item por item em sua residência na 

1 

Urca e o nosso irmão Parlamentar achou tudo bem. 
' Peço ao meu povo que leia com a máxima aten
ção o projeto que formulamos e que domingo que 

, vem, nos emita a sua opinião. Os que desejarem po• 
derão nos mandar cartas falando a respeito e acel• 

t taremos tôda e qualquer opinião sôbre o assunto. 
Estou feliz. meus irmãos. Se a Câmara em Brasília 
aprovar o nosso --projeto, que é o Projeto de Regula
mentação da Umbanda, me considero realizado. pols 
a nossa religião estará realizada. 

Convoco a todos para comparecerem domingo na 
sede do SORE pois no regresso da procissão vamos 
prestar uma grande homenagem ao valoroso irmão, 
deputado e diretor do SORE, Florim Coutinho, t>ela 
sua bravura e determinação de apresentar ém mo• 

.:mento tão oportuno, em Brasília, o projeto por nós 
formulado. Saravá a Umbanda e queira Deus que tudo 
isso se transforme em realidade, a realidade pela 
qual lutamos há séculos. 

R IRO DA P 

-G 
Ano M- - 1llo - l>olll-.o, U • ,,_..., ». Jltl - M.• 11.NI -

~ 

oc SSÃO 
SAfDA - PERNAMBUCO - CRUZ E SOUZA · · CLARIMUNDO De MELO 

- AMARO CAVALCANTI - DR. BU LHõES - PERNAMBUCO - DO S DE 
F VEREIRO- CLARIMUNDO DE MELO-CRUZ E SOUZA-:-PERNAMBUCO 

TRAGAM VELAS, FLôRES E AS BANDEIRAS DOS SEUS TERREIROS. , 
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A Resj)onsq_bilidade Do Ogã 
LfilZ CARLOS FORTES 

(Babalori:xá TOLA MALEMB:e) 

- Sou um humilde servo de Oxalá. 
a serviço da Religião que abracei com 
dedicação, procurando com o que ~
crevo, colaborar para o engrandecimen· 
to e acatamento do Candomblé e da Um· 
banda. 

C_ontinu.ando minhas c!)llSiderações a 
respeito do Ogã de Atabaque e os maus 
Batedores de Tambor, solicito dos TU• 
dade~s Ze~adores e dos que se dizem 
também, maior responsabilidade e hones
tidade na imciação e confirmação de 
seus Ogãs, para que haja procresso dos 
mesmos e possam representar mcna· 
mente suas Roças e seus Zeladores. 

Domingo passado citei Mundinho 
d'Ognm. Wilson de Oxossi, Samito .José 
de Oxossi, Abel e a.crescento na rdação 
de ótimos Ogãs, o Agostinho, Naval Ki· 
mura e Wilson Firmiano, que ~ente 
sabem dar o recado, comu.nlcam, conhe
cem o fundamento do santo e procedem 
como vel'dadeiros cavalheiros, quando re
cebem convidados em suas Roças ou vi
sitam outros Abaçás. 

O verdadeiro Ogã, sendo suspenso e 
confirmado, deveri saber tudo a respeito 
do Ritual de soa Casa e da Nação que 
professa. 

Exiswm certos Batedores de Ta.m• 
boi', às vêzes em 9eU próprio barraco e 
também nos terrelms 11ue visitam, goa• 
tam de mostrar as UDhas e começam a 
ruminar em ritmo de cantiga, errada· 
mente. demonstrando para os presentes 
o se,i pouco conhecimento. a má educa• 
fãa, o desrespeito, e a barrice caraderi
ada de quem • tem como Batedor ele 
na espelunca. 

Dias aU'ás fui convidado para assis
tir uma saída de Yaôs de uma "Mãe-ile
Santi'", que tem um ano de feitura, tm• 
do sido raspada em i dias por um ee
fusiante e reb&latlvo Tataratá·tdeto (6 
• Ta.ta Cometeiro) com piete e ereme 
de barba, em Jaca.repapa. 

Três belíssimos Yaôs, uma mona e 

dois duvidosos, saíram sem Adocbum e 
curas feitas com pembas branca am1 
e vermelha (Axé foriíssimo), os c:.itra• 
eguns e as senzalas, acho que esquece· 
ram no Roncó; vamos ao fato: os Bate• 
dores da Casa, logo que cheguei come• 
çaram a cantar qualquer coisa de atl• 
rou a flecha não viu onde caiu, não hã 
pau que não suba, escorregou no mas• 
sapê, quem não samba vai embora, etc, 
depois de quase uma hora de bobagens, 
pedi agô-de-benã e cantei: - "Quem 
pensa que o céu é peno e nas nuvens 
quer pegar, os anjos do céu estão rindo 
do tombo que vai levar". - "Teia tela 
no ar se eu bo&ar você não tira tela no 
ar, piso no mole escorreg-o no duro, sou 
caboclo sou menino tenho a pisada se-
cura". - "No Sereno da madrugada eu 
saí para passear, o dia era para os vi· 
vos a noite é prá quem pode a.ndar, de
pois não se arrependa do tombo que 
vai levar''. Depois dessas can~. a 
''Mãe-de-Santo" até hoje proeUl'& o seu 
Batedor de Tambor. També:?J. pu.den! 

-oOo-

- Uma mona ela Ian.sã, tilhA·de• 
santo de um ocó (T) raspado DO ran· 
tais (T), fol visitar um AI>açá em Oa• 
xi.as e bolou com Oxoss. de penica, ca· 
pote e botas. 

A referida Irmã recoDieri. S dias e 
será coroada Yalorixá (T), estando se 
ariieulista anteeipadamente proibido de 
comparecer • bela ~ (Sic). 

-000-
- TOLA MAI.EMml realiza consul-

tas e Jõgo de Búzios com o Seu TRANCA 
RUAS DAS ALMAS, tôdas a.a quartas·. 
feiras e sábados a partir das lS,00 bs, na 
rua Nascimento Gurgel n.0 29, Largo da 
Fontinha, em OSWaldo Cruz. No próxi· 

mo dia 25 de setembro, lna~ de 
nosso nôvo Ylê. 

A Vodunci 
Dignifica Os 

Nanci De Oxagu.iã 
Candomblés 

A nossa r~rtagem GN na 
Umbanda. fêz uma vislta ao 
Dê de C>xaguia.m da Nação 
Gêge com sede à RUa Cirne 
Maia 70, em Todos os sant.os. 
que na ocasião realizava um 
toque festivo . A Voduncl des• 
ta bonita casa do Santo é a 
aimpática Nanci de Ougu1ã. 
Que professa o seu ritll61 com 
muito acert.o e eficiência. 

Nossos 
seus profllndos conhecimentos 
dentro desta linho Nação e 
dona de um belisslmo pé-(1e. 
dança. jamals visto. A mãe 
pequena dêste Templo que se 
a.cha.va repleto de fiéls no dla 
da visita é o competente Zll• 
da da OX\lm, cha.rmosa eomo 
sempre dediclda à sua Roça 
de Candomblé. 

bém merecem n<l6SOS elogios. 
Agradecem05 a acolhida que 
tivemos e também ao gooto
lO Ageum. que nos foi ser'Vi• 
do. 

O jõgo de Bõzios é àa t.êr• 
ças. quintas • aibadó&. ~ 
8 às 17 hora&.,_ 

CURIOSIDADES 
- Você sabia que o lugar de ~ dó Osbá Ofti1s1 

4 lktjá. perto de Ijebu Odé? 

- Que Gunocô é wn dudú cuJa caibeça &11.da esoon
dkia num cone em cima de uma saia de roda e oujas 
pernas, dos Joelhos para baixo, sã.o prêtas? 

- Que o túmulo de Adjauto, o fundador das cUnas .. 
tias reais de Ala. Abotney e Pôrto Nôvo, está numa flo• 
resta próxima a Toeondo, onde ee encontra o palácio 
dos antigos reis de Alada, e o túmulo é coberto por uma 
Cabana de palha cônica, cujo teto cai até quue o solof, 

- Que a Gonga, Olorum e Exu en.sina.ram todos os 
segred-OS para que o mesmo pudesse !arei o bem e o mal 
que entendesse? 

- Que Júlio César, conquistador ela Galia, aprislo• 
nando Vercingetorix e a.batendo os bárbaros da Germânià 
e invasor da Bretanha, foi covardemente assassinado em 
44 a. C., por ser protegido de nobe Brutus? 

- Que os Bakongo são dos raros artistas do Con• 
tinente Africano que trabalham com Pedra? 

- Que os Yaôs, de acôrdo com o seu grau de me• 
diunidade, têm qulailias de várias modalidades, fenômenos 
que só terminam quando os noviços passam a obedecer 
os preceitos de seus VodunsT 

- Que uma. da.s máscaras mais conhecidas dos Da• 
gom é a chamada Canajá, que possui um signi!lcad~ 
c6smleo? 

- Qae o dia de Oxóai na Bahia é o de Corpus 
Cbrisü! 

- Que em 1937, o Terreiro da Cruz Santa do A:á da 
Apô A!onjá, de São Gonçalo do Retiro, realizou a !eeta 
de entronlr.ação d-Os doze Ministros de X&ngô? 

- Que Santo Antônio de Pádua, monge franciseano. 
nueeu em Lisboa em 15 de agôsto de 1195 e foi eano• 
nlsado pelo Papa Gregório IX? 1, 

- Que no ano 665 a. c .. a 29 de junho, São Paulo 
foi. decapita.do em Roma. ao mesmo tempo QUe São Pe• 
dro era. crucificado? 

- Qae BEZERRA DE MENEZES, peloa u- q- pu· 
bae-. recebeu o título de "O Kardec Brasllelro"T 

- Que o Ogã de Atabaque representa dentro de um 
terreiro, uma segurança para o a.baçá e para 1&so de
ver& ser bem orientado, suspenso e confirmado pel9 ze
lador, para melhor desempenho de sua função? 

Babá Odaléia 
E As CrianÇas 

O n06S0 compaobeirO l4en&
zies, nos trouxe um convite 
para a. festa de Cosme e Da
mião e X&Dgõ que se.ri rea
Dza,da no próximo dia. 25, no 
centro D;pirit& caboclo Sete 
Flexas de Aruanda. que tem 
a direção da jovem Yaloriú 
Odaléia, muito bem secunda
da. pelo seu espõ&o o nosso 11• 
mão Luiz .Francisco R!betro, 

Lamentàwlment.e não po
deremos e.star presentes. po1a 
no dla seguinte. dia 26 esta-

tem06 rea.liiZando a n0&1a tra
clieiooal ffflta dM orlançaa 
com dlatribuição de c1oceS • 
exatamente no dJe. 25 estare• 
mos todos reunidos n& sede 
do SORiE Ultimando os J;lN'" 
pa.rativos para o alegre acn,,o 
teclment.o. Espera.mos cootu-o 
do que a festa das crlançaa 
lá em campo QTa.nde sejli 
cheia de vlbrac;6eS e espera-o 
moe ta.mbém q11e a BaM Oda.
léia ee faça pN&e11te. junta.
mente com os seus filhos de 
sa.nt.o na procs.Ao do prósl.• 
mo dom.ln&O. ,. 

A j<>Vem Nanei, além d1ll! 

GN na Umbanda 

Nane!. também conta com 
a perfeita colaboração. da 
elegante Ekedy Mlrln de Oxos• 
s1. O Pejlga.n do Dê é Erna.nl 
Guerra.o. o Ogã é Jo.sé .Fel1-
pe. que desempenha a sua 
função com mult.o gabarito~ 

O NôVO E BELO YLl 

DE TOLA MALEMB!! ·' QUER VER 
OS FILHOS (õrdo 0f!ef&! do 80B1I) 

Bdit.or HArlo Barcel01 

EXPEDIENTE I 

A IabA é a dona N1c1nha. 
que se destaca, pela sua ma
neira gentn com que trata aa 
visltaa em dlaa de ffflta.l. o 
1.0 Alabê é o popular José 
oartos, um m~ no toque 
de Ata.baque. o 2•• é o nosso 
companheiro. mal.s conhecido 
por Zêzinbo. que sabe mane• 
jM' 06 seus aguldavts, com 
muita autentlcldadi!, sem dei• 
xar dt1vfdas. Os outros alabês. 
Ião Be~ e Ez1o. que tam• 

No próximo dia 25 de SO• 
tembre, o Ba.balorixj Tola M&
lembê, rea.llzarâ um Toque 
festivo. na inaugura.ção de sea 
nõvo Ylê, na Rua. Nascimento 
Gurgel. 29, Largo da Fontl
nba, em 05Waldo Cruz, qua.n• 
do recolherA. uma Yaõ da 
Oxum. sua filha de Santo 
Aurlene Vlega.s. 

Para a solenidade foram 
convidados d1versois zela.dorea 

/ 

e dirlgentee de õrglol Ili 
Cúpula de nCBlla Rellgllo. 

Ao Tola M&Iembê, os n0680.I 
Protest.os de elevada estima • Por nosso intermédio, o 

D0880 irmão Martinho 
respe1t06a consideração pela Rodrigues, fa1 um apêlo 
sua humilde e decil~ para no sentido de que alguém 
com o Sant.o, que professa lhe diga o paradeiro dos 
com multa d~lda.de e a.cer• . seus filhos Paulo Cfflll.r 
to dad 1ro pos1 Lopes e Lella Lopes R<>• 

ver e exp0ente ti• drlgues. Qualquer tnfor• b 

vo de nossa Religião, Que eeu mação poderà ser dada 
Pal Ogum lhe dê multo gunzo pelo telefone.: 2-6817'l'l. 

e axé. · -- _. ~"""- •-------------

• 

QN Jlà OM&&ND& 

~o Direito Ao Espiritismo 
M.aa uma ffll u fÕllfM 6> .i.ovan• 

tismo e tia reBÇM tenta. ..... NR pa• 
nho ooau. o F.spiritismo. '11aNta tão in· 
aeuMa • ricliou1a como aqada cleeerita 
por .Junqueiro, de uma num..ia de bú
falos "às comadas na aurora". o pre
tato a.gon invocado seria a apreaenta· 
ção de determinada entidade num pro
pama de televisão. Não vi o programa 
mas a atoarda mi tôl'llO dêJe pr&ten,~ 
invocar a.s cena.s de desmaios e de hls
terla coletl-va que o fenômeno teria pro• 
vocado. 

AiDda. que tais ......,.aiol'' fôssem 
vl!"i'dadeiros • nio encomendados ( como 
parece ser o caso), não Mi em que o &· 
piritismo devesse 5lfll' ifteria1Da4o. Ama
nhã, ma apresentador maia om&41o po• 
derá ter a idéia de mostrar no vídeo 
uma ceaa de peno ou ele opençio cesa• 
ria-, Jeyaiulo ceriamente muita rente 
a desmaios • reações impreTilrims. Po
deria o fato ser invocado contra a ma• 
temidade e a favor da peneguição às 
gestantes? Parece-me que a comparação 
é pertinente. Partos devem operar-se 
etn salas de hospitais e fenômenos me
diúnicos em :re<lintoe adequados. O er
rado está na deslocação de fatos natu· 
rais para recintos artificiais. 

O que os perseguidores anacrônl• 
ooa preteftdem é abolir ~ diTeito ao Es
piritismo, direito inerente à pessoa hu• 
mana e defendido nas leis do Brasil. O 
§ LO do art. 151 da Constituição de 69 
dis que "todos são iguais perante a le!-

sem di&thlção de 11e1to, raça, trabalho, 
credo religiGH e ecmvicções políticas.'' E 
GS qae pen.tam que fJll6& declaração é 
pura formalidade, que atentem para o 
que preceitua o c31>. I do Título V do 
Código Penal (l>odi crimes contra o sen
timento religioso): "Art. ZOB. Escarne
cer de alguém pâblicamente, por motl• 
TO de crença ou função religiosa; hnpe· 
dir ou perturbar cerimônia ou prática de 
culto religioso; vllipendiar publicamente 
ato ou objeto de culto religioso: Pena -
detenção, de um mês a um ano. . . § úni• 
co -. Se há emprêgo de violência, a 
pe!ia e aumentada de um, têrço, sem pre
jwzo da correspondente a violência." 

Eia um lembrete salutar a.os caçado· 
res de bruxas, que pensam viver em pie• 
na Iélatle Média, quando centenas de mi· 

lhares de ''médiuns'' foram queima.dos 
viTIIII. ••~. que sonham destruir os cen
tros e os templos espíritas, forçando 
uma interpretação cavilosa da Lei das 
Contravenções Penais, fiquem sabendo 
que - mesmo dentro dessa aberração 
interpretativa - se os espíritas sã.o con· 
traventores, êles são criminosos. ~ o que 
diz a legislação brasileira vigente. 

Nós. espíritas, confessamos nossa 
condição, não com org-ulho, que é vício 
em ve,; de virtude, mas com uma orgu• 
lhosa humildade, semelhante àquela que 
o CristA, nos ensinou. O direito ao Espi· 
ritismo é a maior co114uista de nosso 
tempo. 

O CANTINHO DA CORRENTE MENTAL 

' P.orque·da 1Ud1an,ça' 
Mãe Elis 

r Todos os jâ acostumados 
com as consultas d.a Maria 
Mulambo, em Osvaldo Cruz. 
extranharam um pouco a mu• 
dança do enderêço. Aproveito 
então para explicar o seguin• 
te: - Ana Amélia me ofere
ceu sua casa pe.ra trabalhar 
às seiundas-felras e, no prin• 

, cipio, eram só as consultas. 
Com a fôrça de minha mãe 
lnhaçã. e o doder de Pomba 
Gira, os problemas foram sen
do resolvidos, os «casos• so
lucionados e consequentemen
te o aumento do número de 
pessoas que para lá se deslo• 
cavam. 

A1!. ruas que convergem pa• 
ra o enderêço de Oswaldo 
Cruz estão em obras. 1!: um 
pouco d1flcll chegar até 16.. 
Para o bom êxito das con
sultas às vêzes é necessário 
a arriada de uma Obrigação. 
Eu e o zeze Erangi tinha.mos 
que aguardar um determina
do espaço de tempo para tra• 
zê-las para a Roça do Xangõ 
de Ouro, que funciona na sede 
do SORE. Conversei com Má• 
rio Barcelos a êsse respeito • 
&le então achou melhor que 
as consultas passassem a ser 
dadas 'lO SORE. l!: um local 
mais próprio, com os a.ssen• 
tamentos firmados, e de mui• 
to ma.is facilidade de condu• 
çll.o . Por êsse motivo. as con• 
suitas com a Pomba Gira se• 
rão dadas no SORE, que fica 
ISltuado, como todos já sabem 
à Rua Pernambuco, 1161. Um 
abraço e até segunda-feil·a. 

A minha penultima coluna, 
onde eu esrrevl a respeito da 
senhora de Niterói que assa.-

~nou um menino. foi oom• 
preencijda e bem elogiada por 
um rrande número de me
dluns de Pomba Gira e Maria 
Padilha. Recebi diversas car
tas a êsse respeito e conversei 
com a mãe pequena da Tenda 
Espirita Grupo Ogum sete 
Espadas Sra. Gilma.r que 
compartilha da minha opi• 
niáo. Gilmai', você é uma 
simpatia. Fale ao Sr. Ra.i
m)lildO que esperamos ver todo 
o grupo em nossa procissão 
do Xangõ t Ibeijada:s. 

Uma casa de artigos de 
Umbanda que promete cres• 
cer ràpldamente é a Sol 70, 
que flc:a situada no Largo do 
Anil. A amabilidade de seu 
propriet§.rlo é uma garantia 
disso. 

Mãe l!:lis atende oom Pom.• 
ba Gira Mulambo às segun• 
das-feiras, a partir das. 14 ho
ras, na sede do SORE - Rua 
Pernambuco. 1161 - auxili&• 
da pelo vodunce zaze Eran• 
gi. 

Salve Cosme e Damião ' . Cosme e Damião, Luzeiros Espíritos da Côrte de 
Oxalá, amados benfeitores, queridos guiu, nós implora
mos a vossa proteção, fôrça, saúde e resignação para 
que possamos cumprir com os des1gnlos do Pai. 

Dai-nos fluidos de paz. amor, alegria e fellc1di.de. 
curai n-OSSOS males, fortalecendo nosso corpo, proporcio· 
nando a.o nosso esplrito a satisfação necessária. 

Vossa proteção para tôdas as criancinhas, a fim de 
que tenham dias melhores,. e que vossos fluldoa benéfi
cos e positivos calam sôbre nossa cabeça. 

Um pedido hum\lde que fazemos a voo. 
Salve Cosme e Damião, Salve a falange da Ibeijada. 

IRMÃO UMBANDIST A 
Anunciando no Tablóide, você estará aju

dando o nosso jornal e a nossa religião. Seja 
um dos nossos. Contamos com a sua ajuda. 
Saravá 

I 

' Muitas vêzes, durante os últimos anos, tenho sido 
procura.do po~ pessoas oriundas de variados terreiros, 
p~r~ que seJam esclarecidas de fato no jôgo de 
buz1os. . 

Durant:e a palestra e enquanto zamburo ouço 
ce!tas queixas e • dou ªºli médiuns, vindo de" deter
mmadas casas, tôda razao. As maiores queixas são 
geralmente'.. as correntes de desobsessão que no meÚ 
1_:ntender, sao inoperantes, e se tiverem algum efeito 
êle se_rá apenas passageiro. Um consulente ~hega no 
Terreiro com o que se chama, vulgarmente. de en• 
cõsto.. de e~côsto ou carrego. . . Os dirigentes doe 
Terreiros, eVIdentemente lmbuldos dos mais honest-0s 
sentlmen~s. colocam médiuns em correntes para ti· 
rar o encosto da pessoa que lá surgiu em busca de 
ca~i~ade. O resultado é, de certa forma, brutal. Os 
médiuns. piuitos sem o necessário preparo, lncorpo· 
ram ou dao passagem aos chamados klumbas, levam 
tombos, rasgam suas roupas, se machucam e tudo , ~ 
isto é !eito em nome de nossa Umbanda. ' -

ll: fato que. momentâneamente, o freqüenta.dor 
que buscava a caridade fica livre do encôsto porém 
quando se retirar ficará novamente sob a ~ão dos 
espíritos sem luz que nêle se encostaram, porquanto 
o trabalho executado teve apenas efeito paliativo. 
Eu diria que é o mesmo que se ter uma dor de ca· 
beça e tomar um comprimido. Ficamos de fato, 11· 
vres da dor de cabeça, porém, combatemos a dor e 
não suas causas. No caso das oorrentes se verifica 
exatamente Isto. 

Não bastasse o argumento de que a corrente t!í 
pouco objetiva, fica o indiscut1vel argumento de que 
elas são prejudiciais, muitas vêzes, responsáveis pela 
salda de médiuns do terreiro. Conforme disse acima, 
as pessoas que me procuram se queixam de que o 
que fazem não é caridade e s1m. um saeriflcio dolo• 
roso. O médium, depois de um dia Inteiro de traba• 
lho, vai para o seu terreiro entregar o corpo para a 
caridade. Veste sua roupa de santo, perde noites de 
sono e ainda leva tombos, sofre danos materiais e 
ferimentos. muitas vêzes de natureza séria. Com o 
decorrer do tempo vem a revolta e com êle o desejo 
incontido de procurar outra casa. onde não se reali· 
zem "trabalhos" daquela natureza.. {Assinado - Má.· 
rio Barcelos) - CONTINUA) 

ROÇA DO XANGõ DE OURO· 
REINICIARÁ SEUS. TOQUIS 

Atendendo a insistate& 
apêlos de muitos amigos, a 
Roça de Xangô de ouro que 
funciona na .sede do SOR& 
n11o Rua Pernambuco, 1161, 
voltará em breve a ~ to
ques de Umbanda, aos sába• 
dos, reallu.ndo consult.as, eor• 
rent.es e ~-

N. ses.sões terá.o lnido à8 

NOTíCIAS 
DA EQUIPE 

- VOYô CHICO 
Tenda Espirita São Lá2&ro 

- Rua 24. Lote 20. Parque 
Ouricica. 13abalaô: Ro.salvo. 
Sessão aos sábados, com seu 
7 Lagoas. 

00000 
Centro Espirita Caboclo 

Sete F'õlhas - Rue. Mateus 
Silva n9 308. Inhaúma Ba
balaõ: José Quirtno. Ses.cães 
às segundas e sextas-feil'M. 

()('()00 

Tenda Espirita São Jerôni
mo - Rua Catulo Cearense 
n.0 195-F, Engenho de Den
tro. Babalaô: Horácio Reis. 
Ses.sões aos sábados. d.e 15 em 
15 diai;. Gu1a-Chefe: Caboclo 
Arran<'a Toco. 

~"000 
Recanto de Oxalá - Rua 

Ministro Gabriel de Piza, 70. 
Jacarepaguá. Yalo,ixá: Mi• 
n ervina Gomes. Guias·Ohefes: 
Rompe Mato e Beira-Mar. As 

20 horM • serio ~ 
!DAlllte de 't1ml:>and&, D(Ja 11-
ru de c.boc!o, P1'etoc velllOII 
e Ema. A. relllberlum da Ro
ça do Xao,O de Ouro, r,os 
sábados deffl'á ooorzu no 
~ aegl1inte à proeieBio de 
~ • lbeijadM que aeri 
:re&lizada ~qo «,te 'N!II, 
dM 19 de ~llemlno. 

sessões de caridade B6o u 
quartas-feira& e sábados. 

00000 
Tenda E!lp!rita de ()l[oce -

Rua Godotredo Viana, ~ -
Jacarepaguá. Dirigente: Ma
ria da Silva. Guias €Sl)irituai.s:" 
Caboclo Jimb&ré e Ogum 
Rompe Mato. Sessões: quar
tas e sextas-feiras. Sábados 
alterna.dos, de 20 à6 22 horas . 

00000 
Tenda do Caboclo Pena 

Verde - Aniversário do Ca
boclinho da Mata Sede: Rua 
Pereira Nunes. 53, Tiju::a -
Realizou-se um grande toque 
em louvor A pa~sagem do an•
versã.rio do Cabo:linho da 
Mata, que é o guia-chefe da 
casa. O terreiro é da nossa 
fiel amiga Evanira . A festa 
foi cheia de vibração e con
tou com o ;>rest'gioso C ntro 
Espirita Ca.nt!nho do Vovô 
Chico. do Baba!aô tJl,<1 1"10 

que iuntamente com seus fi
lhos-de-Santo e diri<sente• foi 
levar o seu abraç,o ao Cabo
clo e a :8abá . A fe,ta foi 
seguida de um suculneto a11!!11 
à baiana, oferecido aos C0'1-
vldados. contamo$ com a 
D Evanira na proci&São d<' 
Xangô e !beijadas. 
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• 
o aooso companheiro Fran-

cisco Tôrres Dias, visitou i;e

mana pa~"llda a Tenda Espi• 
rita. Vovó Catarina, que tem 
su3. sede na Rua Eneas Gal
vão, 130 no Méier e que t.em 
como dirigente o competente 
Hembelfran Alves Merllndo. 
A casa tem como guia-chefe 
a vovó catarina e est-á sem
pre repleta de fiéis, pois !A 
Ee re3J!zam t11abalhos verda
deiramente maravilhosos nn 
prática mais pura d& tJmba.n• 
da 

A casa dá aessõe3 aos sába• 
dos a putir das 20 horai; • 
em breves dias estaremos fa• 
zendo unMP. visita ao D06SO es
timado irmão e a.prove1tamos 
o en~ejo pa,ra convidá-lo para 
comparecer com a aua banda 
na procissão de Xangô e lbel
jades que realizaremo., do
mingo que vem. cem saida àl 
16 horas da sede do SORE. 

Por coincidência, o nosso 
companheiro visitou logo em 
ae:niida outro telffiro de vovo 
catarina, &te na Rua Jeriba, 
113. fundos, no Graja11 que E 

Um Passo 

dirigido pelo Babn \aõ João 
Martins dos Santc.s, sendo o 
gulâ-chefe a. velha O&tarin&. 
E.5ta casa também realiza. 
sessões aos sábados e desen• 
volvlmento6 àS quarta.s-!elras 
o Francisco por ocasião a .s\fa 
visita convitou esta ~nte bo& 
para vir a procissão e espe
ramos moskar o que é v. 
Umbanda e oomo el& de fMO 
procede. 

correndo alod& a sua gira 
o Franclsoo ~ na Caba• 
na do Cacique Sem. Verde, 
que t,em sua slmpá.tlca lede 
na Rua Borba Mato. 418, no 
Oraja\1 e que recebe a dlre
çk, da Babá Baiana. BaboM 
de Oliveira. As sessões ne6ta 
casa se realizam também ao.a 
láb&dos a partir das 21 horu 
sob a chefia do cacique Ser• 
ra Verde. Esperamos poder 
contar com a. Babá Balna, 
na procl~ de domingo pró
ximo, junta.mente com todoll 
as seus !!lhos de santo. 

Finalizando, o Francisco \"1• 
tltott a Tenda ~irtta Ogum 

Decisivo 
Agora, aim, Jniciamo.s efet1vament.e a n~ gran

de batalha. Recebi das mãos de Mário Barcelos um 
excelente trabalho de pesquisa, rico em detalhes. 
cheio de considerações honestas, reivindicações jus
tas e Justificativas irrefutáveis. 

Estamos lutando, estejas certos. para que seja 
aprovado o nosso projete de Regulamentação da TJm
banda. Vocês vão ler em outro local dêate jornal a 
Integra do documente que o nosso irmã.o Pre81dente 
me entregou. Transformei em projete de lei e ,se 
Oxalá permitir conseguiremos a sua aprovação. 

Espero que até o próximo domingo, dia da pro
cl&lão. possa ter boas novidades para vocês todos. 
Estarei no SORE, louvando os nossos santos e ~ara 
conversar com todo o povo da Umbanda. Fiquem 
tranqüilos que estamos trabalhando com vigor e sem 
sombra de dúvidas. nossas reivindicações sã.o as mais 
honestas e a Regulamentação das Religiões Espirltas 
dará um ponte final aos excessos que se tem verifi· 

cado illtlmament.e. Não vamos agora apontar erros. 
O importante é acertar de uma vez por tôdas. O 
nosso projete que o Mário Barcelos chama multo bem 
de PROJETO DA LIBERDADE. darà normas a tudo 
e os órgãos de cúpula terão podêres de fiscallza~lo 
e a.c;s!m poderão policiar 08 faltesos que se aprevei
tam do nome da Umbanda para cometer barbari• 
dade.\! 

Além d.isso, estamos tentando legalizar tantas 
outras coisas Importantes para nós e vocês tomarão 
conheclmente de tôdas elas na exposição de mo
tivos que é um documente para a · história e que, 
conforme disse acima, vai publicado na Integra em 
outro 1ocal dêste exemplar. Temos que louvar publi
camente o brilhante traba!ho de Márlo Barcelos que 
é de fato e ·de direito uma das maiores expressões 
da religião espírita em tôda a sua história. Homem 
jovem e dinâmico não se entregou jamais, mesmo 
quando sofreu em novembro do ano passado, uma 
grande lnju.stlça. 

O ano de 1971 foi pródigo para nós. Esperamos 
que se encerre agora com a maior vitória de todos 
os temPoS que será sem dúvida a aprovação do pro
jeto oor mim apresentado. Conte com a fôrça de 
pensamente de todos os nossos irmãos e conto prtn• 
clpl'llmente com a ajuda de tôdas as nossas entida
des. Saravà a Umbanda. Baravá o PRO.lETO DA 
LIBERDADE ..• 

Matinada, que funeiona em 
sua sede na Rua Americana. 
2:20, no M'él~r. Esta oas,. 6 

,:;; 

dirigida oom sa.bedorla pelo 
BabalaO Nllo e suas le686es 
se realizam às segunda.&, quaz--

tas o sextas-feiras • tem ~ 
mo gula-chefe o fam0,t0 Qf!Mall 
Matinada. /' 

SEGREDOS DO SANTO 
1 - OGUM 

l • 

"2 prefer1vet ensinar o cert.o do que permitir QM façam o errado" 
ENSINAMENTOS, CANTIGAS, COMIDAS DE SANTO E TUDO 
SOBRE OGUM. FAÇA voca MF.SMO A SUA "OBRIGAÇÃO" 

VENDA NAS CASAS DB UMBANDA 

DO:NA LILIA Rl:B1EIRO\ 
DA .SUA .EXPLICAÇÃO) 

Da nossa estimada mnl 
Ulia Ribeiro, dirigente da 
Tulef, recebemos a carta ex
plicação que abaixo se segue, 
Evidentemente devo publicá
la por se tratar de mat.!ria 
de ga.lJ&rito, mas !aso não im
de gaba.rito mas isso não im• 
plica no fato de que eu Mte
ja •oncordando com as auaa 
aplicações. Vamos à carta.: 

ttio àe Janeiro. Guanaba
ra. 6 de setembro de 1971. 

Prezado Irmão Mário Bar• 
oelos: 

A leitura semanal, que p&• 
ra mim já se tornou b.Abito. 
do ON na Umbanda, f~me 
tomar conhecimento de que 
a mim !oi imputada. na. •••• 
UEUB a cresponsabllldade de 
ter encabeçado a degola con
tra as roupas coloridas, es
tampadas, terreiros de Nação 
e cocare.s». 

Parec~-me ,ue houve um 
pouco de exagêro, n~ con• 
ce1to. mesmo porque na.o me 
julgo importante a ponto de 
ditar normas a uma comls.sã.o 
de umban:distas experimenta
dos, dirigentea de casas tra
dicionais que se impõem ao 
re~l)~•tn das novas geraçõ~. 
indicados em .ABsemblélas Ge• 
ra1 paca a e1aboração dos no
vos estatutos da União Er;p. 
de Umbanda do Brasil. 

Seguramente, o meu pre
zado irmão não teve ainda. 
em mãos, o nôvo Estatuto da 
UEUB, pois, do contrário, não 
usaria o têrmo cdegol~u. por
que: 

1 • - o estatuto retere-se 
aos· centros. e tendas de Um• 
banda, filiados à União; Jogo 
não a.tinge as casll8 de Nação, 
qqe - tenho certeza disso -
continuarão a ser, como sem• 
pre foram, benvlndas à sede 
daquela entidade; 

2. • - o novo estatuto pro
põe-se equacionar o problema 
da diversific.ação do ritual, 
culto e liturgia de Umbanda, 
é claro - e «recomenda" aoa 
flliados o atendimento ao le
ma do patrono d& UEUB. de 
que «Umbanda é manifesta• c«.o do Espfrlto paia a cart• 
ude& IGDllo. Polrt,t,nto, ... 

necessúioe oir atos que 11ogem 
a essa caridade, sob qulllquer 
ponto de vista. Determina. 
ainda, que a cõr branca, alm• 

lo da paz e da pureza, aerA 
a indumentâria d<lll fllhos de 
Umbanda vinculados a Ten• 
das, Oentros e C&bt.naa cft• 
liada&» à União. 

Sugeri, realmente. a tnclu• 
são no novo Estatuto de um 
artigo que definisse a posição 
da UEUB face à diversidade 
de conceitos e rituais, uma 
vez que essa posição havia s1• 
do estabelecida. hA S2 ano.s. 
quando se criou a Federação 
~pirita de Umbanda <que 
passou. em 1947, a ser Unilo 
Espiritista de Umbanda) pelo 
seu fundador espiritual, o Ca• 
boclo das 7 Encruzilhadas. Se 
não me foi dado assistir às 
primeiras atividades dessa te-

UMBANDA NA 
SEMANA DA 

PATRIA ! 
Cumprindo a proer~ 

oficial da semana da Pátria,, 
estivemos realizando gãbado. 
dia 4, a re-apresentação das 
cantigas finalistas do 1.9 Fes
tival Nacional da. cantiga de 
Umbanda. levada a efeito na. 
Pça. Rio Grande do Norte no 
Engenho de ~tro. Um bom 
público se fêrt presente e fol 
mais um.a oportunidade que 
tivemos de mostrar coisas da 
n<>&'la religião aos Irmãos de 
outras crenças. 

Mals uma vez agradecemoa 
ao Administrador Gelson Out
lherme Ortlz Sampaio por nos 
ter dado mala est6 oportunt• 
dade e espera.moe contar oom 
a sua ' presença domingo que 
ftlD u 16 boraa, na !lede dO 
80RE i,e,ra UBlst!r a proeilllo 
.. Zan86. Dlel~. 

deração, ouvi. de viY& wa. CII t 
eminamentos dos que dela ~ 
participavam. oomo Floriano. ,. 
Severino, e José Alvare8 Pes
-• já desencarnado, aob cuja 

1
. 

orientação adquiri os conhecl• 
mentas inlclall! de um~ I 
mo. 

Cumpre, também. lernbz'a 1 
que não repousa na côr dU 
vestimenta.Is nem na. excluslío 
de adõrnos, o objetivo prin• 
cipal da reforma de est.atu• 
tos votada pela Assembléia 
Geral da UEUB; visa, prt• 1 
mordialmente o setor &dml• 
nistratlvo, considerado falbO 

1 pela centralização de direitoa 
e responsabilidades. 

A06 que. como eu. votaram 
a favor da reforma, nAo pesa.. 
em absoluto, o remorso dlD' 
haver :iestruido o trabalho de 
32 anos de luta.s e progresso. 
uma vez que a diretoria da 
União e o seu Presidente, ora 
demissionário, ressentiam-• 
- e o declara.vam pública.o 
mente. da ausência da malo-1 
ria dos filiados, inclusive aeJ 
casa.a fundadoras e, duran1-

1 muito tempo, mantenoraa dl,j, 
t1EUB, tanto em a.ssembléiae 
gerais como nas promoçõee 
ooclals ou espiritualista.a. 1 Procurar disciplinar UDIII 
atividade rltualisticas E, lon• 
re de dividir, uma tentativa 
de criar um ambiente maSa 
fiworável a uma real confra
ternlzaçao. 

O que acima está expos'líO 
é o que me compete esclare-
cer, prezado Irmão, pelo rer 
peito que tenho à sua intell"'} 
gência e ao seu esfôrço m-> 
caru;á.vel. ~ 

Valho-me da oportunld 
para cumprimentá.-lo pel 
conceitos emitidos no tablóide\ 
do dia. 29, s()bre os Exus e, P8-: 
dlndo a publicação dêste es
clarecimento, coloco à sua dis
poolção, para qualquer in!or• 
mação mais pormenorizadaa 
aôbre o assunto, nosso Irmã@ 
Rom{,~10 Ferraz de O&mJ!Olo 
que foi o redator da COJm8'" 
Ião responsável pela. reformlJ ~ 
dos Estatutos da umB. ~ 

Pra~malmente: / 
,(a) LWa BUie~ 

-~:.:::::~:_1•1..,,;ã~-::~:::::::::::::::::.2:-:·~-~iiij~ -_ • ... •:•~--~"·9=-=·=•=-&_■_D_&__,...,,,.._==---=-=--=r=· :=:;::a.:Í:::::;::.===•-~_IN_A_~ 

l»rojelo D,a l.,ibe,dade 
Já ,slá E~ Brasi ,i,a ! 

1 

• a seguinte a integra da., OONSIDE
ltAÇõES, relvlndl~ações e justificativas apre• 

ntadas por Mário Barcelos, ao Deputado 
orlm Coutinho, que levou o documento 

ara Brastlia onde, a esta hol'a, já deverá 
estar tramitando como projeto de lei na 
-Cãrnara dos Deputados. Esperamos sincera• 

ente que seja a.provado e se o fôr, tere• 
mos afinal a Umbanda e tÕlias a.s rellgiõea 
1espíritas regulamentadas e os impoatore. 
não maia usarão o n0S80 nome: 

. CONSIDERANDO que o Capitulo IV dol 
l>ireitos e Garantias Individuais da Consti• 
&uição da República Federativa do Brasil. 
em seu artigo 153 diz: A Constituição a&se• 

' gura aoa brasileiros e aos estrangeiros real• 
dentes no Pa.ts a inviolabilidade dos direito& 
eonoernentes à vida, a liberdade, a seguranp. 
• a propriedade nos 8f!itulntes tênnos: 

\. 
1 1.0 - Todos são i~uais perant.e a Je1 

tem distinção de sexo. raça, trabalho, ..,... 
ftligioso e convicções pollticaa, 

CONSIDERANDO que o 1 5.0 do me.amo 
artigo 153 do Capítulo IV dos Direitos e Ga
«-antiaa Individuais diz: ''t plena a liberdade 
de CCIIISCiêncla e fica a.!lfielUl'&C}o aos crente. 
o exercido dos cultos rellgioll08 que não con• 
&1-arlan a ordem pábHca • oe bGna eoaiWI__... 

)' CONSIDER.A.NDO q1ae o I e.0 do mesmo 
artigo diz: Por moUvo ele crença reUclosa 
ou de convicção fllo.sóf!ca ou polltlca ntn
guém será privado de qualquer doa aeua cll-
11e1tos. 

\ ' CONSIDERANDO q\le O 1 7 •0 do me.sme> 
artigo diz: "Sem caráter de obrigatoriedade 
será prestada por brasileiros. noa têrmos da 
lei, assistência religiosa às Fôrças Armadaa 
e auxlllares e no:;i estabelecimentos de inter
nação coletiva. aQB interessados que a soli
citarem, diretamente ou por int.ennédio de 
ateus representantes legais. 

CONSIDERANDO que o artigo 175 da 
mesma Constituição no que concerne A FA
MlLIA. CULTURA E EDUCAÇÃO, diz: A fa• 
mllla é constituída pelo casamente e t.eri 
Wreito a proteção dos Podêres PúbliCClS. 

\ · CONSIDERANDO que o 1 2.0 do mesmo 
artigo diz, sem distinção de religião, que: 
"'O casamente será civil e gratuita a sua. 

. celebração. O casamente rellglo.so equlvaierã. 
,ao civil se observados os im.pedimentes e 
1
.prescrlções da lei o ate fôr Inscrito no re
'iglstro público, a requerimento dos celebnn• 
•- ou de qualquer interessado. 

CONSIDERANDO que o artigo 1'16 ela 
Constituição, no seu parágrafo 3.0 , Item V 
diz: "O ensino rellgloso de matricula fa• 
tultatlva constituirá dlsclpllna doa horárlo.s 
normais das escolas oficiais de grau primário 
e médio. 

CONSIDERANDO que, o artl.go 19 da 
Oon.stitulção que se refere ao sistema Tri• 
butárlo diz: É vedado a União, aos E.stados, 
ao Dlstrite Federal e aos Munlclpios insti
tuir Impostos sôbre (Item III letra 8) OS 
TEMPLOS RELIGIOSOS DE QUALQUER 
CULTO. 

· CONSIDERANDO que, noo Direitos e Ga· 
rantlas Individuais os parágrafos 27 e 28 dl• 

1 r.em: "Todoo podem reunir-se sem armas, 
não. intervindo a autoridade senão para 
manter a ordem. E. é a&egurada a llber• 
dade de associação para fins 11cit.oa. etc ••• 

CONSIDERANDO que, a UMBANDA e 
11Iemals religiões espíritas não têm ainda 

( 
uma regulamentação vem, o SUPREMO óR
OAO DAS RELIGIÕES ESPtRlTAS, na pessoa 

1 ido seu PRESIDENTE MARIO BARCZLOS, 
IDUcl.tar a V. B1lcla. f&UI elaban - '"'* 

de Lei neste senti.do, a fim de que po,!16ame& 
evitar que grupos isolados. e que não repre
aentam a verdadeira religião e que pessoa, 
em nome dela façam co!saa que pejorem o· 
no.sso bom nome de religiosos que somos. e 
aeguidores de Cristo, com os seguintes it.ens: 

1.0 - Que todos os Terreiros, CentrOB, 
Tendas e demais casas espíritas de Umbanda. 
Candomblé ou outra modalidade espírita se
jam, obrlgatõrlamente filiados a um doe 
órgãos de filiação já emtentes em todo o 
País, filiação esta que lhea dari. 11111 cunho 
legal. 

a.0 - Que oe ôrgãos de O\ipula ou fllla• 
dores exerçam severa vigilância e flacallza• 
ção sôbre as casas esptrltas a êlea flliadaa 
para que não sejam quebradaa a.s normaa 
Jegala, e eaberà ainda, a &ites mesmos 6r• 
gãos, responder sõbre oa deallsea que poesam 
a 'rir a aer praticado$ por aews fll1ado.s. 

s.o - Que em caso de incorrer em erroa 
sraves, o Terreiro, Centro, ou qualquer casa 
espirita seja desligado do órgão de tmaeào 
que deverá, por Intermédio de of1elo em pa
pel timbrado da sociedade, levar o fato ao 
conhecimento da autoridade local, bem como 
dos outros órgãos de Cúpula da religião. 

4.0 - Que cada um doa órgãos de cúpula 
flonne um Conselho de Culto. a fim de Julgar 
ou não a ca,pacldade e competência de cada 
dirlgent.e de t.erreiro, aos quais deveri aer 
expedido um diploma de capaddade Nll· 
11osa. 

5.0 - Que. de acôrdo com o 1 2.0 cio 
aztltro 1'15 da Oonstitulçio, os caaamentoa 
s,eJigl080l8 levados a efeito nas casa.s e.spfritu 
sejam, como diz a Constituição, reconhecidoa 
aos Cartór106 de todo o Paf.a. . 

Item 1 - Que os órgãos filladores fa• 
oam Imprimir um modêlo de certidão que 
aerá fornecido aos nubentes, bem como um 
modêlo de certidão também para batizados. 

Item 2 - Que o casamente seja oficiado 
por dirigentes de terreiros devidament.e lega
lizados e flllados a um dos órgãos de cúpula 
e que tenham o devido diploma de capa• 
cidade. 

6.0 - Que os alunos que seguem o credo 
espirita não sejam, segundo o artigo 176. pa• 
ri.grafo 3.0 , Item V da Constituição, obriga
dos a aaslstlr aulaa de outraa rellgiõe& senão 
a aua. 

7.º - Que sejam concedidos aos Centros, 
Terreiros e demais casa.s espíritas o.s mesmos 
direitos concedidos a Clubes. Agremlaçõea 
eaportlvas e F.scolas de Samba no que se 
i,efere a Lei do Silêncio. 

8.0 - Que em dias próprios os 86cerdo
tes Esplrlta.s possam, como ocorre com outra, 
rellgiões. realizar pregações em praça públlclti 
• nos campos santos (cemitérios). 

9.º - Que a auteridade policial não in· 
tervenha. nos cultos espíritas. sob qualquer 
hipótese, sendo assim mantida a 1nvlolab1• 
lldade dos templos, a não ser em casos de 
desordem, ou flagrant.e delito. 

10.º - Que as Ce::JSuras Federal, E.sta• 
dual ou Municipal Impeçam cenas. quadroo, 
peças ou programas e ainda noticiários que 
venham a pejorar ou denegrir os cultos 
espíri tl1S • 

11.º - Que as Religiões Espíritas em 
tiôdas as suas modalidades gozem os mesmos 
direitos e prerrogativas concedidos as demais 
religiões, baseados no fate de que todos ~ 
mo., igua1a perante a lei. 

,VSTJFICATIV& 

Tio antigo como o pr6prlo Brull, o cultD 
Nl)írita. sempre aofreu peraqulçka e sempre 
.a"lu dt cblCOtM. apear de llr •• dinl-

tos garantidos pela J1<ll9N Oomtttuição. Para 
que se tenha uma Idéia da noaBa grandez::., 
só no Estado da Guanabara, existem cêrea 
de 22.000 (vinte , duas mil) caaas esplritu 
com cêrea de HUM MILHAO de seguidores. 

Em t.ôdaa as épocas o,s Umbandista.s e 
8fll)1rlta.s em geral têm participado at'va
me.nte da.s campanhas sociais e de cultu-~· 
eendo a que maior 1ndice apreaenta de or
fanatos, asll06 e assl.stêncla social em · geral. 

Os esptrita.s pregam em suas sessões e 
amor, a carl.dade,--o reapelt.o às autendade.-
eonstituldaa e como exemplo 11.tual, realizam 
enorme campanha antl-1..Sxico, alertando os 
médiuns e seus freqüentadores contra os pe
rigos que oferecem o ueo de entorpecente,: 
• estimulante.. 

Tal 6 a sua penetração que em quase 
todos os jomala do pais emtem colunas ea• 
peeiallzadas aôbre a religião, õ mesmo acon• 
tecendo com quaae t.6<1as as estações de rádlc, 
que mantém horàrlos dedicados inteiramen
te a Umbanda e demais credos espfr' tas. 

I: uma religião tio difundida que só no 
mrtado da Guanabara existem mais de 800 
(oitocentas) lojas comerciais espec!alizada.s 
em artigos de Umbanda e Candomblé, tendo 
Inclusive Edltôraa que se dedicam exclusl,,a• 
ment.e a publioaçõea espíritas entre as quala 
enumeram011 a Editilr& Eco e a Edltõra F.a-
prituallst.a. 

Além dM cohlnu eapecializadas e além 
dos programas de rádio, oa eaplritas mantém 
,omala inteiros que só versam sôb're ~uaa 
doutrlnaa entre os (luala enumeramr,s o 't'a
blólde GN na Umbanda que circula todos OI 
domJngos, Ji hi quatro ano.,, com a tradi
cional GAZETA DE NOT!CL\S. 

Em se tratando de uma religião que se• 
eue a palavra de Cristo e que tão relevanva 
aervlçoa tem preetado a coletividade brasi
leira, sendo Inclusive ponte de turismo em 
todo o Território Nacional, nada ma;s iusto 
de que aeja devidamente regulamentada ~Ta• 
çaa aos amparos que lhe são concej'dos na 
Constltulção Brasileira, para que nao se re• 
pltam casos vergonhoeos como o que foi re
centemente divulgado pela imprensa de todo 
o Pais quando uma mulher, em nome da 
Umbanda e sem qualquer preparo para t~l. 
levou uma criança à morte. Por esta razao 
é preciso que os órgãos de cúpula tenham 
poder àe fiscalizar e punir 08 seus filiadoa 
e que sejam os únloos responsáveis pela C,"I• 
pacfdade dos dirigentes de Terreiros e Ce;,
troo, uma vez que. sem a regulamentaçao 
que ora reiYlndleamos, qualquer leigo pod1, 
abrir uma casa dizendo ser de Umbanda ou 
qualquer outra modalidade espí.-'';a. enga• 
nando os Incautos e de boa-fé, sem que nós. 
os dirigentes possamos tomar a.a atitudes que 
ae terna.m necessáriu. 

Certos da J"ustiça dos homens que repre
sentam na Clmara e no Senado Federal L 
vontade soberana do povo Brasileiro e certos 
de que V. Excla. cumprirá nesta época tão 
oportuna as promessas feitas durante a sw. 
campanha polltlca.. ficamos na expectati·.~ 
rogando a oxalá e a todos os nossos Orlxá.o; 
que o Iluminem, no momente em que esti
ver apresentando da Tribuna da Câmara. 
esta semana, a aspiração de milhões de Um· 
bandlstas e espíritas em geral de todo Q 

nOBSO Imenso Brasil. 
Sara.vá, 

MARIO BAROELOS 
President.e do SORJ!: 

Seguem-ae UB!naturaa de lldeNII ti& JI 
.. iio e dirigente& de ten'eif'Oa. 

GIi, 6 dl, ... tro de 1111. 

• 

., 



Ga •a OMBANDA 

A Nova Jerusalém 
CAJI.L08 

f' o que se fizer hoje, em beneftoio do 
,, Brasil e dos brasileiros, será uma se
. meadura para fértil colheita no futuro, 
.se vez que &te pais grandioso está se 
preparando para seu glorioso destino, 
pois t.orna-se-á, dentro em breve, n& 

+maior potência do Globo. sendo, incon
.testàvelmente, o "CORAÇÃO DO MUNIX> 
E A PATRIA DO EVANGELHO". 

Em verdade, o Brasil é um pais em 
tranco progresso e que sofre um proces
so de desenvolviment.o que o livrará, 

: dentro em breve, dos grilhões do subde
senvolvimento em que se viu encerrado 
durante séculos, d€<:orrendo tal fato de 
um determinismo divino, sendo que a 
preservação destas enormes porções de 
terras despovoadas e férteis, guar6ando 

• em seu seio riquezas incomensufá.vets, 
eerá a salvação da humanidade sofre
~ta. cansada de suportar tõda uma 
$érie de confl1 tos e paixões em que, sôbre 
as razões, sobrepõem-se oo instintos de 
ambições, orgulhoo e egolsmos, em que 
8áo disseminados o pânico. a destruição 
e a dor. 

De fat.o, somente um povo predestl• 
nado como o brasileiro poderá construir 
o que vem sendo construido em nosso 
pais, mesmo com tôdas as adversidades 
poss.t,,veis e imaginadas, como florestas 

~ impenetráveis, rios caudalosos, com o 
analfabetismo dominando grande parce• 
la da população, a subnutrição provo
cando uma das mais altas taxas de mor-

~ talidade Infantil do mundo e doenças 
as mais di·.rersa... especialmente as de 

, caráter parasitário, condenando à iro -
:produtividade enormes contingentes de 
habitantes dos mais variados recantos 

í da n ação . 
Assim, com efeito, é emoclonant.e a 

&bra patriótica dos brasileiros que, pouco 
a pouco, vão vencendo as selvas, as feras 

• a.s doença, tropio&is, qw, manejando 
os tratores, rasgam as entranhas da terra. 
dando lugar a estradas largas e pavi
Jlli)ntadas que, saltando rioa e despenha• 
deiros através de pontes e viadutos mo
numentais, conduzem as riquezas que 
estão possibllitando a redenção de nosso 
amado Brasil. 

lÍl esta a razão do espantoso cresci• 
ment.o desta "TERRA DA PROMISSAO". 
cujo acelerado desenvolviment-0 Já vem 
chamando a atenção ~ demais palse.s 
dos quatro cantos do planêta que vêem, 
com assombro, O MILAGRE BRASILEI
RO, onde fábricas surgem da noite para 
o dia e em seu interior, como verdadeira 
colmeia humana, moTimentam-se os 
operários e t.éenlcos, êstes formados, 
cada vez em maior número, pelas Uni· 
versidades que dão ao Brull, a cada ano 
que passa, mais Engenheiros, Médicos e 
Cientistas. 

Portanto, bra6ileiros e oriundos de 
outras nações que aqui viTem, trabalham 
e produzem, sendo, portant.o, brasllelros 
de coração e de sentimentos unam-se 
no mesmo IDEAL DE FRATERNIDADE E 
AMOR UNIVERSAL, pois êste solo gene
roso que os abriga é o embrião futuro 
da NOVA CIVILIZAÇÃO que surgirá, no 
mundo, no alvoreoer do TERCEIRO MI
LtNIO. 

Esta Nova Oivillzação a ser implan
tada em nosso pla.nêta, dará inicio ao 
REINADO GLORIOSO DE JESUS, sendo 
baseado no Amor, na Bondade e n a To
lerância. tendo nosso pals como FOCO 
CENTRAL. E CATALIZADOR lX)S FLU1· 
DOS ASTRAIS POSITIVOS DAS FORÇAS 
DA NATUREZA. 

O Brasil é, portanto, a NOVA JERU
SAL};;M. predita pelo DIVINO MESTRE, 
onde os ANJOS BENDITOS DO SENHOR 
estenderão suas brancas asas. 

--O BaL18..lonxa Gamo. rea
!!sou em seu bem organ1zado 
Ter,~l.I'o, oongaçao e.e , anos. 
em um seu Yaõ de Ogum 
Choroquê. comparecendo di
versos Zeladores. 

- Tola Malembê no próxi
mo dia 25 de setembro inau
gurara seu nôvo Ylê e reco
lherá no mesmo dia uma Ya.4 
da Oxum. Auriene Viegas. 

conta com a dedicação e a 
prestJmosa ajuda do seu efi• 
ciente Secretá.rio, nosso es• 
tlm&do irmão Luérclo Gui• 
marães. um dos expoentes po
sitivos dêsse Abaçá. O nosso 
Saravá fraterno. o Guia• 
Chefe do Ab!I.Qá é o formoso 
Caboclo Tatuira. Sessões às 
sextas-feirU. 

- A• Tenda Jurema da Ca• 
choeira, na Av. Marechal 

1 Rondon. realiwu dia • de se
temor v uma gua ae ExtL ten• 
do o1o.sso representante poa. 
teriormente sido recepcionado 
pela bonita cabocla Jurema e 
D'.;retoria do Abaçà. 

, - rambCm sãbado. dia , 
- de setemt>ro. nosso estimado 

Irmão o Baba.laô José Luiz 
Sobrl.lÚlo, dirigente da l'enda 
Ogum Defensor da Fé, da Rua 
Fernandes Marinho, em Os
watdo ..,,.. ·tz rea1izou ,,ma 11n-

! aa nomenage;n ao famoso Prê• 
to Velho Zamb1 da Ban,a. o 
Gwa-Cnete ao At>aça e o Vl• 
brante Cal>OcJo Sete F1~has • 
a Mãe Pequerur nOSS?. Irmã 
Arlete. Sessões às segundas
feiras e sábados. 

- R~ebemos convite ~ 
o cru:..ce do jovem casal Os• 
sagem1-Ca!ecy, o ato rellgio• 
60 foi realizado na 1greJa de 
Cavai~ant e poster10rmentl! 
no l'erreiro da Babá Nadyr õe 
Oliveira Sayagu, ,1a Pie<lacie. 
Parabéns e fehc1dades. 

- O nosso abraço trat torno 
aos irmãos Babã Ester, Ogã 
Fraga e Ablã Edllamar. do 
Ylê ao Caboclo Arranr.a ro
co. da Rua Dr . N O!WChl, em 
Bonsuresso, que realiza ses
sões às segundas e sexta.~-feJ• 
ras, com o vibrant e malungo, 
agora Grua-Chefe do Abaçà. 

- No próximo dia 18 de se
tembro será realizada uma 
bonita festa de aniversãrio do 
Caboclo Corre campo, em seu 
lindo e bem organiza.do Aba• 
çá da Rua Souto. em Casca
dura.. No dia 27 de setembro 
haverá uma bonita homena
gem para a Ibeijada. Esta• 
remos presentes na fé de 
Ogum. 

- Uma llnda e bem orga
nizada casa de caridade é a 
Tenda Santa Tereslnha, d& 
Rua São Luiz Gonzaga. 1164. 
em São Cristóvão. dirigida pe
la Babá Judite Ferreira, que 

- Ivo do Boiadeiro procurou 
Tola Malembê e explioou-se. 
servindo de advogado de de• 
fesa, o Exú Mané da Madru
gada, entidade do Ivo. 

- A Roça do xangõ de ou
ro, dirigida pelo Babalorixà 
Obá Teleuá. realiZa às quar
tas-feiras a Corrente Mental 
da caridade e Toques aos sá
bados. na Rua Pernambuco, 
1161, no Encantado. 

Hotel Ar E Campo 
<COM NOVA DIREÇAO 

Gerador próprio - apartamentos luxuosos, com · mú· 
s icl) e Telefone. 

Otimo serviço de bar e restaurante\. 

Rodovia Washmgton Lutz Km ..:6 1/2 
<A 500 metros do viaduto Rlo-Teresópolls> 

Fll.IAL: Trevo Hotel 
Um dos mais conceit uados da Pres. Dutra Km 13 

DOMl1'00, ll/t/19'1 

-
Reunião De 

Diretoria 
J'aee aio temporal caido na oidade quarta

:feira p~a, fioou adiada,. para a próxima 
quarta-feira, às 20h30min a reunião de diretoria 
do SORE, quando serão trai&doa div«sos u
suntos incluaive sôbre , a procissão e festa CM 
crianças, além de assunt.os gei"ais. A segunda 
convocação será às 21 horas, e esperamos que 
desta feita todos os diretores compareçam. 

O_ U _ JUREMA DA CACHOEIRA 
FAZ HOJE 1 º ANIVERSARIO! 

.., 

A Ordem Umbandista .Turema da Cachoeira, que tem 
a sua sede na Avenida Mar;echal Rondam, 2103, no Rla
chuelo, estará realizando hoje, a partir das 16 horas a 
.sua grande festa de 1.0 aniversário . O Presidente· Mar
cllio Frusca e a Babá Terezinha, juntamente com oa 
tilhos da casa, programaram tudo com mult.o cuidado • 
evidentemente a casa será pequena para receber o 
numeroso público que por cert.o irá até lá abraçar a 04· 
bocla Jurema e demais entidades da casa. 

Agradecemos o convite enviado ao Presidente do 
SORE e ao Tablóide e se Oxalá permitir iremos até lá 
levar também o nosso abraço para os nossos Irmãos dll 
Ordem Umbandista .Turema da Cachoeira . A propósito, 
o Marcm o confirmou que o terreiro estará em pêso na 
procissão de Xangô e !beijadas que faremos realizar n o 
próximo domingo, dia 19, com salda às 16 horas da sede 
do SORE. 

A Yâ Tereza de I.ansà. 
e.tende para consultas com o 
Exu Pomba Gira, todos os sà
bados das 8 às 18 horas, na 
Estrada do Gabinal, no Con
junto Margarida, Bloco 20. 
apartamento 407. em Jaca• 
repaguá. 

Tenda E:.pirit& Vovó .M&11& 
Conga, Rua Moaçu, 24 - Ho• 
nório Gurgel, Babá Helena 
Silva - Presidente Guilher
me M. Silva. sessões segun• 
da e sextas-feiras. 

No próximo dia 27 de se
tembro, festa da Ibelj&da. 

Centro Espirita Conce1ça.o. 
da Rua 18, Quadra B. Lote 
3 - Guadalupe. Babá Neuza 
Sa.lles Lagrita, que realizou 
sábado dia 4 de setembro um 
bonito casamento em seu ter• 
reiro. Sessões aos aã.bados de 
15 em 15 dia.s. 

Tenda Sã.o Jorge. Marta e 
José, da Estrada Santa Eu
gênia, 307, em Paciência, di
rigida pelo Babala.õ Joaquim 
H. do Vale. Sessões a.os aá
bados. 

Atende com Vovõ cambm• 
da às segundas, quartas e sex-
tas-feiras . I 

Tenda Espirita Caboclo Dl
ambá. Rua Ouro Branco, 146, 
Bairro Inconfidência. Austim. 
dirigida peta Babá Edméa . 

Consultas com Exu 7 Poei• 
ras às segundas e quarta-fei
ras e a.s A uinta-feiras atende 
na Av. Brasil, 23.547 aparta• 
mento 101. em Guadalupe. ras 
14 às 22 horas. 

Grupo Esp1rlt& Umbarultsta. 
Unidos na Fé, dao Rua 17. 
Quadra 42 casa 24, em Gua
dalupe. dirigido pelo Baba• 
laõ Gentil Ferreira Saldanha, 

tendo como Má.e Pequena J&• 
ci Faria e a Samoa .Américr. 
Teixeir&. 1..-estejarii. a Ibeij.; c,,a 
dia 25 de setembro. quando 
louvará. também a Xangô. 
e sábad<>s com Vovó Mina da 

Consultas às quarta.s-felras 
Bahl,a, às 13 horaa. 

Centro Esptrita Antônio <ltl 
Pádua, Rua R&dium, lote S. 
em Austim, dirigido pela Ba• 
bá Eugênia de Freitas, Inau
gurará sua nova sede dia 2 
de outubro, com uroa home• 
nagem às Crianças e xangõ. 

Consultas às têrças-felras • 
sextas-feiras com Pomba Gi• 
ra na Rua 1 n. • 56 Aparta
mento 132, Guadalupe, na 
Travessa do INPS. 

Tenda Espirita da Gume. 
da Rua 6 Quadra b casa '7, 
Guadalupe. dirigida pela Ba
bá Maria Rita Outra, que fea• 
tejará a !beija.da no próximo 
dia 25 . 

Consultas segunda e sexta&• 
feiras. 

Tenda Espírita Lulza d& 
Bahia, Rua 6 Quadra 13 ca.sa. 
16, Guadalupe, que tem a di• 
reção da Babá Ernestina de 
Oliveira. dará festa em lou• 
vor a !beijada dia 2 de ou• 
tubro. Atendendo com jõgo 
de Búzios, todos os dias. 

LEIA AOS DOMINGOS 
✓ 

GAZETA NA 
UMBANDA 

f 

ai •• fi'iíaliF&· 

b Direito da 
'Apaixonad,a 

"Nin&'uém me ama. 
Ninguém me quer 
Ninguém me cham& 
De meu amor .•• " 

" Nas estrófes sagradas do grande 
oompositor e saudoso Antônio Maria, a. 
mulher fazia o seu lugar comum e pro-

• curava desabafar maiúsculamente o sen-. 
tlmento triste e dolente de mulher gran• 

'lle que tinha e tem num desqultado, o 
único lenitivo para sua motivação à vida 
IFala.va da vida e suas desllusões, falava 
da vida e suas compensações! 

Tinha o motivo negativo, mas lOilO 
~s achava o seu oposto e desdista. 

Gente boa! 
Gente humildei 

- No Código Civil, encontrei um lenl
'1vo, e agora garantida pelas leis, a 
mulher se recuperou, mas sempre quan
do me encontra pede que lhe diga a 
últlma. Jur~rudência a. fim de cientifi
ur-se do seu direlt.o e do direlt.o do seu 
tllho: "Concubina to A d u 1 t e r. i i._ o -
Morte do Amásio - Direitos da Con -
cubina. O concubina.t.o denominado 
adulterino por haver um impedimento 
para um doo amá.sios a .se casar, tem 
propiciado dlverg~nclas na doutrina • 
na jurisprud~cia. Mas o casament.o não 
é permiti.do aos deac;iultados e, no entan
-,, ... wnttc-ae que os filhos de desqui
tadoe não são adulterinos, sendo equl• 
,Parados aos naturais. Para. se chegar a 
t@lsse resultado parte-se do principio de 
que os desquitados não mantêm mais a 
eocledade conjugal e, asslm, não mais 
ltlem o dever de fidelidade, __podendo 
eonstltuir um concubinat.o e uma so
~Iedade de fa.t.o. Então, o que ae admlt.e 
na doutrina e na jurisprudência é que 

, b filho dal result&nt.e não se considere 
' adulterino porque equiparado ao natu• 
ral. Verlfica-se portanto, que o essen• 
clal é que os amásios não mantenham. 

DR. RONALDO BRAVO 
Civil - Oriminal e Tfflbalhista 

Rua Senador Dan tas, 117, sala 1 237, 
12.º andar - Telefone 252-0584 

Ooosultats diárias, de 9 às 12 e de 16 às 
19 horas. As qua.rtas-felras, n.o SORE, Rua 

Pernambuco, 1161, depois daa 20 horas 

mais a sociedade conJugal a que um ou 
dois estavam presos, sociedade eata dia
solvida pelo desquite. 

Acontece, porém, que na maioria dos 
casos, há 8imples separação do casal ou 
a d.is.solução da sociedade conjugal 
unindo-se um dos cônjuges a outra pes
soa que também pode ou não ter impe
diment.o para o casament.o. 

Ora. havendo a separação da socie
dade conjugal, quem poderá essa nova 
união constituir uma sociedade de fato
E se houver amealhação de bens, nada 
poderá impedir que, falecendo um dos 
amásios. possa o outro pleitear a. sua. 
parte. E' de se ponderar, porém. que pa
ra ser acolhido seu pedido de participa
ção no espólio do finado a.~sio, terá 
que demonstrar no correr do processo a 
exist.ência da sociedade de fato, já que 
o slmple.s concubinat.o não lhe dará êsse 
direito. Poderá, também, pleitear a in
denização pelos serviçqs domésticos pN!a
tados ao amante, o que também depen
derá de comprovação. 

BOBEBro DUTRA. E aBNRIQU~ 
08 PR~SlJBSORES 

Antigl,mente, no Engenho Nôvo, U
nha uma inoperante Delegacia. Pol~~ 
onde uma equipe acoznpanhada naóa 1a• 
Ilia para deixar a popul~o da jur1'dt
~ no sono tranquilo. 

Agora a situação e.,tá modlfteeda 
porque existe um set.or de Vi,gllA.ncla on
de duas pessou trabalham como gente 
grande, colocando 06 bandidos dl$ta.ntea 
da população. 

Robert.o nutra 6 o Ohef~ da V1g1-
lãncia e Henrique é o Chefe da svro .. 
Todos dois, acrescentando às suas eqttl
pes maravll.hosas, zelam pela tranqulll
dade da Jurisdição do Engenho Nô1'0. 

Ao Govêrno do Estado o noa,o 
~lment.ol 

COMESTIVEIS SINHÁ 
E PORTUENSE L TOA. 

1 

\ 

BALAS E DOCES PARA A SUA FESTA 
DE COSME E DAMIÃO 

,. ATACADO E VAREJO ' 

PREÇ08 ESPECIAIS PARA TERREIROS E UMBANDISTAS EM O~ 
MASSAS DIVERSAS PELOS MENORES ~ . 

Domingos de Frias da Rocha 
BYA DOIS DE FEVEREIRO, 1085 - loja !! e E 
PEDIDOS PELO TELEFONE: 229-1376 - GB ! / 

' 

' 

Z Z d 

Moe E/is 
Congrega lrfflaos 

Mãe llltil atlnBa: CMhoeli'a. d& Bus& é um looal ~ 
amizadee eatre o,s umbandWas; por We :moti'YO, do
mingo passado, em ~a de ffllbl.os da Roça do 
Xangô de Ouro, utivemos M. oe.càoetl'tl. da Barra da. 'ft.juca 
levando .a nossa pe.la.vra de união e OOB'Vidando 01, ter
reiroo presentes para a ~ :mal'Ciha. do dia 19 de 
setembro. 

Fêz-se .. .OV-0& a.mlgoe, DiCa() Jllárel.io Bna80 ia.nhou »o
vos soldados. Enlire oe tl'M prometena estar conoscq 
destacamos: 

Tenein> le6e FINiMwl ... IIMu - Babalaô Walmtr 
Pel'elr& (Rua Joa.qwan Phsa.rro, f~ - Tijuea). 

·TelWla Efipírita Dek lnlios Unic1oe - Tendo como 
gul.as-cllefes os caboclos ~or de Orul>á e Oxossl. Co· 
bl'a. Coral (Avenida ~ 1505, bloeo l&). 

Tenda ooa Caboelos Peca AsuJ. e Enl - Ba.balorbtá 
canos Rodopiano G. do6 Sentas e como mãe pequeM. 
Tereza Cristina Rodopiano (Rua Lopes ~rraz •• 96 - ~ 
Cristóvão) • 

Cetatiro Voro Maria. 0oag-& - Yalorlxá Helena J1-
gueiredo Silva (Rua L~. 24 - Honório Gurgell . 

, 1 • 

TeDda do Divino ~ Santo - Babá Mariet;a; 
Ret.a (Rua. Pompllio de Albttquerque l • 1 

'I 

Tenw:o Xaagô AbMté - Babá Alaide hÇ~., 
(Ru& 1, lote 'l - São J'oão de Me-rlti) . 

CM& VOYÕ Cenra - BaobMaô ~raldo llet.1 . 
..... 

CtaR9 liispírita x..ci T J.'IMMia - Babalaõ Waltêt 
Rodrlgues. ~ 

Tenda Espírita Si.o J0&We - Babá Elza. Saint.oro Rl•, 
bel~ (R- Elias da. SR'ft) • • 

CaJ,ode Sde F1ei11M de 4.ruanda e Ogum Romp6. 
Mato - Babalaô Robefto do Carmo (Rua Padre Man•. 
a<>. tU). 

TeMa s-t& Bár"- - Baba. Lêd.a (Rua. .Ta.s&é, 395). 

João ca..-. - Ba1!1lai6 RodoMo Alexaadre. 

Taniro Pai ~ a.. Almas - Babá. Therezinba, 
Mãe PeQUen& L61a e tetldo oomo ogans ~tinho e Alulsio., 

Centro ~ ~ Jurem& - Ba.bé. Irene Pmt.o 
'(lt.Qa. A.ra'{tjo Lima, 213 - Vil& I.sabel) • 

B>)e novamente, Mãe Elll estará lá fa.sendo n~ --s;, 
e011nites e ganhando llOT()8 amigos. 

O BElO I VIBRANTE 
CABOCLO ESTRÊLA 

Nosso representante visitoo 
o Ylê de Ola Icê, na Rua Oli• 
velra Junqueira, "- em Bento 
Ribeiro. dlrigida pela eficien~ 
te Yalorixá Josertina da Cl'tl2 
Lesse. (Ola Icê), que profe.ssa 
o Ritual de Angola. 

Yé. Josertina reallZa C01l--
8Ulta.s às têrças-feiraS com o 
vibrante caboclo Estrêla e 
atende com jõgo de :ailzlo., 
dlàriamente. exceto às sex
tas-feita& r. partir dai 14 bo,• 
ras. 

Olá Icê 'l. aparêlho dos ci.,. 
boclos Est rêfa., Mineiro e C&I.I 
pó, filha de Santo de Mana-· 
deu! (a Telha Naná) , Pr~ 
dente d.a Federação Sergipa,,l,1 
na de Cultos Afro-Brasileire&~ 

A Yá Josertina eonta com\. 
a colaboração PrestimOSIIJ 
de .seus Diretores José p~· 
ra Lesse., Hlldérieo TeiXeira/,; 
Adelmo (Nêge), Lourivü • 
carlos. ·\ 

A todos?OclsollOSIOabr&-, 
oo tratemo. 

Nôvo Horário Para Búzios 

o nosso companheiro Mârlo Barcelos paa-
18.rà a atender para jOgo de J>~. na sede do 
SORE. na Rua Pernambuco n 9 1.161. às têll
ças. quartas e quintas-fetras, no horàrto daS 
15 às 20 horas. OS interessados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanbar ~ _ 

!,_fl=c=bas.=------------'~ 
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Coisas da -Nossa G,ente . ->:~ .... ~~.,.-=, - • 
Os POMBOS Do taae do Pai de Santo. atnàa vat ~ BOM MESMO -.,,.. 1 cantlnho do Vovõ Arruda ele ~ 

LIVANILTOM! 
Sábado na Praça Rio Grande 

do Norte, Da reapresentação do 
fest1va1. o Ltvanilton ofertou um 
Pombo à eso&a do Admlnlstraaor 
e outro a Babâ Martazlnha. Chefe 
d<' seu terreiro. Alguém têz o se
gu1,ne comentãtio: "0 t.1van11ton 
ens~tou os t><>mbos direitinho Vi
ram como nenhum voou e ambos 
Cumi>rlram o seu pa.pel • •• ., .-

BUFEET ..• 
Elia. Ana Amélia e Dona Edith 

estão com uma bOssa nova. Vão 
fazer um servtço de ~bUffet• oara 
atender a CO<tos que desejem dar 
fl:'S•-31! e não ter trabalho S mata 
uma oromoção do Deoartamento 
fenuntnn cto SORE. Vê a coisa 
agora estâ fUnclonando mesmo. 

MI .... ICRôNICA 
Outra ttgura de prlmetra água 
~ X>lsaE ela nnssa Umbanda é a 
BaOá Marlazinha. aquela Cio ea
bo--·o Fõlba Verde. Mulher dec1dt
aa a11:errt' tmoresslonante tlderanca 
en~ 'lt"W! "1h0$ e esta ~em'l)T'9 
dlst>osta a mllStrar u coi$aE da 
nosi:a Ombsnda Vai a Macaé <>!'• 
iran•za fems. fa, onras em 'Jetl 
tp ...... ,,.... , ,,naa tem ,:;,,mpr oara 
ctar •eu melhor at>Olo 9.(> SO'RE. 
Airors m!'!'mn ela ~tà em orei,a
rattvfllt oara :!Ollloare<-el' -::tomtnl{O 

que vem à orocls..<:ão de Xamrt e 
Ibe>t 1ae1as . Obs,,rvetr como i, ~P.U 
r...r-1ro va, ,e aoresent.a, Era tão 
bc-11' .e "ntras Ma l'lazl nh&E apare
~em oara a1udar a tocar pra 
!rentf' o noc:co ldPSll ..• 

GOTAS 
~ Cosme • • Mie PeQueDa 

da ~ do KaagO de Oúro. .Nae 
Ú!<,mvt Clom ngOf, eia i;em d·. • 

.8arra eia l'lJIJC&. cwnpnz Nu pa
pei àe &1açoee Publl('U ilO 90RII 
• 111111 COQVJaadO lll\U- senesn. 
,.,.. • .-rOCJIMO. 0am - ftl o 
"°"11Daea QDr dllN: •o.a ,_ a 
lüe Gil wat riaPN-i, ~ -.,.... an ...... 

lleslmaa-teua .. • mano • 
eec1e Go ·SOR& 'OCll'ém. a oantr 
4esta líittma a coin mudou mwio, 
poia a P..aib8 ütn u.._moo e1& 
lDJlt eeca agora· d-n<to con.swie na 
lede CiCI 6l-gão e aparece e jpente, 

ter saida de Yaõ 6ste ano na Roça 1:. • • • Guiné <Rua Ana Nert. 662, casa 8, j 
do Kangõ de Ouro. A su, como sobradol, que dá consultas à.a têr· !l 
sempre està • frente de tudo. Por Semana pa.s.,adll botamos ama ças-felra& a partir de 20.30 horaa. J; 
enquanto ta.Iam num Omutll. mu nota Da oontr.eapa a respeito do Direção do Tatã Armando de Aro- ! 
depois aparecem outNII anq. Jõgo de búztos,-tie Nel:, de OmUld zaguian. i' 

e dúlsemos que era wn dos melho- T. E. do caboclo Pena A9Ul l, 

A Babe\ Ma.riulnha, a,pron,f.. 
tendo o feriado do dia 7, fol at.6 
seu sitio em Queimados. onde. como 
não poderia del.ltar de ser tem 
também um terreiro. Ela fol bus
<'al' ' Imagem de Xangõ e dt> Coe
me Damião para a proc!Ssli.o de 
clom!ngo que vem. 

res Jogoa da Cidade. A casa ficou (Rw. Doutor Luiz Gaudie Ley. Pe- ♦' 
cheia e muit.aa i>e&Soaa procura- nha>. que rea.llm 1>oosôes aos sâba• 
ram o nosso Mário Barcelos par& dos co H d confirmar o que !!e havia dito. . nsu as: s~un as, quart:\& ♦ 

, • , , . • • _ • __ •• _ _ _ __ , e sextas-feiras. das 15 às 18 horaa, 
com Vovó Catarina. Yalorlxá: Ma

Vamoe ver se a Bab4 Rosa Lo
pe$ cumore a promessa: Ela <1lsse 
que C'Ompareoeria na procissão • 
que trarta a sua roupa de santo. 
Denots. na Gira da Amizade ela 
Ta1 dar aquele recado ~ntando 
eurtrut>as com a sua voz que é uma 
beleza. Vamos aguardar. 

O Kitalamim chegou na cor
rente Qu rta-tel • com oe ~ da• 
runcsdos. Acont.ece qut' e1e a1ton1 
~ fOldadr, da noSl!S l{lortosa P'õrea 
Aérl!fi Brasileira e mar,.hou na 
Parada de Sete de Setembro. 

'Multa eente noe penrunta Põ!'
qu.. fa1amog tanto na Yalorlxà 
EIIZ'.lbl'th da Vila Aliança Olha. 
quando você!: conb~rem Oona E'll
zab·tb vão <iaber ooroue 'atamo., 
ta'l•<> ne•a 1!: uma beleza dl' ma• 
tura !lmnles. <Jlmnfltlt"S l' tudl" o 
avt- oe oode enrontraT Tl.ums MIi.e 
de ~ntc' dl' valor EvldentA"men~ 
t;õ(1p · u nn•.!1111 dtrhrent0 E de teT'
rt-1roo •Ao slmn>Hf,.ec: ma., a Dona 
Ellzabeth tem um quê,•• 

1),)118 t.aurlnda Bnt'st\l'lo deu um 
too,,,. t_.\rca-fPi1"8 nela 011•.•sqeyn do 
anlve"•:\rto do ,eu t"l'retro Nós 

Para quem ainda não sabe o seu 
enderêço ê, Rua Potlra Endaba n., 
272, vtla VaJquetre e as consulta& 
São és têrças- quartas e qutnta.s· 
feiras. a partir dns 14 horas. 

OXlJM 
Oxum 6 a divtndade das ãitua.t 

doces e sempre se apre6enta tran
qüila quando mcorpora nos se1.1,1 
filhos. Seu !lá <brado>. é tran
qtiilc. como ela e mai, l)BUce um 
lamento As fllha5 ou filhos de 
Oxum são em gerai. emotlvQ8. e 
choram COIJ'I mutta facilidade Aliás 
o chõro e uma das pnnc1pats ca• 
r cter&Stl d Onxa. &n mtú
tal! ocasiões. quan<IO algo de mal 
está ocorrendo com uma de suas 
filhas. Oxum reallza e mcorpora
ção chorando. e mesmo acontecen
do em momentos de alegria. 

Sua dança ' uma das mala lln• 
da.• e ela representa durante a 
oança, uma mulher se banhando 
nas cachoeiras nenteando OI! cabe
f(l(l longos. colorando suas pu · seiras 
e se arrúmando no e.rtilo mais fe
mnuno poSS!veJ, oorém, com dls
crecão Quando real!za sua danca. 
outl'9.s fflha~ dl' santo da casa pe
~m sua ~ata abrindo-a ,.orno tuna 
flõr. O espetãculo que Sl' vê & 

• maravtlhoso e- ortncloatmente nara 
OE teta;o.s ~ de ~rande tnterêsse. 

Na Umbanda. Oxum têtr a cõr 
aZUJ e na ADl?ola sue côr é o ama-
relo ouro. nolli Oxum é dona do 
Ouro. Seu a.d~ '~Me d!' eaoa
eete) • e da mesma cõr com bor
dado! de leques qnartlnh.as estrê
la~ e outr06 enfPltes Na frente o 
adê tra? um chorão d" conta., 
lmlssan!l'a.sl qw ~!!o espéf'!e de 
ptmrentes que lhe escondem o 
rosto 

11:ntre as mUlta.s obrtgacõe!< p:na. 

ria Helena. Ogá do Terreiro: Jooé j 
Car'os. l 

A Voduncl Nanci de Oxagulan 
atende com jõgo de búzio.s às têr
ças, qUintas-fdras e sábados, das 
8 às 17 horas (Rua Cirne Mala, 
70, Todo.s os Santos>. 

• ♦ 
♦ 

~.~ ................................ ♦. 

DIALETO 
♦ 
♦ 
♦ 

Kalofé - qunlldade de ogã no ♦ 
terreiro 

Konga - limpar 
Komba - eD1aJtar 

Kalunga - sepultura 
Kubata - nome dado às chou- ♦ 

panas africana., 
Klzlla - alergia. antipatia, ♦ 

proibição de comer ou fazer 
algum:i coisa ♦ 

Karoa - vento frio 
Kelê - gravata do Orixã usada ♦ 

pelos yaôs até três meses ♦ 
após a feitura 

Kurlar - beber 
Lançaté - Igreja de Nosso i:,e• 

nhor do Bonfim 
Laqu!dlbá - ?.spécle de conta 

preta de Omulú 
Lume - fogo 
Lao!ê - saudação de Exu 
Lundú - dança africana 
Lamba - desgraça 
Lumbi - inveja 
Luanha - calor do sol 
Maiongá - ternPo 
Mujinga - ato de passar o 

frango no corpo da pPssoa 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
' ♦ 

m~ndamn~ 'ltll "!'nrP•PT'lt,AT>tf' ljl e 
g,..,,,vmne tlllt> a f"!'t11 foi ltnrta. 
A 1li$« n,.ns T,<1Urlnd9. OU 1'1'1318 
P,rafllmPT'ltE- 11 v .. ,, Conim. t>"ome
te1J 'lUE' ~,e banda "·ºta"A tnt.Pira 
na .,,.ncl.,•llr, dP ➔nmh1<ro r,11" vem 
e que " T4rn va! hot11T rouoo de 
11anto neme d'a F-stamos e!'l>•ran
do pelo cumorlmento da nrnmec,11a. 

Oxum reMmendamoo o OmulocuT11 
qu~ e feito com fel1ão fradinho. 
Ievand<1 azeite de dennê, ,.amarão. ,.Mona - mulher 
gen(?!bre e noz moscada. Deooll!' o Mandlnga _ feltlç0 

Malungo - companheiro, fllho 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

preu- ~ arrumado. e ~ colocam 
sõbre êle oito ovos coz1dos tntet
r°". 

ANIVERSARIOU_ 
As dlgtnas de O,rum qeralmente 

eomecam por Yê.. Slnda e Mona, 
sem!c- que Mona oode ser 11Sada 
JJ<>r qualquer da." YaM.s <Ortxu 
femlnlne.s 1 • Ex0 mnlo: Yâ ~evt. 

Bem. a equipe da Contracapa Slndn Bareut. Mona Leuâ et;c. 
ta deixando nassar em t>ranoo o Oxum é slncretlzada em Nossa 
aniversário da M~ tmls. Is deixar Senhore de Concelcão m8" exts,. 
U?l'I fUrc danado mas 9.Jirut,m se ten, dlver•,o,, 0•1trDl' ~ncr!'tl<:m'>S, 
lembrou a tempo 'Ells an'ven,~rtou PT'nctnarmentr n<t Bahia e no Nor-
di11 30 oq••adr e ~" fllh"• "la Rrn::a dP•tF- 'fa Umh nfia Pia é tamt>ém 
lhe d"ram aquele. abraço, Pa•abéns. slncr0 tlm,ia rm Nn•sa &Pnh.,ra da 

Mesene - mestre 
Muinha - espinho 
Makanda - carta 
Mukoko - coqueiro ' 
Mukolo - corda 
Monaka - aparecer 
Mangama - assalariado 
Mambo - questão 
Mafuta - óleo gordura 
N:.té - ter multa fé 
Nembamba - rainha negra MãP Elts Que a Iaru;ã lhe dê mui• Anar,.l'fda. e chamada de Oxum 

to gunzo. . Aparã, Nitoré - madrugada 

1'1'4:•~·-----· ... ~~~~ ............................. ~ .................................. ~ ............................................. J 
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GrafJde Procissão Será H~ie 
om Saída Do SORE Às 16 Hs . 

r Koial-, lt hoNI, o EáreiQo BrMu.ao ~ p • •• a . . - • 
i ~ maia uma. ftll peiM 1W cio [ , , . -, 
~ •-do EngenJlo de Denil,Q, JDOM,e ado 1 

• 

~ prooedem. OI Yeroadeirol ~- - · ., r " 
1 

Todos OI terreiros estão coiwidadoa • ~ 1 G N 
M« qu.e nerem. mudar de rou.pe. n& noesa 18de, q• 1 l 

g:11~n àe 15 horas, pois o número dl9 peei,<>ec 6 . . 
1 müito gr&nde e assim, prooed'ffldo erritat'emos 'bu--

mu1 tós de última hOl'a. Pedimos aoe ~ :l:rmlot '( 
t1 agam aa bandeiras e estaad&rte.s do6 ~ .. 

t1·1'kos (se pocventw-a tiverem) e (lll.W k~am 1 
lldil vel.-M e flÔNS pua enfeital'nliO« o« a.ndOt"es 
~ serão 1-evados na ~iNão. Me.ioMs instn\- 1 

t!$ no OOfp<l do taI?lóide_- i--- __ ,__..._ __ ............ _______ ___:_ __ 

O· A.PRO SÃO· 
SAíDA - PERNAMBUCO - CRUZ I SOUZA - ClARIMUNDO D! MELO 
- AMARO CA V ALCA.HTI - l>l. BU LHõES - P :RNÁMBUCO - DOIS DI 
EVEREIRO- CLARIMUNDO DI MELO-CRUZ ·OUZA-Pltl AMBUCO 

~ TRAGAM VIUS, FLORIS I AS BAHDBLU DOS HUS TIRlllllOS. 



PAGIN~ 2 GK NA 1'MBAJlfDA. DOMINGO, 19/9/1971. 

eo A go de Búzios! e~!!~:!~~.~:~ .. -. 
11oi co»truida por determina~.ão do Arcebispo Na.tale, 

a Basílica de São J'orge, tendo o Papa Zacarias. ma:a.~ 
daoo promoTer a B001ne translação da o~ do fio,, 
rloso Santo, par& o Diaconato? 

LUIZ CARLOS FORTES 
(Babalorixá TOLA MALEMM) ---

- No Jôgo de Buzlos a associação 
dr Ifá e Exu é reconhecida, como real
mente imaginavam os Nagôs. Jêges e 
demais Nações Afl"icana.s. 

E' claro que Itá sit1,1a-ae em um pla
no superior. trasendo áo.s homens a pa
lavra dos Vodun.s. .sendo Lebara então, 
quem transmite às Divindades, o desejo 
dos homens 

A consulta com búzios .antigamente 
te era realizada por Sacerdote devida
mente credeneiado, passando depoi.,; a 
fazer parte da.s atribuições dos demaa 
Zeladores. 

u jôgo poderá ser feito com o Ba· 
balorix.á que o interpreta. tomado por 
uma entidade trif~ca ou não. 

com o culto colocado MR práU.. u 
mais variadas forma.a. 

Ifá , o Oráoulo Dh1.no, Hndo 11::Eu 
o aeu wa~iro celectial. inc«porado 
09.DV 

• 
Meu acradeetmento .stnciero aoa bons 

irmã.ois Rolemberg oam.e. Sol>rinho, pagi
nador do Tablóide ON e 110 11notipbia 
Wilaon CUnba Salltol. MK Sara'l"á. 

• 
Lo@o malà u 18.00 hora&, Hb.1·emos 

no BOR.E, ao\ lado do Exército Branco 
de OXalâ, em mais mna Prof'Jssio de 
Xlmgõ. Tragam vela.s. flôres ~ u ban· 
dein.s de aeua A.baçáa. 

• 

- Que uma das frues mal.s bela.,, de llOIIO ~ 
ciment.o, é de a.uto.ria de Ma.rio Baiulos, e3Crlb. em 
seu liuo "O Brirolto Branco de O:mlá"', ~ d1a: "Bu 
um dia andei perdido no mundo e aó me ~ 
quando encontrei a mmba Religião". Q4'e aerve de e!Mm• 
plo para todos nóe? 

- Que D& In4rlAterra o Culto a São Jo~ tiel'e !DI• 
cio no século VII, lendo pelos Abades Irlandeses? 

- ~ o Bel Eduardo m. criou o fa.mooo i!'ito • 
guerra de Slo J'orce, no período de 1:112 a 13T1? 

- Que o Cult.o de Ogum na Gi-ecia ara oonbff)do 
OOIDO ''Trapeo!'OII•,.? 

- Que o martir arrastado por uma par,lha de C.• 
valos pelas ruu de Roma é chamado pelos M11~ta• 
n08 de ··o Flore:soente e Vigoroso''? 

- Que São J'or«e 6 padroeiro de oitc Oava.larla.s 
Cristãs. na seguinte ordem cronológ.ca: Ordem de Siio 
lorge de Alfama, em 1204 - do Condado de Borgonha, 
em 1390 - da Austria e da CoTintia H70 - de Geno
va, em 1472 - da. Baviera. em 1729 - da Ru.s~ a, tm 
1809 - de Nápoles, em 1819 e a Ordem de Sao Jor«• 
de HanoTer, fundada em 1869? 

O Exu não reallza mllagrea. n1o 
complica, nem inventa, é o metuageiro 
e o intermediáJ'lo entre o.s homens e os 
Voduns, elemento indispensável entre a 
ligação do Plano Terra com o PllUIO As
tral. orientando. curando e aclarando. 
todos que o procuram, precisando para 
isso que possuam o devido mereclment.o. 

Exu preside a fecundidade, mult1· 
plicando-se nos diversos cult.os. com no· 
me$ e funções diferentes. sendo o guar
dião vigilante e acorda.do da.a casas de 
culto. 

Oornlnew> pusa.do, houve um bonito 
reoolhlmento da YaO.O.,,,aldlna Malhel· 
T06 dos Santos, no Abaçá de Oiá no 
Beco Manoel Aires, em 06waldo Cruz. 
dirigido pela Yalorirl Sina.voruea. fllha
de-.santo de Tala.dê. 

• 

- Que a lnst.ruçâD do cemitério é antiga, jâ ado
tada pelos gregos, passando depo!s para o C?'ist'an'smo~ 

- Que São Jerônimo viveu no 49 e 59 séculos como 
eremita perto de Belém. til • tradut.or da Bíblia e era 

1 exímio conhecedor do aramaico latim e do grego? 

lfá e Elcu ajudam a ca.racte:rl.zar o.s 
Cultos e Nações de origem africana. tra· 
tando-se de uma facêta importante do 
Nagô sendo uma c:.a.racter1stiea comum, 
a possessão pe1 Divindade, o seu cará
te.r e a consulta ao Advfnho <Babalorl
xá), demonstrando com !Mo. que êsse.s 
cult-os se constituem em uma unidade, 
que assume em cada lugar, de acôrdo 

Tola Malembê realua 0011Sulta e j~o 
de búzios tôdu as quartas·!eln.s e 
ba.dos, com Tranca Ruas das Almas, na 
rua Nascimento Gurgel n.0 29 no Largo 
da Fontinha, em OSWaldo Cruz. a partir 
das 13.00 hora.e. No próximo dJa 25 (sá
bado) Inauguração das novas Instala
ções de nosso Ylê Estão todo., convi• 
dados. 

É D DO UE SE RECEBE 

Ninguém ~ tão pobre Cf'.l" 
náo possa dar; ninzuém é tãn 
rico que não 1)0l56a receber 

o centro Espmta cruzeiro 
de Pai Joaquim da Guine Ml• 
na, na Rua Pai.m Pa.ml)lona 
171, continua reeebenoo co
lal>orações para a irrande fe.s• 
ta programada para. o dia 27 
do mês oorrent.e. data em que 
1e comemora o aniversário dO 
guia-chefe do centro. 

A1I, comemoraçõe., se !l'I ,. 
cl.am no dia :ie. qua.I'do .serQ 

GN na Umbanda 

<.oroada a R&inha Pa2 
Jo:i.qulm da Guiné Wna, reu
nião que aerá abrilhantada 
pelo magnifico Dodõ e aeu 
ConJunt.o. 

Domingo. lsto é, no dla. 16, 
os seguidores da Lei da crus 
participarão de um ohurruco. 
que terá infcio àa 14 boru. 
Enquanto os COlWidados ar.
borei.am a ~-Pafhê, terto 
o prtvilég1o d.e ass!stirem a 
um desflle de moda.s e <te 
penteados. O fundo mUJil.cal 
prossegwrâ a ea.rgo d.e Dorlõ 
e l!leUS l'a.pu;ejl. 

Na se g u n da-!el.nl. a 

V ARGAS JU TIOR 

Vovô Chico 
Dá Toque 

Para 

/beijadas 
o cantinho do Vovó Ch!CO, 

que tem sua sede à Rua. Ve-

- Que o Taolsmo foi instituloo por Lao-Tseu • 
maior dos Dei Maiores Filó.<:0fo~ do Extremo O"'0 nte? 

- Que a tradicional lavagem da Igreja do 8-Jmf m, 
em Salva.dor, hoje. por det~rminaÇ'ão ecles ást'"ª pro
Cí', • ·se no adro e não no lnter'or do Templo? 
- - Que a.a danças thn 1llll. !'. ~áter lmpo ante na 

vida dos negras, como em gnral de todo.s 06 povos de 
civllíznção atra.~ada? 

GENTIL SALDANHA 
CORRENDO GIRA! 

TENDA E- NOSSA SENHO
RA DE FATI:MA - ~ Oii
Via Mala, 153, Madureira. 
D::rigida pela Yaloirxá Iria 
Mlranda, estará festejando 
Ibeijis no próximo dia 27. 
Esta casa tem sessões às ,e. 
gundas, quartas e sextas-fel· 
ras. com gira de prêto velho,• 
caboclo, corrente e paiSSeS e 
t&m.bém .sessões aoo aábed()6. 
de 15 em 15 dias. 

0000 
TENDA E. CABOCLO JA

MANGUA&A - Rua Margem 
da Linha n.9 146 - Barros Fi
lho . Dirigida pela YalorixA 
Abl~ail Vida! estarã festejan• 
oo COl9Dle e Damião no pró• 
ximo dia 26 do corrente. Esta 
casa tem ~ &OA á.bados 
dP 15 em 15 dias e consulw 
àa segundNS. qua.rf&B e sex
tas-feira& cem Maria Padllha 
e Zé Mineiro. 

0000 

TE."IDA E VOVó CATA• 
RINA UNIAO SAO FRAN• 
crsco DE ASSIS - Rua l'f, 

Quadra 4.2 ca.sa 25 - Gu.ad&· 
lupe. Direção da Yalorixá Si
nezia de Soum Põrto. Tendo 
ses...<õ·s aos st!ihados, de lli em 
15 rtias e con..cultas u aegun· 
das, quart.alS e sext:u-féru. 
com T·anca Rua. 

oooc 

TENDA E. CABOOLO 'f 
ESTRm.AS - Rua 18, Qua• 
dra 7, casa 8 - Guadalupe. 
Dirigida pela YaJorixA Wa.nda 
da Cruz Córtez; estará feste
jando IbelJ!s no dia 26 pró
ld.mo. Consulta., à.s segunda& 
quartas e sext.a~felra.s, e ten
do 1JeSSôes "°" !'ã.be.dos. de 15 
em 15 dias. 

Hotel Ar E Campo 
e Orgãc Ofle!&J ISc 90fUr' 

Editor Mâl1o aarceloe 

EXPEDIENTE 

grande da.ta - Pai Joe.qulm 
fará sua prlÍnelra descida u 
13 horas para presidir a dl.s
tribuiçã.o de br!nquedoa, rou• 
l)8S e guloseimu .. crla.nças. 
~ solenidade • estenderà 
até às 18 horas. As 20 horas, 
Pai Joaqalm descerá pela ie• 
gunda vez. ocasião em q~ 
será aaudado pelos seus filho, 
da terra e conheeerã a Rainha 
e Princesa. Lago depois. 
a descida das sete Coroas da 
Lei da Cruz: Caboclo, Nagõ, 
Bandeira do Divino, Mar1• 
nbelra, Moçambiciue, A!rtca
na e Congo.: 

nàncio Ribeiro, 381, Engenho 
de Dentro, bomenage&rá DO 
dia 26 do corrente. as crtan
çu, com uma linda festa que 
teri. inicio àa 16 horas. Na. 
ocasião. serão di.stribuJdos do-
ces e brinquedos para a petl• <OOM NOVA DIREQAO 
_.,_ · Gerador próprio - apartamentos luxuosoe, com múi 

Conul)OlldêDelal 

Rua Pernambuco um 
J!!ncantado - Gl5 

-..... ake e Telefone. 
E de&de já o Babal.aô Oba.I-

do, agradece a tooos que pre.s- <>timo aerviço de bar • restaurante \. 
tigiarem sua testa. RodoTia Wa.ab.l.ngton Luiz Km i.i6 1/2 

o cantinho do Vovô Chl• , (A 500 metros do viaduto Rlo-Teresópolisr 
co. estará presente na . pro-
cissão de Xa.ngô e Ibe!Jada. FILIAL: Trevo Hotel 
que realizar-se ho~, àS .16 Um dos maLs conceituados da Prea. Dutra ltm 13 

horas. •-----------------'--------

I 

• 
/ 
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NORONHA FILHO 

Re~do na cama por violenta gri~ 
aproveiio u estiagens da febre para re
i« velhos livros Indolentemente. sem 
me prender ao enrêdo, quase q,ae à de
riva. doe vírus, vou relendo trechos qae 
o lapls vermelho um dia assinalou . O 
pensiuneato pousa, de leve, por um mo-, 
monto, numa ou noutra frase como um 
pássaro ariseo sôbre o dorso de um ani
mal na cwrenteza. l\las ,·ôa. de nôvo. 
sem encontrar o gôc;to que parece -per
d.Mo 

.Ué que, ·· ·pcradamenle. a.parece. 
nam resplendor de clariclade, boiando 
como um gTande "iceberg•• à superfície 
'brilhante de um trecho de Júlio Veme. 
lt' a aventura do Capitão Hatteras . 

Lá está o episódio em que o fTUpo. 
perdido ~btt o rêlo a mais de quarenta 
•ra11s abaixo de zero, emá sem concti· 
~ de sequer acender um foro. A lll• 
aac;ã,o é crítica: ~rdeu·se o fusil de 
i,ederneiru, com que se obtém a eh:lapa. 
Come ineen-dia.r as iscas? E' cliu.'o que 
'&lodos querem utilizar o sol, mas M len• 
tes ele vidro se haviam perdido, também. 
Até que o DT. Clowbon;v parece ter uma 
111éia 

"Q11al , »eu plano?'' perrunta Ba.t
te.ra.s. "Nóa estamos sem lente, fabrica· 
moa uma.'' "CO,JDo?''. per~mta lohnsoa. 
•com ~ Pfldaço de gêlo que talhare
m.os'. "O quê! Voeê crê nisso!" ''POt'fld 
nio: tntta-. de fazer conver'g'ir os raios 
de sol até um foeo comum e o rêlo potle 
nos !lervir para mo tão bem como o me
Jho,, cristal.'' "Será ]>O!ISÍvel!" "Certa• 
mente: at,eBM pttfiro o gêlo dárua 4o-

.,,...,,__._...= ..... -------~ 
s::ilp.da, por -

e:urJs duro.'' 
os nossos herob. 

m oa eh- xnacru-dos, facaa e Olltros 
ut~:1silios. '!i4' põan a fabricar uma gra.n• 
ele lente de :êlo Ante o olhar mais ou 
menos incrédulo de todos, o Dr, Clow• 
bony faz incidir o feixe de ralos sela• 
res sôbre um punhado de estopa E, nu
ma explosão de cõr e de alegria, a cha,. 
ma palpita e cresce em suas mãos. Era 
o fogo , nascido do gêlo 

Quase que sinto o me..'-IIWI espanto 
dos personagens ao ver o na.scimento 
da pequena. nama. E na vega.ndo nu 
áruas lodosas e lttda.s de meu sanpe 
amodorrado pela febre. gn.to nma cin
tilação de beleza, que bt-ota de uma ••· 
dade tão simplr-s. ' 

E' isto ruet.mo - pen.,o c~o - i 
aNim que funciona ·empre o mecanill• 
mo da .rida. Também o noeeo próprio 
coraçi.o é qua&e sempre WBa peça ta· 
lha.da no r~lo, fria a tôdu as manlfes• 
taçõea de calor e 6e trU190edênefa. Maa 
1e o colocarmo numa posição adequa• 
da. • soubermos dar ao aea contômo 
a curvatura ideaJ, a411ela linha única. 
que • poderia chamar de carva ele ouro, 
então OI! NÜ06 do amor univ-.I eoo• 
vera-Irão para o ponto certo e a ebama 
• a.cend«á 

Por mais Crio qae aeja 111D coraçã•, 
Me pode ~ncenkar N HDtimentos ema· 
nadoii da espiritualidade e transmitir ao 
- redor um Incêndio de belesu e a. 
verdMIM. 

o Cantinho da Corrente Mental 
MAE ELJS 

O Símbolo da Uni.ão 
• Wái-io Baroelos, o dinã.mioo 
Nrnand.a.nte óo Si1t&cito ara.u-
4'0 de Onl6., fh da união en
tre oe eapú-1tas o ideal de ua 
.-i~. Or,-nil;:idor das giras 
da IUD.lsade, idealizador à:i.s 
pr~.:ubee •p1rltas. foi o pn· 
melro d1rtcente ~ entidade 
tilladora (8.0.R.E.1 que 
eoa.vooou setM fillad01; ou n.ao 
e 011 !& desfil&r pe.las ruaR 
d.a cuanab&ra oom suas ron
pa.s brancas ou colondas em 
perfeiu. 1:111rmon1a sem um 
cleslla, sequer. :!le e. que1-
ftm ~ nlo os despeitados. o 
llller re!pelt&dc que ergue 
bem aJ.t.o. o nome do Ru9re
mo ~lo du Religiõe.< .es
pfrttu. Hoje, dia MI que 
mala uma. v&z o glorioso _ E..'ttr• 
eko .Br&nco ~ Oxalâ ,111 à.~ 
rua., já com um número tiem 
maior de soldados. Mârio Bar~ 
oel.as lança ,.. sú:n.bolo da 
uniio. - Bra9()8 erguidos o 
mais alt.o passivei e a.s milos 
tirmemente entrelaçadas como 
entrel11çad<>11 deverão estar 
aossos corações para que o 
Jdeal sonhado oe.Io nosso oo
mandant.e se tome realidade 
• mal& breve l)Oss1ve1 

A Roça do Xangô de Ouro. 
da qual tenho a bonra de ~er 
mãe pequena. se movimenran
cio a todo vapor para que a 
testa de rea.bertura seja um 
mtoesso. Estão todos oonv1• 
dados pa.ra o dia .rnre e 
cinco 

Presliri-e o n0650 buhet>. 

Nóa ~!&anwa de Ilia ajuda 
para que e soam: ooatinue a 
ajudar a todas que o pro
curam. Informações na. ae
cretaria. com a Hat.amba.l~. 

R.ea()Cl8t.&s da oorrente: 
Amélta T. li. - Venba u

sistlr ~• a uma cor
rente. Sec\19 ?'ellP()Bta -pelo 
correio. 

Wald!r J. l'rança - Voeé 
mora perto. ftDha até n66. 

Ma.ris Hoesana - M11nde 
notfolu ~ aeu irmão. Re-
oebeu minha carta. 

Dd - J:u me int.eresei mui
to pelo aeu eaao. mande l'CS• 
posta. 

Alal,cle Laurmdo Venha 
a1é o SORK conversar oomt
go. .P'ol uma alegria saber 
que seus tilhol atão bem en• 
eam!nhado.5. 

M&rlfoe' 1e Ollfflra - Te
nha calma. J:atamos rezan
do por sua tllhl.nha. Dê-lhe 
leite' morno com mel, antea 
dela dormir. Não se preocupe 
com o envelope selado. Uma 
beijoca na nenem. 

Glória dos Santos - Espe• 
ro v~ no SOBE qualquer se
gunda ou quarta-feira. Nao 
desanime nós venoeremos. 

Dlnorab de São Cri•t.óváo 
- No rim tudo datã certo. 
Tenha fé. 

P. santos Ferreira - Den
tro de breve dias voltaremos 
oom as sessões da R,oça do 
Xangô de ouro. tauarde e 
venha até nóa. 

Faw;r;o - &5tam<lS ruendO 
o ~vel i-ra que aeua !X'O
blemu tenham rf.phi• aom
ção. T61h& ecnfian~ e -
ereva sempre. 

Joeetlna P SilTa - I..a
mentamoe protandammre o 
que aoont.eoeu. Qn.ando -1· 
ver ma.Is o&lma e o de.,ejar, 
venha oonversa.r cono.,co. Km 
somos seua a.migos e partl
lhamo.s da sua dor. um gran
de a.braço. 

Isabel Sa.n t.o.s E'erelra 
AgradeoemOB u palavras gen
tt.s de sua carta . A vit«!a 
não roi s6 n~a.. A fé qu 
VO~ danomtrou multo llOI 
11.Judou. As c«TeDM!li! sã.o 
feitas no ritual umbedlsta. 
porém oondomblé ou 11mban• 
da. o que imporia 6 a U • 
confiança. oom que a. fa~. 
Um a.brs.ç,c pua todos. 

Nej!nha Eloarim - Que 
bom que sua mãe esteja se 
recuperando. Qualquer dia 
Irei a ~tropc,lisõonhecê-Ia, 
po~ já a considero minha 
amiga Segue carta. 

Therezlnha de Itatiaia -
Fiquei tel!z como você nem 
imagina oom as notícias 
enviada.s. Segue carta.. 

-x-
Mãe Elisa atende com Pom

ba Gira Mulambo às segun• 
das-feira.~. a partir de 14 bo
ras. na sede do SORE - Rua 
Pernambuoo. 1.1~. Enc.anta• 
do - auxll111da' pelo vodunce 
za~e &imgl. 

OUT ,A ,, 

Peasoas pouco esclarecidas afirmam. erradamente 
QIM aa correntes ajudam o desenvolv;mento do mé· 
dlum, quanão isso não é verdade, e a explicação é 
simples: O médium é colocado na corrente e recebe 
um ~r;_ depois é evidente que uma pe.rte da 
irrad1açao ruim se localiza em sua matéria o que 
provoca a ação do seu anjo de guarda para' fazer a 
necessária limpeza. Ora, diante disso estamos provo• 
cando um trabalho além do normal ao espírito que 
rege a matéria do mooium, provocando um desgaste 
perigoso e desnecessário. 

Vem daí o coíÍseqüente enfraquecimento do anjo 
de guarda que, muitas das vêzes nunca foi tratado 
ou cuida.do devidamente. Se isso ocorre é claro que 
aa entid~s do mooium sofrem o mesmo problema., 
trabalhando, log:camente. com a irradiação mais fra
ca e. obviamente, deficiente. Se.,o Caboclo, o Velho.· 
o E:l[u e a Criança encontram um aparelho em mau 
estado, não terá.o a ne<:es.!ária fôrça para desenvol
nr tudo o que sabem e podem, ficando asaim o tra
balho ~nfrutífero e se-m surtir os efeitos que todos 
oa méd1un.s esperam do.! gulas 011 quai.! dão, com amor
llêio e carinho, a incorporação. 

O problema.. no meu ent.ender é de fácil 30!ução. 
tanto para 01 con.sulentes que nÃo assistem a.ssusta
do.s a.os t.ombos, e não se apa.voram dia.nte da tran.,
figuraçio que os médiun.s sofrem quando rolam pelo 
chio, ba.ban~ ou dizendo palt.vras sem nexo, como 
para oa mé<fiuna que nio se desiludem com a nossa 
rellgiio, face a.o castigo que lhes é tmposto nas tais 
correntes. Para luo é necesririo que o dirlgen~ do 
terrelro substitua a corrente prejudicial pelo trabalho 
de sa.oodlmento, que é definitlTo para a peMOa que 
tem encôsto, pois êle é altamente objetJTo, como o é 
pa,ra o médium. Além disso, um traba.lho sacrifica
do, onde são u.111.dos diversos médiuns nas circuns
tlneia.s acima descritas, se t-0rna. mais fácil e fun
ciooal, e para a sua execução basta a.penu a figura 
óo dtrlgente d-O terreiro. ou d.e pessoa de'Y~damente 
capacitada para levá-lo a eretto. 

O sacodi.ment-0 para quem não sabe do que se 
trata. 6 um trabalho realizado com alimentos que 
são passados na pem,oa que estã eom o carrâgo, ln
clush~ um frango escuro que é usa.do num precelt-0 
conhecido por "mog!nga"'. Depois do saeodlmento 6 
feito o trabalho de bater fõlha.s, na mesma ocasião a 
dá uma "obrigação" para <t Exu guardião da peS80a. 
Enfim, trat.a-ae da pesca o que está perturbando sua 
Tida e aeus negócios e. M> mesmo tempo, :.e reforça o 
Exu que ela earrega, dando assim mar~m para que 
&le possa exercer sõbre a pe11l!Oa a quem de'fe dar sua 
prot.eçlo, maior Tlgfllneia e fõrça para combater qual
quer ~~de de mal. (1.) - Mar!o B-arcelos. 

VANIA E PEDRO CASARAM 

EM CERIMôNIA ESPíRITA 
~ dJ& 10. reall7.0U-.!II!· O 

enlace m&tr:tmoni•l de V!lDia 
• Pedro. dois Jovens umban
dl&tu que ~ uniram no re
llgioso em bonita solenldao.e 
reallzada na renda 11'.si>ll'rra 
Caboclo Sete Pedreiras, que 
tem sua sede na Rua .POtir1< 
Endab&, 272, no Valque!."e 

O a.t.o foi oficiado pelo nos· 
ao companheiro Mé.rio Sare--• 
loa. assistido pelo Caboclo 8e· 
te Pedreiras, dono da casa < 
pelo caboclo ItA!.iruact. que es• 
tava de vlsit.a ao terreiro. O 
Ca.boclo Itaguacl trabalha cou, 
a senhora Dagmar. que é a 
competente Babé do C'"ntrn 
Espirita Nossa Soenho!"il ªª" 
Graças, que tem a sua ~ede 
na Rua Amaro Cava!~?uo. 
2013, sobrado e que realiza 
sessões às sexta~-felras " p9.r
tir das 20 hor33- funcionando 

como Mãe Pequena da M1•a 
a nOSBa irmã Yoland.3.. Do
na Dall!Jlar 6 !ilha de r:insa 
com Xangô e prometeu e.<rar 
l)N!Sente na prot'ls.<>ão de tcgc, 
ma~ 

o ca.s1ment-0 foi .i.ss.sr:ao 
por ramllia..re• dos no!v,.,s e 
houve um rápido r.oque p3ra 
o santo• Depois oi cortaç.o o 
bôlo e abert.a a tradlc ,Jlitl: 
champanhe A noiva 1> filha 
de Norma de Omulú e sobr:
nh!I da B:,.bâ Nel:v, •amt:(',n 
de omulú. Nós que est.ivemns 
present.e na cer,mõn1a. cba• 
mos tudo muito llnd-0 e :o
gamoi; a Oxal1. pai do io,<'m 
Pedro e a Iemanjá., máe de 
Van!a que o e-asa! •ela uai:
tsnte .ellz e que cont!m:t> 
•dorando o ~nnto com '.l ,i:11n.r 

e cn!nho que sempre a.dora• 
ram. 



Instruções Sôbre à. Procissão r 
• 

UMBANDA I CANDOMBU; 
Onttdl, foi ffallada \í,111111, 

-~a.,... na T. •· Otlbo
~- lflDaiff,jua, M •• C.W.:, 
g-ttwe.& 11. o· ·ilJ!i, em O&w.adO 
Cr.i«, di1'1$ida oom eüot.elloia 
oe;o B!lb&l&a J~ .Ptorillberto 
doe Mat!nMS. em lJ,OmeaaallDl 
M> ani'rerMi·Jo do Guia-cbefe 
~ .'>.w~• tt t asaida da Yaô 
,wei-, ten<io n08Eo r.e,pHllftl• 
w.nte .~ .re,oopdonado com 
••HIÍ't·I fidalguia . 

baJ«ln .Anllllido ~ 

A guiza de escla.reciment-<J. 
comunicamos que os ~eire& 
que deeeja.rem oom,pal'ecer 
)ogo ma.lt! a~ de Xan-
86 • Jbefjada.s poderão usar 
wu vesti.m«.tes de 1a.nto lie
qualqu« c6r, não aendo oori
rat«io o UBO de baiana br111-
ea. 08 terreirol! em pral u
t6o COD.vidadoo e não preoi
lllm aer ftllados do SuinmO 
(Jqio da6 .R,ellciões E6Jm'i
- pwa pa,rtlcipuem d& pr,,
c:IMão, JICM& scim01 contra tu
do que fa,o& eepa.ração ent.re 
irml,ag do mesmo oredo. 

Pedimos a todos que IH• 
8Mll w,laa e fl6N!tl pa.ra ~J.
feii:ann<lll 0& andores d<lil Kn· 
tos que serão louvad-0\,. 

Pedimos a!oda aos terre:r<111 
'91! tragam BUaB 1,ande.Lraa ou 

e,;•an.gar'.e.; pa.ra q1,1e po!Ea-
:l'l<)6 Õil:r m:. !~ ~ a ,,_.. 
ci~ maccha óo ~ ~ 
,.;;,o Bran«, ti,: Oli:aH.. 

Ot. hclrroJrns q'l~ vierem .mtt• 
du· d~ rou~a. IlM dept9dên
cla.!I do SORE de1'et'io cbefar 
à& lii horas p,aP& twit« at!o
~!OB de Ú~ bora. 

Depo;.ç <kt ~e .. da d,. pl'O
omlo r«remaa ~,. a tn
<i!ciooal 01.rada Ami&de e 
J»l'1l ~ ped1lDO$ 11(111 diri
gentes de ~ que wa
aam o,;; ool.ue-s • o.p,.cetM 
dll6 ~~- pois ..... é ele 
O&boelo, 000\'l ~ e OOll• 
-'Pltit-a.s. 

Ot; - vou-
• ~~lelll fiÕ<r'H .--e-

S-.•111.6 116 (iltftone do Dt-
1>11nl\menro J.l'emiDmo do •••• 

UEB MANDOU CONVITE PARA O 
SORE E VIRA HOJE À MARCH 

Becebemos uma carta do 
DOSSO Irmão Medeiroo do Vale 
Presidente da UNI.AO m?l· 
BITUALISTA BRASILEIRA 
4Ue t.em sua sede na Aveni
da &nanl Cardoso,~. no 
C&mplnho, na qual o DOll!60 
Jnnlo nos convida para a 
Procissão die lbeijada.s que 
ilarà re&lizaT domingo que 
-.em. dia 26. Picamo:; homa· 
doa com o convite para ooor
denarmos ae tza.balhos, e fl.· 
-.mos mais honradoo alnda 
eom u palavr..., elogi06U dOI> 
llilOl80II lrmA<ls daquela Oaaa 
Cllle desejam nos !!'!\!regar o 
Grientação de t6da a arpnl• 
ação. alegando à nosaa ape. 
r1enc1a em ~ cSe&ts 
tlll)6de. 

ANIVERSARIOU O NOSSO 
AMIGO PEDRO MOITA ! 

com Ian.sã, S, 11m doa lllllfs 
fervorosos unv.ndlstM que 
eonhecemm. Que n0190 Pai o 
ilumine e lhe de mula 1&6-
de • paz fie ~ ,una
m.ente com t~ OJ. IAII lrr 
miliarff!, 

N8 dia l ,f de aetembro, anl• 
~.sari.Oll temilml. O m,en1no 
Pedro Luiz Ooul&tt da Oae&la 
Ara.il,Jo, f1!ho de D08II& prem
àa Mllip, a YalclrlsA Maria 
&lena. do Ollboclo Pell& .AR. 
Ar, P«h'O, qae ccaplek,u 11 
'ffl08. wmddlal o ~ _.. 
áffre WtlMi~ 

80RI: ~ ca- -- 00.011&· 
dM noa andolel. 

BolloltUDOB a.inda Jto;; ~

Mftla qlle w...-i..,...me
dklnll JIÚl1lliB pa.ra a,ecm,.p&• 
DhaNm o andor dt Oolme e 
Damllo que lfoCNt~m ~ 
.. crianeas da Z1<11N1 ida 
'Umbanda. 

.A proclellio alr-á • K no
IM da Nele do 80RE e abc• 
deoeriao~~ 
pibllcr.do ~ l'Odtl.pé da p,n.. 
melra ~ do w,lóide. 

R«lNama., também, 
"" oe'le $0lenldaó.e ret\lii:ada, 
(M,,t~, :llll T. E. Ca.bo<llo Cor• 
n e, it.]JO, d~ &ua 8outo, no, 
- ~du.va, pelo anil'&l'
~ rio &> ,·»->r=_. Quia~e 

o ~~iro e no próldmo dia 
l-T ootten t,c eerá ru.limda 
no • bM,-u, llllla -~ r.e.su,a 
-. hortlewi&em à IbeiJad&. 

- Visitam.OI! uials uma 
a renda do caboelo Ar-

Toro. d• Rua Dr. NO
t'ltchi, elnl .BO.lSUee&SO, 4fa•J.ri• 
"- oon1 d':~ni-dade pela :ea~ 
~. o Olá P'rap e o Abiã 
!Crll!.am~. que reallm ses• 
l!Õ6i. Ll ~t:.nd.r~ ~ ~ xta.s• • 
,._iUf. 

- !IE'Oeb«m~ um 11011vite 
<1~ n~o ei.tlmaco irm~, o 
&ab<lla.ó Amllkio Ganes soar•"· dlr~e.nt~ do Y1ê de Ogum 
de Jf~g6, ci11, Rua Tenente 
!'ln~ ~e n.• 16, em Ro-* ~a.nd.a. que Hlllia.ri. no 
~o e& 26, um.a home-
·~ "°" a,&· 

- $M>e.~ J)M!,IQdo, o Ba· 

~). ~ 4D ..... ~ 
- Ôl\llll, ela ll'1ftda ., ... . 
Jllé .ll,, NO, em Rocha 
da, tlroa 1Ml1 bca-.0 Jlllli,,oo óP 
T'a61, c0Dât"1tio de 9111 •· 
,o • um o.õeel. PlllllbfiM,, 

-Oft<IMO.tlllta,oo. • 
no • Mie ElLD!I, \11111\a chtll• 
e.d& c.ndomb'leei&ia, 4',e ~
JalJcl-a diecldldamtDV oom ,. 
R,oça do lttof6 de OWo, 
rlfjda ~ JJ,;ba!a,- 0W 
Teleul.. lolle nus JX'.,.., 
IIOllla re11Q1lo eom multe cllit 
nldade • ac1-rto, atM\6e<n6c> 
t.6dM M N9undAs-4emwi, .... 
Riu& Pemambnoo, 1.1~1. -""' 
eede do 90RE, eom a 1bl-m~ 
Pomba. Glr& Mulambo. 

- O DOiiSO e.stlm.ido 
m6o • Bnbalaõ José Ldil. ..,.,. 
brlnbo, dlrlfen$e da 'Illnda , 
Ogum Defeneo1' da 1'é, da~ 
~mandes Marinho, ~n OI!• 
ftldo Cl'\11, Nt"arã reàl\'ZIID® 
boJe ~ HII M.l\l'Jll~ • 

na Prtt.1&, oom o;; ,eDs f!lh011• 
-de-8Mlto ~ 11. 1"1<t. MA,; 'f'e., 
f,plen1t Arlete . 

- A D tlOl.'Ja "° IK>ftll 
• o nOlil!JO Pne4dente ô 

Barcelos, Reebev llffl 60DTtk 
para a tna\l&Uil'açio du lll!)';"tlfl 

1nstala,Çõe8 do ft w ~ 
Malembê. O MlfiÍl'.lão 'H«'i)• 

etooari. OII COllfflkc!o& ~ 
!@'ua.rlas coo.f,eceiolladns J)t')o 
«buflfet > 4o DepartMMni~ .,.,_ 
mlnlno do SORIE. 

Terreiros De Umbanda Em Macaé 
ADILSON F. DA SILVA 

Oeoero~Ot\lDl'Y:ara 
- sito à :RMa Dr. loaé :alibet
~. 88, e~ a compeMDte li'· 
reção da Yalorid. Hoca <A 
MM d& tJmballda de~), 
• eeplrltualmente 6 dir!f1d.a 
por Ogum Yara. OlóOo1o T\I• 
plnJquim, Vovó oencweva, EJ:ú 
Sete Caftll'u, Jlrê 6 O Oollml• 
Dho. AI 8l!l!ll6es 11,o Heltz1• 
da& nas ~..feb'a.s eart-

~, fflt{a.,-!<!,irU deGIIIl• 
rn~.imeot0. 

'1'«ld& B&pmt-a Xa!l4fõ Me• 
Juno. lo4e.làlBda no Bairro Pi• 
hhetxo cob a direção do Ba.
t)Bforlxá Sérgio (Ba.n<!1l Cllê) 
e Jeallza se;;ões de caridade a., 
.r,e,p1nda.s-teira.s e qulnt.as-fel
ras de->envolviment06. 0a 
ruw.-ooere.s da. casa llio: ca
bo<·lo Cobra e<>raL Boladetro 

BOANERGES LAVRA 
Temos 1i1rgência. em conYiH.'.ial' oo.m o nosso 

estimado irmão Bo&nerges La.,111&. Aproveitamos 
e ped1mot! a Me Cl1i8 eompa,r~á. 1-0go mais na 
procissão juntamente cm,. teus familiares e pe
dlmoe ainda qu pFOCUre o hOYO km.ão Mirlo 
Bareelos pua 1Ht&r de aNUato do au interêsse. 

----~------ -- ----------· 

NaivlaaJ& e Vovó ~lriri• • 
SIIÚ O&l'iflllllida • 

T«l.da Ogum )lM'lW, .V.-a
do na granja elo& Cav"1611 
em !rente a. ~oe. ele Imbol:f.. 
alca e conta oom a ~ 
t.e direção do Ba.b&lo.."i:d. VIICl:· 
OS tn.b&lh06 lio 1"Niln 
aos sábardo6 e 05 gu.!.M • ll6• 

.. são: Oaboelo - " JrM;-u-
zllhadM e Pl'ét.o ~lilo 
P'.rancllco de. AD90la. Dw. 
bawré. -.Ida, de MAto 
n~, encle bem ~ l
Ya6 e o llê de Oitàn 

A TU1da. de OK6oe, ~WI 
na. !lua Dr. Jo!ê ~. 
8/11, IOb a diRflo da ~ 

- OUa, tem - Nllllei 
caridade 1i1 leflJDIIIM·:Sli1Ni. • 
deaenY01'Ytm8Dios lllil ..... 
feirai e • ctirl.t~ NP"ltw&t 
Dlelle pelo Cfllboelo JlaD\l& 
Jftto, Pai Jam6 de <!mil, 
'Nudo e o M 6 .:Midlwr, 

SEGREDO DO SANTO 
0 1-0GUM 

-. P!el'IIINI -..lnett o o&rto âo que permlUr que façam o ~ 
BNSINAMl:NTOS, CA.NnG.AS, OOMIDAS DE SANTO B 'IODO 
80BBII OGUM, J'AÇA VOC9 MEMO A SUA "O~ J 

A flllfl)A K.U Cü.Y DB IJMBANDA 

-

• 1 

f&wdi&i.íi.iíiiti ' -
t 

A PONTÉM OS NO,SSOS tRROS .... 
' AW hoJe eu procmei, me 
MllleDtal' do chamado pl'Oble-
m-. criAdo em oooaequenota 

· da a,prelleD~ ele Dona ca
éld& de A.aia do ee1e c1& u
• D& t,eleyllf,o. fato e.ate que 
6ell motivo a lamentáffie el!• 
~ em ~ da reli• 
pio de l'.Jmband•. 

Acho que N hOuft algum 
ilano êle J' ocorreu, e qo-

nio podemos voltar atl'III 
p11.ra conaertar o que na op1-
llião de 1lD8 foi ernwo e na 
opini~ de outros f<li oet"to. 
lfds, n& qualidade de Pre!!l.n 
dente do Supremo ôrgão ~ 
11,eliglõee Espiritaa e na qua
,tldade de Editor do Tablóid.e 
tl6o pretendemos nem vamos 
dK nossa o,plDIAo ' 8bbre e 
problema. Volto a cllller P 

hou" trio o modo de oor
ld«i-lo 6 procurar dar normse 
• tudo, porim Mll1 lle~ 
Dem ~ odlo6ofl. Voe8a 
•11e 00!11() eu lêm dit.rlllmM· 
tt 01 Jom&fa devem ter vurte 
~ diaffldo: :oemaruia 
Do Riemo de OXalá». <IGuerra. 
DO reino doe B:m!», &Jân de 
O\Kl'GÍI tttalol! jOooso,g e desrell• 
pelWldoNS do nosso direito 
-.itdo e certo garantlllo pela 
Ounatltuiçlo BrMllelra. Alffll 
ils8o, surgem ,emadelroe aal
Yadores da Um b a n d a, '116 
prop6e!n pe!os ,Jom&is a llqut• 
6a,r com d8et,e da Lln•. De• 
llltics e mais deeaftos. PoZe. 
mica.s e mais polêmleas e en- . 
111Danto - o2'11'ia de 1tffll
ponsabllld&rde '"'1 camlnban• 
do a nossa Umbu)d& vai 11611-
lilo e6Cia ,... mala enlllmead&, 
da. 

Mós Dlo pcocuramoa e!l.mlf 

- brfp. D1M J)l'OCUI'8m08 li,.'!,() 
lfm, dAr uma sol~ para o 
p-oblema. Com DOl!IIOI Ule.ll• 
Jl6ree ,Juridlooe y1moe lrODde a 
Oonatitulolo ncs amparava e 
l'12lemos uma llérle de relvm.
a&eeç6es ao Deputado Plor1m 
Coutinho para que tomuae 1,11 

P'O'~ que pudea8em MI' 
êomada,oi. vtsamos. Uo-86-
mente dar ao1 drlfics de euptt-
11. da reUetlo, pod6res JIU'& 
9118 abtlllOII nlO f&illem oom.e
ildol em nome da tJmbanda. 
!Mo )IGDDlCII, OOUIO IO dtma 
Jil&afr1a,. abnla:,,araanos
la Ml'd.llllba. Proculramo& ler 
••atot1mreoque~ 
lllmal JIM'& Ddl, qaeNlllCII 
,..,. OI dem&II cq1,os nua
.._ da NU«tlo. AAndtta-
- .- t.ocloe tenbam lido 
- ...... ~ publioa-
.... tDt,etra no Wlil6ide n 
,..._. ,..... e 1Cftdlta-
aoe q111 nlapim. de t,., t6, 
• eolll o ~ 'ftllio ele 6dto 
ill dlepeKo, .., ~ ao 
... ped!maa. 

PIio amar qae times a 
Olall. ~- ft8l ,. 
._ 1atc1o • suem • cse 
... malie, ponlm par 8l&lp\ 
• i-c,&11 que dlaleJtt.m pfO
'DIOÇlo pr6prl& e dAo o bem• 
-,rdaDGINNUrllo. V.. 
-. · Jl&Nl' ele aucar UD1 aae 
euti-GI. vamo. DOI unir pol8 
.aâa clevwla _. & palana ele 

/ Gldml no momento atual. Pl>
oem. nlo met.e Me deeeJo., 

, _,_ ~oprooesao 
. .._.ODGka on.oao ti.b&• 

illMl --•~ Qweum • 

qualquer f@·ma ignor'1.r a eXl.8• 
t~eia de um órgão,· que é o 
BOm!l, que tilm direitos itruatll 
a todoe os oatros existentes 
ClUe relll)Cltamos e acata.moa 
por ~rem 61,fãos oria&>s .com 
a mNma finali.tiade e1ue a 
nOISll, qut> é oon~reg.a.r cuas 
t~Jta;, 1'a11to é vei'-dade o 
ci;i" d 17.4ml oa. q1te Of! ,lomatl!I 
cio Jn1oio debta .semana pu
blica.ram reuniões reaaizadu 
pelo chamado '<..\Iro Comando 
4a. Umbandt.•. • nós não ro
mcs ,elquer ooo,vidadoa pe.ra 
omnpai·ecer a fflB. reunião, 
NirO p&r n<>s sentlrmOB coman
d1ntes de col.&a. Alguma. pola 
-..mOf! OQllf!&dos de di:ler que 
o noao oomandant~ é OU.IA, 
D>M pel~ feto de tênnOB dl• 
rei_,,s adquiridos e lftmol IJOO 
a no."111& ~blltd.ade mul
t/;li e nntito.. tle-rrelil'06 q11e M• 
1uem a Ul>B)llftda d& fonna 

Ili a~ JJ088{vel, té.o clttJ• 
.na OOMO o,t1 t-e-rrelr06 filladoe 
JOG ou~r011 órgãos. 

Zf0680 Ct'li'lle ~ i.:>tt-a.T 41111 
eolt.M oe,iv.s. 8Mlp.1·e presti-

!amoa wdo o que diz respe1~ 
lo a Umbaauia e jl.maa fomos 
pr•Mpwos. .POl' el!tll e outra 
dizemoB aempre que o SORl!l 
llio é o melbor nem pror, t 
1tmplemiente diteen~. 'ft· 
~ idéias llOYU • prooura
ino,:; a.plitlá,-"Wi em beneftc!o 
do noe.;o l)O~-:o. Te.moe telto 
pcomoçõe,s dil"lrau • sobeJ&
mente conhecidas de M>d'os, 
não hli,v.,ndo perianto neceg. 
tidade e enumerá-las, Ko
,e. mesmo, enquanto a luta 
proe&egue em outros Ol)l'a96es, 
tatAl.remo,; louvando o ftõflSO 

Pa.1 Xa.ngó e as ~a em 
lnd uma pr-0ci9são. O e1ue 
ll'1s queremo.;; é liberdade de 
ação que nos é garantida P8"' 
!& C<Jnfüu~. Xão que~ 
rooa na.da mais além disso. • 
Acho que (ieo;em haver Nlll• 
nlões da c<ipulas pllra. uma 
regulament&çio de t.õdu ali 
eolsas da noa.."11. rellf!1.\o, JBatl 
estu :reunllies devem Iler rea
lll!&d116 entre todos. N«n'Mn.en• 
te fieamos de fora :NÓl'àmen• 
te eatá f'Unc!onando e proeeg-
"O odi<l60 cie 1us.sffl•r da luta 
quem aempre lutou. ~ 
ni.ente ciio um• dem~ 
4k pobr«li& de et&frit:o.. que. 
rMdo alije' d& ntilade, wna 
~rdsde ~ que 6 • 
80RE. Por t;llf? PeriQnto ML 
o que tmmo,s ou tuemoe de 
etTado. Se fiHn:cs ou fue• 
m01 altfoo1a OO'l9a qi,,e eat,eJa 
irejudú»ruio a DOfll& Hllgtão, 
DO! a1lUiem de ~- Apon. 
temOBD0&506ê!IIUelede 
fMo ~ dacomoe, ..
bb ~ púli1teo 1, Jl:OIM mio 
a puB&tá!Jl. -

fibmoS hum~ D1H ~ 
:moa cillt,~lr .. llillmildaele 
d& h11111~. Pa11emo1 
QllellÜO de ll8l\lll.lllll humlld8. 
lb8 nlo pemlitlR,moi! j&malll 

JlOil humilhem. 
Cpern~OIIICIISO 

~• ~teo 
no.o )!m&l, obe ancaa 
oplntlo, Por cill'411l86 1tlll!8 
pedi a.os ~ ele OlttToS 
..__ que maRHMm um eo
oontro entre n6s tcJdol para 
euanas 1lGrJM8 - eolul. Pa-
~d§~ &mJliGia • 

do que v1rla a 11COOW0er o que 
a,or& está ~ lr
m&oll esplri&u 1e cleeatllllldo, 
1ft>caade iuultAIII. ~ 
a peeoa.s vivu e mol'tM. uma 
Mie de attt'IMlel lamentl.M!e 
80b ~ Clfl upec,bmi. Par que 
11141\l DeUI, por t111e ~ 

que esbarrar llal1lll'9 - .... 
Jedloerulltt. 't Por que Dlo • c1a,.. 
cio o direito ele pala...,. • to• 
dos? Por que lnllet:em - ... 
norar o que _...._ 1111 lOll 

$M!l'gUnt&r a 11m par al > M• 
mlntt.lmenk, qaall • D018!MNI 
defeitos e tmis. Perpmo 
~ ao i!mlo llaUIO 
POrto. o que tedlaa de erra
do, meu Irmão em ~. 
~to depola 119 JIIOftano. 
o que temm ele eft'ado, DMa 
Irmão em Crlllo. PliWmW 
agora ao 1nnlo JefOnJmo • 
8oua. o que lemoe de lin
do meu lftnlo em Cr!M. 
Pergunto lll'Or& ao llllnlDIM> • 
ao Tancredo. o que temoe de 
erndo, mewi trmlols em cri.
to e pergunto aeora ao Depa• 
t.ado .una 1'ulM8 que foi eleS
to oom o 1'0lo a. tJmtianda. 
o que Ú!lllQII de erndo, ... 
!rmlo em ortsto. • 8nalmeu,. 
MJ)el'IUDioao noaoJIOl"O 
Pol' quem lut.amoa. o ..... 
1ll<l8 de errado. 'Y-.oa. -. 
t&mOI pedtndo pera .-e nee 
~. Di8'am4.(IIM fllll aa 
"'8er e Jlá!, 6e p6blleo, JINIIIL• 
te os ~ rui- • pennte 
ao 11~ J>Ol'O ftlBem.ol _. 

MA.RIO BARCELOS 

pi·otnefi6a Digam o que· temos 
o,u fal!elll08 de 1nndo e pu
l>ll.eu:emot1 na mte-gra em 
~ jlornll,l a O!Plniio de ~._. 
d& 1MI, por«n re&effamos a 
"66 o cl¼reito de~ M ;,.ro-

"•· A.c.re&to que no momento 
..., cr- Oil meue mnão6 eet1-
\Wf:m lendo W..e U'&igO, ,a 
-,,idNa pui,licaüo i.. Jomal.8 
1-um pronunciamento. Sln

Gel'fti!Mme não S&bemO! se va-
lll(lfl ll'!)OMlt' O\i nlo, poil! não 
jloa)Gíl OOl11JUla.dos a :reepelto. 
lllll de qualquer forma ~• 
,o Clliol preftoleça o bom lleMO' 

Mio achamo6 que a no.a pa.r
üeipaçio •~ clelfnit1ft mu 
HS1a. pel.o menos ,fu,tlta. Po
»os DO~ oolooaclos de 
:i.ão • por 1Mo vamos cemt• 
aà&ndo àe adlnio oom o,g d!• 
lml6ide~~a. 
~ hone&tamal'8 aeer
w e ,amos continuar. CU,ste 
o c,.e out&r, IIA,ja <> que hou• 
1'et' ftmos tocando JMl,ra a ir... Podem eBiêr todo8 

. 6CIIIÚI& !MIi, nlll8 1Jemoll • mala 
IIMGI.ut& oertea ele qlle ODlá 
...,. do JtOBO lado e o povo 
de tfadlMlda iamb6m. Por li• 
.o • noção Nata de ~ emn
,e;lmos oom o llOíllO dever. 

8e n1tan b&ffeiru para 
Wll ~dlmell.io, ess !Ião 

· bMt. CI01ocadets por nál. ES• 
t..ffl.og a d\apoeit;ão 6e lfUleJD 

.eja pua um '"6lo. 
:P4lft um &'ltudo conjunto da 

aituaçoo. Ji);tealos boje a ~ 
remos llelllPJ'e p!"OOQ ~ 
qualquer ato ou IÇlo e1ue 1fll!t 
o bem-e6tat' do D(MII;() JJO'ffl,.J 
Continua.remos f<>i'a da ~ 
Nã,o 8,CU8MffllOI nJnaruém Deil. 
vamQS Julsar dona oacil<la & 
A.6811, ou djea> Sete da. ~ 
Não compete a n6e fee ~ 
menta e aún & uma ~ 
que por ,entura venha a ~ 
reunir oom honesUd&de. Nliíi, 
&eparaçôel. 9e INo MllJlllteelQ;, 
est.aremos pregente ~do e 
nossa oplniio e • formce 'fÇ. 

toe vencidas D01 cwv&riimtii 
ant.e a decillão flntt.l e C!IFlfl.;; 

·mos fllelru em Mmo dai! -. 
c,jgõea e deliberaçõeg que J11F 
ventura venham a !IM' iom~ 
des. Eoq\Wlio não bm,A 
coosUltedQ!I e acutado.s. • 
iaremos no livre ewrcie!o 
DOS60f' dfreltoll, ele acatar ~ 
nAo III colas q11e ~ tii 
ser dellberadll8 1e111 a DOl!ll@J 
presença.. Rol!O ocm-tudo &l 
Oxalá que os bclaMnl (1118 ~ 
delmm ele lado tenham 816 
iluminados o 111ftciffltA ~ 
que posaam tome ~ ft 
fait, aoertadu, pois • -· import.a é o 11em.-eetaz• 
noesa genle, doi! ne.,e ~ 

z,o, &g n<ao1 fflbos, das ml8" 

... .fe,mfliM • ~ 
doDONOpm,de~ 

6o - IIOfl'ldo povo .... 

lJ8tJ6es~- -~ 

Pontos Que Serão Ca_ntados 

Na Procissão De Hoje I 
Jrangõ, meu pai 
Deixa esta pedreira a,i 
Umb{lnda Ntá lhe ~ 
Deixa eata pedreira ai. 
Umbanda está lhe cban:tferHk 
Deixa ~ )le!lrelr& • 

):( 
aefXans6MiMmM. 
ile 6 feito DU ÜD&I 
1Je 6 X&Jll(I DU abma 
me , tett.o nu a1mu 
Oh aJmu. ah mlahH a!iirliM 
8eu A&'C)d6 11111 wnb& DH 'N:Àt 

),( 
Quemrolf\ pedra-~,~ 
Quem !01& pedra - pednva • ~6-
X&ng6 do Acanl6, dD AetftJt 
X&DC6 do ~ cio --~-.ir 

~ 
Bna 10 hol'M 
quando o alno ~ 
Ma Maramba1a 
01-de da .huem& 
Bram 10 hona 
Quando o llno -
Oom llcen"' . c1e· ZAlm4I 
S&r&'fá Pai~ 

) :( -1 

o 01no. olha a aaa buda. 
o omo, olha o aeu IOD8' 
Aonde o Roulnol ...._ 
Aonde X&Dl6 moraw. 
lle • o OIDe 

D& cobra cow 
ae,oor 
D& oobr& coral 
füe 6 o Oino 
D& CCJb-.r& coral 
066. 

Oosme Damião 
)t( 

o Damião cadê Doam 
l>oum fo1 passear 
>lo cavalo de Ogum 
Dois dois aereia do - ., 
J>oi.s dolB Mamãe Iem~ · , 

' ) : ( 
LànoefutemtreeeM1'911111 
'l'6dall tr&. em earrelrlDha 
Uma 6 Q>sme e Damllo 
A outra 6 Marlazinb&. ooa 

):( 
Bahia 6 t.erra de c6co 
Cidade de dois trmioe 
Oowmador da Bahia 
J1 Q).,me e Sãe DamlM, 



-. 

#, (IDO 6 

Os E splritas e Suas 
0 E.'.,p, .LJSJ,10 tem SJQO atllCS{lo e Cl'ltl

oaoo justament.e por obra e graças dos fa .so& 

&s!)irltaô. isto e. o.,; a ventureirois e farsantes 
que, na âns1a de usufru!rem vantagens ma
t.e.rl&is, não t1tube1t1ru em praUcareru as mato-
1'86 absurdo;; e torpezas em nome de uma. 
doutrina que prega o a.mor aos semelhante&, 
a caridade e a fraternidade como são 06 sa.-, 
d1os prindp~ dO Espir.tl.sm~. a Terceira a.
'9'elação da Palavra de Ofous 

Assllll, e verd<l.Qe1ra=Le revoltante as
aiatirm06 serem 1a nca dOiS sôbre os verdaaet- ,,, 
ros e dedlcaàos me<ituns. mantfescac~ m
Junosa.s e zombar;as u-on:cas Por pane de 
inlmJ.goo do Espiritismo. geralmente te.gos 
ou seguiao:e.s de outras seitas e cUlias rell
ll'losoi, que não tém a suttleza e o discerni
mento e.sp:rltual neoessár10 para compreen
derem que Deus e um 90 e o que vsr1a • 
•PftlM a rorma extenor de cultuar sua pr.,. 
llen1& J)OlS o a•.1e rerdaéelJ'&mPn,e Importa 
é 0 Que Y'!m do An1~!?{' ri,.. .... ----r =-arõei, 

1::iau ... oo µa.,,,aao. S'4J.ru.u.; do:: Mace.é. 
uma pequena caravana de 11 pessoas. 
pua passar um dia diferente e jama.1& 
poderíamos imagmar, num só dia "er 
reunidas em um só lugar as mais va
riada.s expres.~õe-s de senttm"nt.os hu
manos 

Ch1..g.uno:, ao local ãa 17 non~ " to• 
m0& cnaravilhosament.e recebido.s por 
pe.-o&s amigas que nos levaram a co• 
nhecer as belezas daquela !nstittu:ao. 
Depois ficamos iunto.s a uma grande se• 
nhora. que. sem dúvida irradia tnvul• 
gar simpatia e que cativou-nos com sua 
nobi'eza e simplicidade 

A multidão vai cre.cendo m.ilbJ.• 
res... dez ou mais. Cada um levando 
a marca cruel e amarga da desvt-n!1Pa 
em que vivem nest.e .planêta. 

A.s gentilezas oont.inuam e chegam 
à..-. 21 horas. Inic\a-se ma\s uma ses~o 
de caridade na LIRA no s1t\o de San
tlssimo. Guanabara onde exlst.e um REI 
o SEU 7 F.KCRH7.TLHAD'\S . Chega • 

G N N A U M B A N D A----------- - ~- -
DOMINGO, 19/~/l"H 

Manifestações 
mat,.l .,,Mdu.s por at-O.> e p.:,,~ •• .uentos de pu• 
reza e a.Jt1111.m10 eru pro, d~ n06.sos st-me
lhantc.. 

l>l, Lra forma 1mooi-tante de de.se., ~a • ..o 11a 
doi..t.rma. decorre em funcão da oouca ou ne
nhuma lnstrucào de aururu; de sew, :;~u,do.
re.s em comp eeucte~em oo fenômenos Esprrt• 
ta;; como os efeitos de uma Clêllcta que estu
da as relações do mundo corooreo com o 
mundo espiritual e que esta fenomeJ01t1a • 
re,.rlda pe,as leis naturais e não. como mui
tos supõe m!,agres ou dons advmhatórios. 

Sendo l!àSlm. devemo. an::l:.Sar e estudar 
com o máximo carm.ho tõd~ as manifesta: 
çõe.s me<i1un1ca.s. devendo teyar-se em coni.a 
a ex1stênc:a cte Jm sem nli::nero ae esmrltoa 
levianos. tnvolo.s e mentiroso.s que, 1>a.1xane10 
nOE; Centr0t; Espl•lt11.5. t>~opa1rn.m &S ma1.s ae
sencontradas e absurdas idé1M oorúund•ndo 
as crentes e mdur.n:lo os maLS lne.sp.'•rlrrt.f'4 
a comete.em os ru~.o,e.s de.satlnOi' 

Sób•e ês,e ma.roo a.saunto. diz A lun Kar
de,: 011. sua ob~a mat--r "O P>-r11~ho Se-

a-undo o E:.s1>irlUsmo''. Ca'.pttulo XXI: .. o ~ 
piri.,ismo º°" fa~ta o., meio.i; de expe.i111- t1• 

tam10li os bons e os maus Esplr.ios, apontan• 
do os clU'a.cteres pe.OJ:1 qu1us se reconhecem 
os bOllll doo waus E....»r•l(J,.~. caracteres e~•a 
sempre morais. nunca materiais 

li: a maneira de s dli-t ,wmlr m dv& t> ma 
os maus &:'Olr!tos Qne prtno palm&He po

dem aplicar-se oa u p11.lAVTa.1 de JMU!!: ~Pe-
lo rruto e que se recmtbeo!t • qualldaàe 11a • 
árvore; Uma árvore má nto pode proc: iz,, 
frut.o6 bouA, Julgam-Ae oa &'JpirUoo pela q,c11-
!ldade de suas obr&& ,COJ?lo uma â.rvore Pt'i& 
qua .dade de seus boWJ frutos". 

Por,e.n\o, seguindo as p;;ecielt o n~ 
mln do Codl:!icador Allan Karder., é q de
vemos ~tar semprl' v1gllante.s c::o d ie:-1 de 
n0t.-<t\ dt utr!na. .xmur.bu:ndo por e,,,a U1a ·• •1-
ra :;>!U'a n lll:!. o: eleYa('.,o espir1t:.il\ de , 1rma 
OI; -eu;; o.Je Jto.s e ségu'<101~s e opomlo oosi.a• 
eu,Oli cada \e,: m !o.res a açuo noci.•a e r~r
n1c10 'li do,s ial.': s li:6,Jir,t&B s.1>-1 11.u<lo :;<.1 .n.. 
todas a,, p omoçôe,- sa d,as a:..e vir A ,-.r 
difusio das práticas Esplr.t~ e o !lei se u
me!lto do :-.ovo Manda:nento de Nt1n~ 
nhor ,T&ll.\ Cr'f,o: ''".MA.l-,os UNIS ,9 
om~o T' ':'T'C' ou.a._"'"'j'(') !!"ti vos A:...m:r ... 

Fé, Amor, E ''Seu'' 7 Da Lira 
maje.st.o.sa ent.da.tie. que .ae adapta pc:r
le1tamente ao :.eu CAVALO (Médium• • 
dá o seu cumprJnent.o a mll.'lôa com.
pa.cta de sofredores. que Já e.;tá par•.e 
dentro d.o Terreiro (4 mil pessoas ma:.s 
ou meno.11 e uma parte maior do a::to 
dt> fora esperando a sua vez . . Lá rora 
chove! Mu o povo está !eliz na chm11, 
e dà llDl caloroso boa no!te ao Seu 7. 

Dal para a !rent~ é uma vibracão 
conotante dl' alegT!a, que não pode -rer 
descrita em papel so vendo para senti· 
la. Ver que só mesmo uma entidade d• 
mu.ta fôrça e cal)acidade espiritual l>()
cle levu àquela mas.,a llumana, desa• 
br e;adJL de saúde t> portadora doa maio
rea male.i. flslcos visto. o;ôbre a. Terra. 
a vont-&dt" de rlr cantar e dan('ar ao 
/IOm de cant.!e:11$ dive~M- Jl.Ue levam a 

grande n,~1'-" .. ,,,.:11 cli; p~,z e uau,1iill!da
de aos flels, que já nã.o sofrem tant.o, 
pci& ~ora tõm tê e o ACHlt DE SEU 7 
ElfCRUZil..B.ADA DA LIRA. I!: a fant..is· 
tlca demonstração de ré cont.tnue.. /~oi, 
ccra~õu. a cust.o cont:daa &1 u.ud<lcle& 
DO! d~pedJ.Jllo:, da LIRA. 

Deixamos aqui. patenteado à YA
LORIXA D. CACil.DA a03 bons 1ru1ão.1 
e ::unigos B.,r,•oso, 1oaé. à incansável Lu
llia e ent,m a todos os component::.• da 
LIRA, o nosso eterno a.gradeclmento • 
afirmamos que jamais poderà .ser apa• 
,ada de nossa memória a grandeza de 
todos vocês e pri.1cipalmente do SEU 7. 

SEU 7. conte',Sempre com .seus hu• 
mllde.s a sinceros nmlJ?OS de Maeal:' 

JO. O . ÉRGlO D'K LIMA • 
'\n" ':_OS' F. DA <õ:ff,VA 

Babá Aidíl Toca Dia 27 Pera As Criancas · T.E. OXóSSI GUARANI 

UMA BELA CASA DE FÉ . ~ 

No p ... ~~•·- .i.~ :l', com 
lnfcl,o &li 20 U-O ;J.S a Ca o~na 
Espírita OaooNo .:<.1more e te• 
Ql.&n,l'- que r,em rua ~ ,ia 
Rua MeneMS v,et!'t. 148 rG
Clls oa Sam:,05, l''""ri r•,.11-

7ia.IKlo um g..ande t-OQue em 
louvor a Cosme e D&mli.o e 
t.odos oe IbejJa<lu. 

A cua é dirigida pela noua 
quenda lrmL Doa• Ald11 q11e 
domingo que fflD estari pre-

, seo.i,e à proci.Nii.o 1unt..l.lllente 
oom r;ooos os seus tilhoa. 
Aiuadeoemos o conl'i'8 e fa
remos o !)()Mlvel l)&r& ir aet 
lá. leu,r a aoaaa pala l'l'I df' 
ré e 1mlão. 

COMESTIVEIS SINHÁ 
E PORTUENSE L TOA. 
BALAS E DOCES PARA A SUA FE.~ f A 

DE COSM~ E DAMIÃO 

ATACADO E VAREJO 
PR&Ç08 C3PI.ClAJ8 PARA TERREIROS E UM.BA.NViBTAS .-Y GERAI 

M.AS8A8~OTVERSAS PELOS MFNORBS PRliÇQS 

Domingos de Frias da R.oe-ha 
RUA DOIS DE FEVEREIRO 1085 - loja E e r 
PEDIDOS PELO TELEFONB: 229- 137ft - GB 

.,, 

0 DOMO oom.p.3.nhelro ~
natlnbo v1alkm a renda. a.
pirita. Ox6-1 Guarani qi.e 
t.em sua sede própria aa l!ls· 
trade da Itapebt., 13, tuni.05. 

em Curielea. U ~s'IÕ!",s se 
realisam aci1 &tl:>edOff, oara 
e&r!dade de 11 em f5 (tl.,::11 a 
p&rtlr dL'! 21 hora.-.. sob e di
reção da Ylllorl:n Niool!.na 
Maria de Jeaus. 

A competente Ba.~ tnl>&
lha com o C'aba~lo Oua.rant. 
Pai M&n~ e Bxu Va!udo. A 
eua funciona 1Gb a prest.d#.n• 

ela do Pai Pequeno Oe!''lld4l 

de La<".:d& um vl.&:lrante ttor,. 

re!ho do Ca.boclo Ro'.." p:-• 
Iar.o. o procu~r da r.e~1oa 

! car:os doa santos Lu1,. aia 
nOi d1ns de ses.,io •~• eo-uo 
eamoono o. ogi.s 8io Eil'lie 
Ca.rr.pos. carllnboa e 11 10~"• 
Im!;fara de Azevedo. 

rkn!\ N''oollna ct~nde --om 
1~ ele t,IU'Joo às quar-9.,. 
reiras das 15 às 111 hora.•. Na 
úl'ima se~:.-fe!ta do mé.- a 
gira ~ de mxu. A.~velt"'Il°' 
o en!!!~o e eonvld9mo.-, ~•te 
s.ml)4tl.eo te."Telro p&r:. rom
pare~r IO!o tnllÍ, a l?-~;1111,o 
de X•l'le-6 e ~'j!l.1 ! '.S. 

"CRENCA" U JORNAL Nn / O 

COM FÉ E GRANDES ID*!.A~S 
Alsloada pelo 1e11 Diretor. 

Gerente, D>ere B&rroeo. rece
tlemo.s . uma cana d~ agraõt

clm,nto oela oota publlcs.'la 

em nosso rabló!de. a respe1t,o 
cio lançamento do Jornal 
•cR.ENÇA" que trata como 
o&- de coisu da noesa om. 
banda. Junto com I carta 
~cet>emos vários exemp,area 
li\>º rora.m distrlbutdos entrt1 
ot DOSS06 diretores. Ana1J
-.ndo a publicação dizemos 

que ~ tiee::1!,-1.men~ mu!to hem. 

tetta, com 11.1aunto.\; Ví..!1s.d01t 

., todos mtrlto bons. Ag-ra.cte

ce-mos a alu.,io telt.a ao PR.0-

JETO DA LIBERDADE • 
agradecemos ainda o est!m<>
lo e a.provof'!taT!l()f; a oporturu.
t11de para eonV1dar os nossos 
Irmãos de "CRENÇA", para 
que c:-ompareça.m IOf!'O ma•E 11 

PrC'~IMão de XangO e íbP11&

das. oa qualidade de umb&n
aista.s e jorr:allsta.6 
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DOJHINGO, 19/9/1971 

Pensão Para 

A Neta 
Muiw peSliOU de.lCmlbecendo N 

11eu.1 direito& deixa,m para oa corres do 
INPS aquilo que lhe é de direiio. 

E' bom que saibam que os Rilaio· 
re.s da Previdência Soclal deela.raram. 
eom unânimidade, através da 1.• Tul'
ma, no dia. 14 de abril de 1971. ohe!ia.do 
pelo Conselheiro Relator Coelho Mon
teiro, • seguinte: "Na falta de belleti· 
ciários prefereneials eom direit.o a :pen
aão, deve o bene!1c1o ser concedido à 
neta do segurado que dêle depcndla eco
nõmicamente". 

CHEFE DE FAMILIA PROCESSADO 
Chefe de familla, cheio de fllb0i1. 

deM!s,perado veio proeurar-me para nar
r-&r o seu problema . 

Dia,e t.er precA&d<> de uma certa 
quantia emprestada, no que .:1e viu con
tingente a recorrer a um &giota. E' claro 
que o agiota, muito espert.o, pediu um 
cheque para garantir a d1Ti<la, .se o ao
frldo amigo não pap.!Se, o ca10 sem 
lev11do para u barre.a dos Tribunais. 

Foi o acontecido 
O homem não pôde l)alar e eottá 

eendo processado nume. da.s 1'&ru l"f'i
minllls. 

Agora, &flito, recorre aoe ~us Nr
Yiços para ver se ooNPegUe .!&ir do. .,._ 
parrela. 

O fato 4 sim.ples e idêuttco a mw
tl06 daqueles a. que tenho defendido. 

A Juriaprudêncla é sagrada. e de
ela.,·a. para aliviar o .sofrido cliente. o 
aegulnte: Obeqae póe-~~do, garantia 
de dívi4a. esteli-to nio configurado. 
l. entrega., pelo de1'edor, do cheque que 
emitira sem data, a fa1'or do credor, 
para provelt-0 dêste, faz presumir emis
!liâo como garantia de d1Tida, circuns
ti nela q\l- de.maturando o cheque, lm
p~de a configu:·ação do crime de este
llona w. 

Co.n a graça de Deus .sairemos dea&IL. 
JURl!iDIÇAO ABENÇOAD.4. 

A Secrefaria de Segurança, respon
sável pela tranqü1llda.de e .segurança da 
população carioca, acertou em cheio 
quando designou para garantir a ordem 
em tôda a jurisdição da 29.• DP, uma 
equipe modêlo constltulda pelos seguin
tes e natoa policiais: Delegado Dr. otá· 
vio Vidal, Delegado Substituto Dr. Ar· 
tur Elduardo Brito Pereira, Chefe de. 
SVIG Det.etive Moura (que além de bom 

Diri ent s 

VI 
, DR. RONALDO BRAVO 

C)vü - Criminal e Trabalhi&ta 
Ru Sena.dor Dantas, 117, sala 1237, 

12.0 andar - Telefone 252-0584 
OolMlult.as dlárla.s, de 9 à6 12 e de 16 à.a 
19 horas. Az, quartas-feiras, no SORE, Rua 
Pernambuco, L. l&l, depois dag 19 hora.s 

6 moàest.o) e Obefe da 1llgiliAcia g De
'8-tl"Ye Hélio VeJca Lime.. 

~ando Roberto Outra e Henrique 
aa.lram daqueia Jur!ad!ção, pen.samo.s 
que ia haver uma deflciência no traba• 
Jho, acontece que os dois foram abri
lhantar a Jurisdição da 29.• DP e flca
Jhant&r a Juridição da 16.• DP e ficou 
nos seus lugarp,,s g ent.e que quando 
ae conheee nunca mais quer eaquecer. 

Dá gõ.<;to ver a cort.e.,la, a amabili
dade, o tat.o com & l)"ll-blico, enfim tudo 
aquilo que engrandece e dignifica 1. 
criatura humana. 

OraçM a Deu., l!ste Govêrno e-&tã 
acerta.n<lo e-m tudo por tudo. e preci.Ja
ment.e. na Secretaria ~ Segurança. 

Obrigado OQvernador ! 
Obrigado Secretario a.e Segun.nça.l 
OUrígado Dr. St.okler! 
Obl'lgado Dr. Otávio Vida! Dr. Bri

to ~reira, .Detetive Moura e Detetive 
Hélio. 

Obri,gado a tlõda equipe de µollclal.s 
dá 29.ª DP. 

Mostre como se trabalha: parente.~ 
de presos e pre.so.s siio gente e como 
aêres humanos são tratados na 29 ... DP. 

Jurisdição abençoada! 
ENOCK Pl!lRF'JRA DA SlL'A 

E' um eacurJnho cum alma de oran
co. Trabalha como gente grande. Noa 
conheeemoo há multo temno desde 
qunndo los !d.o.s d 1957, llitàvamos 
num consagra-do vespertino desta cidade. 

O.S tempos passaram e tm encon· 
trá-lo funcionando na 29.ª DP. como oo
ltcial atuando no Seto. de Crimes Con
tra. o Patrimõnlo 

A Jurisdicão continua tranqüila, pu
dera, como ó escur1nho R.judat 

Merece de.<1taque ! 

MAR.10 BARCELOS 
Se o leitor tem algum problema. não 

ae desanime! 
Exi.!te um lugar nesta cidade aon

de muita gente tem vivido outra vez 
Pessoas que entram com vontade de 

:morrer e saem com vontade de viver. 
O Cantklho Sagra.do é no SORE. rua 

Pernambuco n.o 1161. Engenho de Den
tro. o responsã.vel pela bondade tôda 
que a gente encontra ali é o humanista 
MARIO BARCELOS. 

Deus o ajudei 

' • hce a a1a1al aiUUJ,çà\, oor 
111Qe passa. a Umbanda, alvo 
de tantas crfti06B, re<:e-bemM 
durante a &ema.na a visita ela 
Yalorlxá Arlete Moita que se 
tiazia acompanhar do seu •~ 
l)Ôl80 Pedro Moita. · 

Dona Arlet.e é a 41.í-Jgente 
da. Tenda Espirita caboclo 
Rompe Mato que tem sede na 
IRua Dona Francisca, 184. cs
bu911, e veio até nc5& hfpot,eear 
1111a solidariedade ao antepro
,:;et.o que entregamos a.o DePu-
1lado Florim Coutinho que • 
wn desejo de regulamentação 
de. nos...sa :religião. Dona Ar~-

t.e a.tinD.ou que seu r.errelro 
estará. formando no gioriOCIO 
E:Géroito Branco de Oxal1'
uma 1'ez que e!& foi uma. das 
Mãe., de santo que pa.rttcl
pou ela. Primeira. Procissão 
Espirita realizada no Brasil e 
que foi exatamente a Frocls 
6'o de Ogum. Isto a. cêroa de 
quatro anoo. 

dirigente da Tenda .i:Spirlta 
Ogum sete C>ndas e que r;em 
sede na Rua Dr. Bulhões, 116. 

Du1·ante a. visita da B&bá 
Adete Moita. na. sede do •••• 
SORJE, tivemos a .honra de 
receber também a Babá M"
rla Helena, dlri.gente da Ten
da Espirita. Caboclo Pena 
.A.!1111 que velo até nós Cj)Ill • 

mesma finalidade. Seu terNt• 
ro fica altuado na Rua Dr. 
Luiz Galdie, 113 na penha.. 
Dona. Maria Helena trará to• 
(l.oo os seus médiuns pa.ra a 
grande marcha. de logo ma.is. 

;-

Adtantou a.inda Dona Arle• 
te que estarão presentes 019 
seus filhos de santo que tam
bém têm terreiro aberto, e 
que tem sede na Rua Clara 
de Ba.rroo, 54, no Rla.ohuelo f 
al.nda. a Babê. Aida Estêvea, 

PAGINA. t 

Rer,.atinho De Jacarepaguá 

Corre 
O Ogã. Ren&till.l.lo, de Ja.- ' 

oa.ep8'fllá, 'rie!tou as 541gUin
tea terreiros eet.a semana: 

T.K. 08um :Mr.tlnata, na. 
ln. s.n.-. CNJe nº 1138, tun• 
doa. elll Padre ~el. 8es-
11Ões ~01!1. de • 16 em 16 
dlu, M ai horas. OU1a Che
r. Oaboe'.o Ur1o Branco. Ba• 
Nk6 Jurandl.r Kontell'o. 

T.J;. Dtrela do Mar, RUa 
~ Barba.lho n• 4-il, 
lú.dw:eira, 8e6t!6M ~-fel.T&s 
• IIÜl&dos. Otüa Cbe(e e,.,. 
boc1o Ar•ibo!&. Babá, Dja• 
:nira da Blln :Mene,i,es. 0d 
~rgio. 

C.l!:. 8ioo Jerônimo, Rua 
Luiz Beltrio n° 4fl'1, Praça 
.~. J•~- BeS66e& 
6á,bados, a pe.rt1r du !IO ho
NIB. Oul& C!le!e C&boclo 'I'ro
Táo. Bebalaõ Tertuliano de 
Ara.uJo. 

Cabana oo Clllboc'lo Mata 
Virgem, R.ua Marechal Mar• 
etano nº 97, Realenifo. Seis
aõe.s IJábGdos, de 16 em Ui 
dias. Blbá Luzia de Castro. 
Má.e Pequena Aracl d1L Sil
T11.. 

t.:.E Ogum Rompe Ma.to 
R.1a Snrué. nº 17, tundo.s, em 
Pad:re M!guel. Ses ... c;ões às 2ª· 

. !ei•as. G'Uia Chefe Ca.boelo 
Vªntania Ba':-4 Ju•eme. c"s
•,a 'Rorârlo das ses.•~: 20 
MT~JL 

Gira 
C. E. No.s&& Senhora d1I 

Oonoelç,ão, Rua A.tonoo Fez,.. 
reira. n<> 86, fundos. no En-
genh.o de Dentro. 8es6ões -.. 
bsd06. Babá Mariaainha. 
Ogá A.rauJo. Oul& Cl!.efe ea,. 
boclo Treme-Terr&. H°""1'1o 
da Gira: Jl bons. 

cabana do caboclo 8e&e 
1"6lhM, da Rlla G0111MP dl 
C'amJ)OII n• n, em Todos • 
Sant.o.Ji. ~ .sAbad.O&, Ba
bá .Mtrogilda Soare.s Borã,
ri,o: 20 horag_ 

"!lenda Ksp(r1ta Ogum :ae... 
ra-1&.r, Rua. Cal"doao ~ 
ta n° :,o, em A«- Sanilw 
Seasõea 2&-fel.ru e ~ 
de 16 em 15 dlu. A. part1r 
1h11 ~ bora.s. Guia ~ 
C'aboclo Tl.n.-Teima. :Babl 
Jorg1na de OJlali\ . Ogi .Dlldu. 

T. E caboclo Mata. Vh"trem. 
Rua Ab!tça.f nº a1. em 0.
waldo cruz. &bi Damaloe
na O!ive1ra, filha de feQl.aD
Jt e 0"f<l"$I. 0W. Chefe • 
vlilY-&nte caooe·o Mat-a V... 
gem 

Estivemo,, aa resta de anl
versá•lo da simpét!ca men)o 
na-mÕôa Maria das Graças. 
filha da Yalorl-"d Ma.ria He
lena. Desejamos multas f• 
lic!dades J}ftTa a graciosa ant
versari~nte e Que e...~ dtlta 
'le N"'>i+-<1 por muit-06 e mui.
tos ano.~. 

LEIA TODOS OS 

DOMINGOS 
GAZET NA UMBANDA 

/ 

ATENCÃO 
.:, 

Em plena campanha para a compra da !ede ' 
própria, o Departamento Feminino do SORE l 
resolveu criar um serviço de BUFFET &pto a 
atender com presteza as encomendas de doces _ 
e salgadinhos para festas em geral. As respon
sáveis por esta iniciativa são Ana Amélia, Mãe 
Elis, Matambalê e Dona F.dith, pessoas alta
mente gabaritadas para a incumbência. Louva,
mos essa iniciativa e l!!peramos contar com a 
sua. colaboração e de todos os nossos irmãos. 

Nôvo Horário Para Búzios 

o nosso companheiro Mário Barcelos pu
sa.r~ a atender para jôgo de bfu!ios, na sede do 
SORE, na Rua Pernambuco no 1.161. às têr
ças. quartas e quintas-feiras, no horário du 
lfi às 20 boras. Os tnteressados denrã.o pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
fichas. 

r 

...... 
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CONTRA-e .PA ,l r~ 

♦ {raaio, .... 
EQUIPE i~ 

................................. --: ----- ..... 1 
♦ 

• 
Be<amboa ....... 1eacom

paniiam a COl'O& que oarrepm. 
. • mulbeNI do ele aapeek, 
kanqiillo •• mesmo quando Jo
vens. dAo preterênela a rouPU 
cllsoreua. Usam pouca pintura 
• não são vaidosaa. São t.oleran• 

~~CQISAS DE NOSSA G-ENTE ... " · - e oompreenstvaa. e em uuaae 
todoa os easo.s são conselhelru. ♦ 
-I08tando de tratar o semelhan-
te de fonna maternal. Os bo- ♦ 
numa também são dbcretoa • : MINICRôNICA 

,, Valdemar Vieira Simõea, ft
tura hoje na nossa m.lni-crôni• 
ca. Muitos o chamam de Dr. 
-Valdemar, outros já o chama-

. nm de Demaco e o Caboclo La• 
~or o chama de Pata Quebra• .aa. E' um tratamento melo 
,rosseiro, porém Sincero e não 
sabemos porque o no~ estima• 
do Valdemar consegue agradar 
& gregos e a troianos. Slmplea, 
de hábito& moderados, sabe com
preender e por Isso é compre• 
endldo. Pelas suas virtudes de• 
cidimos que êle deveria ser hoJe 
o personagem da mini-crônica e 
com multa justiça. Rogamos a 
O1;1mlú que o abençoe e o pro- _ 
• in bem como a sua espôsa e 
t lho<: 

POVO DE 

ANGOLA 
Bacalhau à moda de Angola 

para <> Povo de Angola, segundo 
"Comidas de Santo e Oferenda'', 
obra de Jo...~ Ribeiro, obedece ao 
1egulnte ritual; 

~ inham-se bata tas com 
~a.sca, abertas e com sal; cozl· 
nha-se um pouco de bacalhau 
demolhado e dois ovos. Faz-se 
'IDn refogado forte com muito 
azeite e cebolas em rodelas Põe
ee tudo numa assadeira às ca• 
madas com azeitonas o refo• 
gado deita-se em cima. Faz-se 
um creme com farinha de trigo, 
leite e dois ovos, mexe-se atê 
engrossar. leva-se ao forno quen
te até cheirar. __ ..... _ 
Sem Jóia 

Em homenagem a procis
de Xangô e !beijadas, a 

Diretoria do SORE deliberou 
.Q!.18 os terreiros que deseja
ffm se filiar ao nosso órgão, 
poderão fazê-lo hoje, sem a 
habitual jóia. Os interessa
dos poderão procurar o nos
ao Tesoureiro, Dr. Valdemar 
Vieh·a Simões para conhece
rem maiores detalhes. 

PENSA ENTOS 
Fel.ar demaia não adiaQ,o 

. o important~ é ~ .. 
-.-.-

Qu~teimaermpren,6-
ditadamente, e quem erra 
premeditadamente o fa · 
com àôlo. 

-.-.-
Se podemos da-r e.mor 

porqae vamos dar o ódio. 
-.-.-

Somo~ todos iguais pe
rante Deus. Por isso deve
mos imitá-lo, endo humil
des como éle. 

-.-.-

movimento em n a sede 
asora movlmentadlàsima 

• 
O quadro da IetU• njá, dt\ 

Dra. Dala.s Paes Leme ~t ri 
também em romaria durante a 
Procissão de Xa.n,õ e Ibe1Jadu. 
Ficamos satisfeitos com a eooo· 
lha e como sempN, estamoa OOOl 
u Portas abertM para todOB. 

• 
Ao 1rnuio Floriano, pessoa a 

quem respeitamos e admiramo.t1 
muiro: "Sabe que \"OCê está com 
a razão? .•. " • 

• 
Mário Barcelos criou o ·lm

bolo da União da Umbanda. To
dos de mãos entrelaçadaa para 
o alto, com os braços bem er• 
guldoa. Bacana, não é 

• 

\IMlm roupas da memna forma. 1 
Os filhos de Nanã são ainda t 

de gênio reservado. e ganham 
amadurf'<:imento p r em & tu r o. 
8uas diginas são bon1taa e en• 
tre elas destacamoe: Nagided, 
• Qeldá outraa. 

DIALETO 
01 xala Orixa que representa 

a paz e o amor 
Ogum Orixá das ~uerras e 

das demandas 
Odé - OrJxá das Matas. o mes

mo que Oxóssi 
Oxuma.rê - Orlxá do arco·lria 
Omulu - OrJxá da bexiga e da.s 

pestes 
Oro.nllá - Orlxá maior, Deua 

onipotente 
Olokun - Orlxá. do mar 
Omlm - água 

♦ 

Fé. A menor na1avra do De impressionante beleza a 
Y- imagem de São Lázaro do i.itio 

Otlm·dudu - vinho tlnt.o 
Obá Omlm - rei da água doee 
O.,;sé - cerltnônla de tratar doll 

♦'.1 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦, 
♦ 
♦ 
♦ mundo e a única capaz de da querida Mariazlnha do Fõlha 

orixás 
Ory - cabeça 

e o e ontannAi,,,~~-,-~_VeJ"(le. E' a ma.14 bonita q e i.._ 
vi at.é hoje. -.-.-

Se alguém Ih odiar, 
ame êste alguém. Assim vo
cê estarã cortando a fôrça 
negativa com a sua fôrça 
positiva. 

GOTAS 
Dest-a vez a imagem de xan

gô veio do ten·elro do Catióclo 
Fôlha Verde lá em Marapicu. A 
imagem é linda mas jamais vi• 
mos imagem igual à que lá exis• 
te de São Lázaro. E' maior que 
um homem de estatura comum 
e parece viva. Multo linda mes
mo e chega a ser impresslonan• 
te. Parabéns, dona Mariazlnha. 
Seu terreiro de Marapleu é tam
bém formldãvei 

Hoje, depoi.l de mullio t&at
po, teremos novamente ' entn 
nós o nosso Franclaco Kia.nga• 
zua. Tem t<?mpo que êle não 
desce lá de Barra Manaa para 
vir tomar conhecimento do que 
estã acon~endo. A propósito 
av1Bam~ a Anjul.l'á que vamoa 
recolher outro barco. Fique de 
õlho . 

• 
A simpática Ivone do Ju.ssa

ranã está pensando em organi
zar uma pensão famlllar no En
genho Nôvo. Aguardo novos da
dos para fazer a propaganda 
pois a Ivone mereee t-0do o ap010 

NANA BURUQUÊ 

Otá - pedra do aaato 
Obé - punhal 
O!ó - ir embor& 
Ojú - ôlho 
Ogã Nilú - chefe doa toeadore. 

de atabaques 
Oby - fruta do santo 
Oberó - alguidar grande 
Olubajé - festa de Omulà 
Omlm dundun - café 
Okossl - dinheiro 
Obá - rei 
Olorum Modupé - Que Deu.a 

lhe abençoe 
Obá Zeul - Dlgina de xangõ 
Orungan - filho de Obatalá 

Nanã Buruquê ou Naná Bu- Otin Nibé - cerveja 
rucú, é a mãe de Obaluaê, s•n- Oró _ aparição 
eretizada em Nossa Senhora de Ogônlkó _ homem enganado 
Santana. Orlxá mais velha do pela espô.sa 

♦ 
♦, 
♦ 
♦ 
♦ 
t 
♦ 
♦ 
♦ opeu, é ainda Mãe de Oxum"ªrê Oyô _ cldado 

que. conseqüentemente é irmão Panchaga - mulher <iue não ♦ 
de· Obaluaê . vale nada 

Naná é a mais velha div·n- Ponteiro - punhal ♦ 
dade das águas e a sua danc;a Panga - amigo 
é séria e tranqüila, demonst,ran- Pési - convidar 
do semi;re ser uma senhora df' Pápa rubó - sacrlti~dor ♦ 
idade avançada, sendo todos oa Patná - brev.? feito de· peque- ♦ 
seus gesros moderados. na bôlsa de couro, conten-

Nanã é adorada pelos seu,. do dentro preparos e búzi-Oe 
filhos e mesmo nor todos os Que por fora ♦ 
aio esolritaa Pemba - espécie de giz de vi.-

Suas vestimentas são idêntl • rra.s cõres + 
cu às das outra.s Yabâs, e al6m Pomba Gira - Exu mulher 
do ltl'8, Nanã pega também :.. Paó - bater palma.. p&I'& o ♦ 
r.õr branca. Seu adê 6 dos mala santo _ , 
Jlndóa-e leva búzios, Sili?D-o de Sa- Pa-dê - comida de En 
~~ ..... ~~~~~-~~.,._..._~ ..... ~-, ♦ 

UM PRESE~TE eo a.migo Odom Moreira Let- +• 
te, uma coleção complet:41 do 
Tablóide "GN na Umband&·. ♦ 

• , desde o 1.9 número. Vamos 

A Pomba Gira da Ela, está :i INESQUECÍVtl :~~~= :~= ♦ 
uma parte de glórtaa d8B re-

dando consulta. às segundaa- ligiões eapfritaa. Mult.o abri- ♦ 
feiras no SORE. Muita gente Esta aemana foi cbe1.a de gado, Odom. Oulà M de lhe 
t.em comparecido e a segunda• 1u1·présa.,. Oom mUit.a alegria. abenoo&r pelo exéelente pr&- ♦ 
feira que era o único dia sem re<l"'bemos de presente do noe- sente. 

1 

~ .......... ~~ .......... ◄-~ ......... ~~ ........................ __ ~ ........................... ~ .... ~ ........ ~ .... J 



... ~ Jltooelai!io <it X.«••~ ttà ~ pa,, 
~. aié• de ter ai.do IWl'l& CH,I mMON.s j4. Haitff.dM 
· eM tlôd-a a ll.088& hl.9Mrl&, r.ot, acilbà d.e tedo, um elP"i

lmpreaionan\e d-e fi e ao!<i,daried-.dt. Todos OI cH
n teli d.e terreiros c,.1c comPQ.re<:eram ; ~1.s&io ..i
am a cópia. dil notll, ofmit. dó SO.Ril, M, 11ual o noMO 
~ hipot,eeou lrrutük -olidarle~ à DoM. Oa..il

de Asa», faoe ª°' últintM M:-Onteei.Meftb q\lt en.vol

,M,(am o nome desta Y orih e ck ~ entldi.<lo q1H é ºj 
eiao l!le~ da LlrP.. O povo cie: U~ mosk'ou-ff 

MIIOl1~~·o oontn, ~ lti,Íu.t1~ , ll<> d,., ~· itwe ,e lo11-

~ <> ~ tk ~ . Joi ie1w j •~-li'Mltk 
-+ -- "' -

ti. <Lei-.lltl repMt"f~nt. a. ~* 11~ ~ do ta.blóió&). ! ·-----

Nota Of icLaÍ do SORE 
Sôbre o Sete da lira 

1 J>1~nk d~ um .. ~;l~ ~tie1m1>11,,l'el e .lnjll"4$. ~ 1,-t.a-

- 1101il111-a 1\ f'gm-,. hlm-t.llt,a ó,a, 'f'io!Of"~ Oíl~Ud-a. d,o
!Aa ~ t' ®" ,;nt ct ,•t ~~-1. DA LlRA o ~ 6ft 

U.ÃC, D.U: l~nrar~ InT'll':J'l . .1,i- ~ ~unh • êho.;,iJ,. 
1 a I una• not-• 01,.,i.11 to•n;,nd<J po...ua.o nQ .,._..,.0 um. 

f - qu• M fundo df' Fl&Oo o q_~ d" •iria.&lll é :hi'K m.0~9;. 
f 01•111>9 t própria U!U<la..,..Ol\ l<<'.,-11~~ a ~a Olll@dck 

i :' A~l-.i GOmo bo~ P.;Cp;•-· ,(l A. 110""-~ l'$;í. U€,

l -Ntàa ~J.o Pre.s1dent♦ Uir¼c, &~, lodoc 0t ~ dr, 

1 , ">1·~ ~ por cent.f!n ,._ ck ?-tff{'H'Oll q'IHJ .,.. 

, ~ u~ fantist~ tie,i'ffln.--· -ae-i\o d+ IOticie.t•Hi.11c!e »' 
ane e ttn.ii.o, Alin, dltH. , ~r d.e li°". pYbliOdl• 
o.. Llmll. !ér1~ ~ ,~~D• M<Jl:d,r<l<l~JI.O<I t-~do sôbrf 

DA Lm,-, t ~- "tfl.. "'A'-' ~ ..... ~ l!ldi~o-

antíssimo, 

/beijadas Estão 
na Nossa Gira ! 

A,a1:, .. 1M. itk! ')7 ci4 ~~- t di9. à4, ~ • nr.,. 
.M~ {' dlNl'<k out•m, o,s t-err .. ro. e,.-<tti,o Mindo ~ 
HJi h,orn~1s.gt'ffi ~-- t'ft-Md&dH MicM1~ -"'~"" M w.
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O Projeto Da Liberdade ! 
LUIZ CARLOS FORTES 

(Babalorixá TOLA lUALEMB~) 
1 CL:R!.~~!~A~~ -. . 

1,ª Cavalaria Cristã, CIQO Padroeiro era São ~orie? 

Felizmente para todos nós Candom
blecistas e Umband,stas. já se encontra 
em Brasília. levado pelo !nosso dedicado 
irmão Flor:m Coutinho e realizado pelo 
Incansável Pres;dente do S0RE, o dinâ
mico Mário Barcelo.s. um trabalho que 
versa sôbre a Regulamentação de nossa 
Religião e se Oxalá permitir, trans!or -
mado em Projeto e devidamente apro
vado, trará para todos nós a tranquili
dade, àlljando de nosso meio os. incapa
zes, aproveitadores e mistificadores. 

Haverá contrôle. vigflincia e apolo a 
t.odos que professam a Religião com dig
nidade e acêrto. só assim os que nada sa
bem, nada entendem e nada fazem te· 
rão o destlno merecloo. ' 

Dia& atrâs passel em frente a um ter
reiro e em sua marquise estava escrito: 
"Casa de Manjar" não entendi, dias de
pois encontrei-me com um !ilho-de-san
to do Babalaô da re!'erida casa e vtm a 
saber o fundamento. O seu Pa.1 (dêlel 
era "feitho" na Bahia <não me disse se 
era da Guanabara, Amaronica ou de Sal
vador). filho-de-santo de conhecido Ze -
lador já falecido e havia trazido para cá 
o nome da Roça de seu Zelador (d!le) . 

Quero informar ao prendado Tatara
tatateto (Tata Corneteiro) que êle apa
nhou o bonde andando. a giripoca piou 
e êle :ião sabe aonde. o nome correto do 
Ten-eiro ao qual tenho plena certeza, meu 
pobre . irmão não sabe nem o enderêç(,. 
é Santa Cruz do Axé do Opô Afonjá. Dis
se-me ainda o abll que o seu Zelador (?). 
é "feitho'• em N-a.gô, Angola, Kêto. Moçam
bique, Gêge. Mussurumim, ljexá, Umb:ua
da. Quinbanda. Tribanda, Umbandombl~. 
Oriente. Ocidente. de Mesa, sem Mesa, 
.Magia Negra, Magia Branca e outras cô
re., e mais 27 Unhas. 21 Naeões e outr:u 
falanges ma'9 (Dela madru«ada) • 

Daqui a uns dias isso acabará quaa
do fôr aprovado o Projeto da Liberot.d(:, 
de autoria de Mar!o Barcelos. e levado 
para Brasil.la pelo Deoutado Florim Cou
tinho. 

Havera fiscalização rígida, um eontro• 
1e direto e a assistência devida pelos ót· 
gãos de Cu.pula. ai então eu quero ver "o 
fundamento dêsses Ob~ e eoc,e.s•. 

Nossa Religião terá o seu reconheci
mento perante às autoridades e a 01>inllo 
pública, serão extirpa.dos os incompeten
tes, vendllhóe& e mistificadores. 

-coa-

- Chegou ao meu conhecimento que 
dois moçóilos de nome Allton Augusto d6> 
Mello e Ro&'erinho de Mamãe <>xum. de
clararam em determinada ~1ssora. num 
programa umbandista oue são filhos-de
santo ~ abrrram uma casa. 

Vou procurar saber o enderêço e o,o 
Ti&1tarei, aclarando a t.odos meus irmão~ 
que não os oonheQO. nem pertencem a<
nosso Ylé. São imJ>OStores. chimha nêlea 

-o0o-

- Tola Malembê realiza consultas e 
Jõgo de Búz:os tôdas as 4as. feiras e ~à
bados, a partir das 13,00 h9ras, com "seu" 
Tranca Ruas das Almas. na Rua Nasci
mento Ourgel, n9 SI Largo da Fontinha, 
em Oswaldo Cruz. 

Solicito o comparecimento do Baba
laô JORGE, da T.E. ()gu.m Humaltá, da 
Travessa São .106é, no Ylê de SINA vo
RUCA. no Bêoo Ma.noel Aires, 283, em 
~do Cruz. 

A Yaô DINA encontra-se recolhida e 
necessita lhe falar. 

Administrador Mais Uma 
vez Prestigiou Um banda -' COD'.!b sempre acontece, fo-

mos mais uma vez prestigia
dos pelo n0560 querido amigo, 
o Dr. Gelson Guilherme Or
tiz Sampai<). digno Adminis
trador Regional da 13.ª RA, 
no Engenho Nõvo. 

o Dr. Oelson não mediu es
for905 para que a proclS&ão 
fõsse um êxito a.bOOluto como 
foi. Nos cedeu as ga.mbla.n-as, 
ba.ndeira.s e se colocou à n0!!6a 
Inteira disposição para qua.1-
quer emergência. tndependen
te dlsSo nos prestigiou com a 
sua pt'e8el1Ça e como um au
tênt!oo lider de m!!.SSS,S, acom-

GN na Umbanda 
f()rgã.«) Ofte1&I l1c> SOU) 

Editor MA.rlo Barceloe 

EXPEDIENTE 

Correspolldênclat 

Rua Pernambaco USl 

Encantado - GB 

i;,a.nhou coatri.tamente a pro
cissão em t.odo o seu per .. 
<nrSO dando $,SSlm mais uma 
prova de humildade e amlz&
de pela nossa rellgiã.o. pois 
M> lnTês de procurar um lu
gar de destaque se colocou 
entre o povo que acompanha.
TE. a proolSSão. 

GTa.ças a Ox.&lA temoB em 
Ge!Son um amigo formidável 
e sabemos que poderemos con
tar sempre com a sua ajuda 
e com a a.tenção das suas 
aseessoras que são a senhora 
Terezlnha Monte e a senho
rita Maria A.m.ã.lla. La.mentà
velmente não dlspuzemos de 

Nôvo Horário 

temp0 para dar ao nosso es
timado administrador a &tEn
ção que êle mereci.a. pola es
távamos à frente da orga.n1. 
zação da procissão e precisá
vamos estar atentos a todos 
os detlalhes. 8abemo,s pormi 
que Gel$on Guilherme reco
nhece &tes problemas e que 
não .e melindrou com a au-

- sêncla da nossa atenção lm
possfvel de se:r dada naquelas 
clrouDstA.nciM. Muito obriga
do amigo e Irmão. C>xalA lhe 
dê multa i;a.Me e multa paz 
de espfrito e faça com que 
seja mantido no seu eu, êste 
espfrlt.o de jtwtiça, 

Para Búzios 

O nosso companheiro Mário Barcelos pas
sará a atender para Jôgo de búzios. na sede do 
so~ na Rua Pernambuco n9 Ll61. às têr- . 
ças, quartas e quintas-feiras, no tlorárlo das 
15 àB 20 horas. Os Interessados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
fichas. 

-. Que em na&a galixia existem 1.800.000 planêtaa 
com sere.s vivos e pelo menos 18.000 oom vida semelhan
te à nossa? 

- Que a enumeração dos Satélites de Marie 4eu-• 
150 a.nos an~ que Asa.ph Hall os descobrisse? · 

- Que o Almirante Turco de nome Piri, há 10.000 
anos &presentou mapas que a.presentava a terra como se 
fô.sse vista. de um ponto mult.o a.cima da Estratosfera? 

- Que a ferradura possuindo 'J furos é um tallsmi 
ele g-rande poder! . 

- Que no Peru, em Nanica, existe um campo de 
pouso pré-histórico. com pistas em solo rochoso de 60 Km 
de extensão? 

- Que os ehin~ aplicaTil.m e eonheeiam o fen6-
meno da Eletróase, há mais de 1 600 anosT 

- Que na 11ngua falada pelas castas iruerlores do 
po"'° inca. havia pelo menos mU ratzes sã.nscritM? 

- Que de aeôrdo com a análise serolórica de trac
mentos musculares de múmias inc~. foi dMCOberto Q\M 
ésse povo pertencia ao tipo sanguíneo ''A"? 

- Que existem 100 bilhões dé estrêlas fixas em noua 
Via Láctea? 

- Que a palavra Cuíca é uma forma aportuguesada 
da palavra PnUa. de origem ~olense? 

- Que os únloos exempl.06 da fusão Jêje-Nagô na 
Bahia, são os Candomblés de Olga do Alaketu e o Y1e 
de Oxumarê? 

- Que o último Rei l'(ep-o .Jl.O Brasil foi Gan,:-uuma. 
morto no Quilombo dos Palmares, em 1695? 

- Que o atabaque é de origem Jêje-Nagõ e Bantú? 
... :-.Que no terreiro de Ogunjá, do Matatú Grande, 
anualmente é realizada a grande feijoada om homena
gem ao Vodum Ogum? 

- Q~ o couro do Ata.baque é preparado com u pêlo 
dos animais sacrificados nas oferendas às Div'lndac1ee. 
com exeeção do couro de carneiro? 

- Que o Vodum Tempo, corres.ponde a São Lourenço, 
que morreu queimado? 

U f 1 

VISITOU TERREIROS 
O nO&SO compa.nbe!ro M&u

rlcio de X&ngõ tealmou em 
nome do SORE e do Tab'.ói 
de, diversu visitas a terrei· 
Nl6 da G •.iani..bara e Este.d~ 
do Rio. J.evando a nossa pa
la. TI'& de confiana e de fé, 

Iniela.J.m.ente, visitou a Ten
da Espirlta. Cabocla Jup!ra 
que tem sua sede na Rua B, 
quadra S. numero 629 ,1ar
d!m Paralso. Ce.xia.~ E.stado 
do Rio, que -ecebe a :Ureçã.o 
da Yalorlxâ Nlzete Dlnlz. A 
casa é de Umban<h.. e conta 
com oêrca de clnqüenta. mé
dlUll6, sendo guia chefe da 
casa a cabocl6 Juplra. 

X X li: 
Centro F.spf:rita Pat Joa

quim de Aruanda, Rua Meu
tor cout.o, -1010, Engenho pe. 
queno. São Gonçalo, Nlteró! . 
Ritual de Umbanda, com 33 
médiuns sob a direção da Ba
bá Nllila Ge.rcla, fflha de 
Xangõ e Iemanjá. Gulas me
tes Caboclo Set.e Flexas daa 
Matas. Ogum Megê. Pa1 Joa
quim, Crlsp!m e Tranca Rua 
de Imbaré. 

li'. li: X 

Tenda Espttlta. Pai ~o 
de Umt--nda e Ogum Beira 
Ma.r, na Rua M~guaba, 13, 
Pare.da de Lucas. Ritual de 
Umbanda. direção da Yà car
mem Clerarde. A ca.sa conta 
com cinqüenta médluns e seu 
gula chefe é a cabocla Ju
rema, Ogum Beira Mar f! Vo• 
vó Maria de Ro.sãrlo. 

S: lC lC 

Tenda ao DMno E&pfrtto 
Santo, Rua Gu.st&vo de .An
drade, 173, Irajá. Ritual de 
Omolocõ. Ba.ba.Iorl.xá Tébio 
Afonso, filho de Xangõ com 
Oxum, Presidente João aen-

to Filho, secretário e te80ure\
ro Geraldo Moreira., r~cal 
Miltom ooeino. Guias cbefe.s, 
Ca,boclo Til'& Teima, Vovó 
Maria Conga, Damlã<, e Es:U 
MarabÕ. 

lC lC lC 

Tenda Esplrita São Seba.t
tlão, Rua Horácio cartier, !13, 
d!reçáo de Franclsco Galha• 
no filho de Obalue> com Ian
sã '. Ritual de Umbanda com 
40 médiuns e sob a pre5ldên
cla do sr. Jorge Galm.no, 
Tesoul'e!ra Lucla. 

XXX 
Teoda Espirita Ogum cio 

Oriente sede na Rua União, 
quadra '9, lote 23, Bairro RiO 
do Morto, Campo OTande~ 
Presidente João Martins M&la, 
ritual de Umbanda eom 30 
médluns. D~ da Ya.lOrtXá 
Zulmira MAl.a oo. Silva. 

YOYó BENEDITA 
FESTEJA ERts! 
Recet>,,m06 um convit.e 411 

Yalorixá Ilma AsSumpção, di
rigente do e e n t r o EspiriW. 
Vovó Benedlt.a da Bahia, que 
tem sua sede na Rua Parana.
pa.nema. 255, em RamO& para 
t. festa de Cosme e Damil.O, 
que fará reallzar no próximo 
dla 2 de outubro. com inicio 
à.! 20 horas. 

Não obst.ante o nosso ca.len• 
dãrto de compromisSOs estar 
bastante apertado, faremos o 
possfvel para lr até 1A lev83." 
o nosso abraço aos nos.soo ir-
mãos dêste terrelr.o que ajpd& 
nlio temos a honra de conhe
cer. -' 

' 
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O MHagre no Es-curo 
NORONHA l~lLHO 

"Ela me Envolveu ... " 
Ela me envolveu completamente 

eom sua ·manta de febr.e, tôda franjada 
de vermelho e prêto: uma. capa pesada 
e quente, que me sufocava. Mas Ma 
uma capa de duas faces, uma lisa e cla
ra e a ouh'a encorpada e escura. A pri
meira era usada de manhã, até por vol• 
ta de meio dia. Dava uma sensação de 
vitalidade, uma aptação interior, uma 
vontade de movimento, uma loquacidade 
fora do comum, uma euforia incontida 
e febril . Depois do meio dia, ela se vl
t"a. va pelo a;risso: uma grande moleza, 
um pêso pousado sôbre os olhos, uma so
nolência peg-a.josa envolvf'ndo o coripo, 
wn quebrantamento geral de fôrças, uma 
quase impossibilidade de movimento. 

O fato ocorreu quando a febre estava 
nesta se:unda fase . Deviam ser umas 
seis horas da tarde: à luz mortiça da 
lâmpada velada, o quarto era um- cha.rce 
i-ncendiado e meu.s olhos crepit:nam no 
escuro, como dois carvões maléficos No 
outro canto, a Jamp:uina febril lambia 
de leve o ~ado veludo da escuridão. 
A respiracao era lent.a e quente. Ha
via um cheiro estranho de ervas me
dicinais misturado eom o bilito doen
tio do próprio quarto E meu t)erl.Samen
to se movia sorrateiramente, como um 
,ande crocodilo chamuscado, por en
tre os troncos dos móveis pesados e as 
á,:uàs aba.fadas da imaginação entor
f>"Mda. 

Só me le-inbrava de que eu pr6pr10 
p«"Clira que o pão IÔ!ía8e coloeado en1 ci
ma do armário, Jong-e das mãos traves-

sas do diabinho prêto de três anos. Afo
ra, uma fOIIMI perfurante, cada vez mais 
fbla, mordia minhas entranhas com In
sistência. Comecei a pensar no pão em 
cima cio armárlo. Afinal, •:na J>erm 
perto! 

Lembrei-me de tantos casos de levi
tação de objetos e coneentr,ei meu pen
samento: "li~ o pão- desça de lá e ve
nha às minhas mãos!'' Repeti dezenas 
de vêzes a ordem mental, cada vez com 
maJs fôrça. Mu o pão não se movia. 
Veio-me à mente o caso de Daniel Ro• 
me que se levitava, êle próprio, no es
paço. "Se existe tal fôrça, a operação 
que quero é bem modesta: um pequeno 
pão, de algumas ~ramas, a alguns centí
metros de distância " Para tomar mais 
fácil, êle tinha apenas 111ne cair. a gravi
dade a favor .. 

Mas o pão não se moveu. A fôrça de 
pensar e de querer, cai numa espécie ele 
vertipm: tudo ficon esçuro e aJgo r1.: 
rava em tômo de minha cabeça. &~
ra, eu tinha o pio em minhas mãos. 

Tive ímpetos de sair fritando: "ml
Ia:-re, mllaçe!" Mas eu estava de pé, 
junto ao armário. E êsse era o mllarre 
verdadeiro: nã.o o fácil de um pão que 
ea.l cio armário, mas o dif"icD de juntar, 
só com o pensamento, um feixe de 09908 
doentes e fazer dêle um movimento de 
másenlos e determinação. Afinal, é êste 
o pande mllap-e que o homem vêm fa
sendo d-.le t.euii- unemoriais: o mi
la&Te de apanhar o pão, onde quer 1ue 
êJe esteja. Com suas próprias mãos . . 

DEP. ROSSINI LOPES DA FONTE 
RESSALTA O NOME DO SORE NA 

ASSFMRI ~IA lFms1 .ATIVA 

SERGIO E IDALINA 
FICAM NOIVOS! 
Na próxima. têrça-feira, dia 

J8. o jovem caA1 Sérgio AI~ 

:ra.ndre e Idallna Gonçalves. 
estant tra.tando casamento. em 
IIOlen!dade de noivado que 
oeorreri na Rua M.ajor Frei
tM, 17, ~ 2. Sérgio ~ !ilho 
da nossa estimada c0mpanhei
ra de mui~ luta& Nancy 

Macedo e a. da.ta. marai, tam
bém. o aniv-ersárlo de Sérgio. 

O Sr. Preesldente (Sérgio Maranhão) - O próximo 
orador é o nobre Deputa.do Rossini Lopes da Fonte 
Com a l)alavra S . Exa. 

O Sr. Rossini Lopes da Fonte (Para breves comunl
ca çõe,s) - Sr. Presrdente, Srs. Deputados. «ois assuntos 
~ trazem à trlbuna hoje, nesta primeira parte dos nos
aos traba.lhoo, ou seja, o Pequeno Expediente . O pr1-
me1l"O para reglstmr uma festa maravilhosa que assisti 
e em qUe tomei pa.rte no último domingo, em Encanta
do e em Piedade. Uma festa diferente, uma !esta sui 
,neris, uma !sta dos espíritas umbandlstas da Guanabara. 

~ rogamos a Oxalá para 
que o casamento, que 'tirá em 
breve, seja abençeado por me 
e que veuham rápido o.s netoo 
de Dona Nancy, a quem eo
'1aIIl08 oa DOB8Clil parabéwl per 
mais uma misaão cumprida. 
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NOTA OFICIAL DO SORE 
SôBRE O SETE DA LIRA 

NOTA OFICIAL 

O SUPREMO óRGAO DAS RELIGiõES ESP1RI
TA8, sempr~ a.tento aOl3 problem~ da Umbanda e 
demals religiões espiritas. · e face aos últimos a.conte
ciment.os que. envolveram o aome da Yalor1xá Cacilda 
de Assis. dirigente da Tenda Espírita Filhos da Ca
bocla Jure~ situada na Rua dos Caquizeiros. 474. 
em Santiss1~ e onde trabalha a entidade Exu das 
Sete Encruz11badas, poplllarmente conhecido como 
"SEU SETE D~ ~" . decidiu. depois de pesar tô
da.s as oonsequencias. distribu,r a seguinte nota ofi-

. cial que val assinada pelo seu D:retor-Presidente Má
rio Barcelos, demaiB diretores do S.0-R.E e por di
versos dirigentes de terrerros: 

l.'L- O SUPREMO óRGAO DAS ~LlGiôES ES
PmlTA8 repudia todos os ataques feltos à Dona ca
cllda de Assis, principalmente os que dizem respeito 
à sua vida privada. uma vez que. mesmo se tratan
do de grosseiras inverdades é assunto de tôro íntimo. 

29 -. Nós examinamos detidamente a questão t 
tt:vemos mcluslve oportumdade de assistir aos alu
didos programas de t.elevisão qUe deram or,gem ao 
atual estado de coisaa e achamos sinceramente que 
o proedimento do "SEU SETE DA LIRA" foi diante 
de mil~ões de brasileiros. o ma.is correto ~vel, le
nndo ele ao nosso povo uma extraordinária mensa
gem de fé. Se cenas desagradávei.11 ocorreram duran
te a apresentação, toram motivadas por elementos 
das emlssoras de TV e não por !!lho do menciona-
do terreiro. • 

39 - Tivemos oportunidade de palestrar duran
te várias horM com a- Senhora Cacilda de Assis. e 
deduzimos ser ela llDla profunda conhecedora dos 
fundamentos do SANTO, estando portanto apta a di
rigir, como o faz tão bem. a Tenda Espírita Filhos 
da. Cabocla Jurema. 

49 - Apesar de não ser do conhecimento do pú
blico, o mencionado terreiro realiza sessões de um
banda, às quartas-feiras, com a Cabocla Jurema e 
com Vov? Cambind&. ficando os sábados re&ervadoa 
para a gira de Exus, 110b o comando d.<> Exu das Sete 
Encruz1lhad=, também chamado de "Seu Sete da 
Lira" . 

59 - Co~1ente da nossa obrigação na pres1dên
Cla de um órgao de cúpula da religião estivemos no 
sitio de Santíssimo, onde assistimos do início ao fim 
uma gira de Exu e acham<>s perfeitamente válido o 
modo de trabalhar do "Seu Sete da Lira". que apesar 
de "~ui generis" é de grande vibração positiva e pro
porciona aos que lá vão, o maior espetáculo de fé de 
q~ se tem notici~. Outross'm somos ainda de oPi
nião que é prefenvel ouvir um exu cantar músicas 
que curam centenas de pessoa.s do aue ouvir como 
acontece em muitos lugares as mesmas entidades 
proferirem dezenas de palavrões o que. sem dúvida, 
fere li sensibilidade das pessoas não habituadas com 
tais espetáculos realizados em nome de uma relig.ão 
que é a religião de Umban.da. 

6.0 
- Finalizando, e diante do e>..l)OSto, decidimos 

expedir a pre.,ente NOTA OFICIAL, hipotecando à 
Dona Cacilda de Assis J ao "Seu Sete da Lira" o 
nosso irrestrito apolo e ficamos ainda. a ela sol·dá
rios contra as campanhas infamantes que vêm sen
do desencadeadas por maus umband.istas que desejam 
tão somente aproveitar o momento para aparecer no 
noticiário de tôda a imprensa do nosso quer'do Brasil. 

Guanabara. HI de setembro de 1971 . 

(a) Mário Barcelos, Presidente 
Sr. Pres1dente pela primeira vez assisti a uma gran

de procissão de fé pelas ruas daquele subúrbio, u.ma pro
cissão muito bem organizada e dirigida pelo SORE -
Supremo órgão das Religiões Esplrltas, com sede na Rua 
Pernambuco, 1161, em Encantado, e 9ue é multo bem di
rig'da pelo eminente e culto Jomalllta .Mário Barcelos. 
A procissão eonoou com a presença de 150 Centros Espí
ritas Umbandlstas e com aproximadamente 20 mil pe.s
aoa.s, tôdas com traje típico de umbandista., princlpal
men te com o traje branco que simboliza. a pa.z. 

SEGREDOS DO SANTO 
Sr Presidente, qui>ro registrar em nos.sos Anais esta 

m.aravllhosa festa e já, ontem, através de requerimento 
ele n::.1nha autoria, esta Assembléia Legislativa já apro
'fflU por unanim!dade um voto de congratulações com o 
80RE - Supremo órgão das Religiões Espíritas - e 
ê<>m o seu d'gno Presidente, jornalista. Má.rio Barcelos, 
cue também é diretor de "GN na Umbanda", tablóide 
11ue circula aos domlneos eont o irrande ma:tutlno GA
Z!:TA DE NOT1CIA8. 

, 

N.º 1 DGUM 
.. :t preteri•el ensinar o certo do que permitir que façam o errado". 
ENSINAMENTOS, CANTIGAS, COMIDAS DE SANTO E TUDO 
SOBRE OGUM. FAÇA voct MESMO A SUA ''OBRIG.AÇAO'' 

• VENDA NAS CA~AI OE UMBANDA 

a 



l X 
TROU OU 

.A. Proc .... --..'<ã.o ~ Xa,ngó e 
1 

gO é Qtt,; \'luha i;Obr~ \'la- UD1 açadeçime.ino que 
tura.;. Na porr,a, o noaso rr.. ma.11 poderia d~1ltar 4e ,1e1 

1,dent~, junwnente com o fel.to e ao. Comandante-Geral 
Deputado ROS&inJ LOpes d& d.o Corpo de Bombeil'06 '{ue 
Fonte, ~ou a 1mapaa, aalll uma ,·eci nos -atl'nde-.a. 
jumamE:nte oom ~ dois fi• tomecffldo Ulil8. sua.rnigG.o • 
lhos de Xang6 d~ Tffl.d& Caal• 1.1111a viawtà l)al'& ooa1diwilr a 
binda da Ga!M. na.a imagem. O carro f dllt 

A sede do S0RE. ~ OI 86timo Ba.t&lhfi.o de Inoindw, 
ponu abert• plll'a Wàol, ie- I.• Zon& - ~r. ~lle tem 
oe-beu uma eno:me mult.idlo ecmo Comllld&11~ o Me..fo:r 
de Um.band.t41i:i e ~tu Pifano. .4. guarn!',ÃO t'i'li. com-
em geral, que ento11;wun paD- poeta pelo ~lf6llto 3He1 
tel6 para Xang6, o Imedi Portela. soldado 2913, Ban• 

e rold~ 200, mot.ori.Sta r-
1 tlru,. Todos ao:tdtoe oocnv I 

eee~e. deram ~ \Mil& ~•- 1 berilllt.e demo~ de e&• 
rloho pa;ra oom o povo, t f!· 
aenun tudo p&l'A ,;it..._ en, 
todo$ 08 setdres d& ~. 
8"n medir ~. Ma,18 
um& vez e&w!Qmos aoe 1'111k>
r0606 80k1ados cio f090 o no., 
llal'NM, pois tiõda ,. OIIIPO»' 

• foi. ~- t, 
~ pel.o.s ,.,,. 

ADA 
(\l\e e6tive.rtw1 OOllOOCO 

tarde.noi.t.e ~ doml114fO 
fllldO. 

lbeijad~. de domingo piw;sa
do, foi uma e,;:tra.ordirui.ria 
..temon,;tração de todo o povo 
de Umbanda, que re.spon~u 
oom fé é união, as callínlas 
,ue últ!mament.e tem skio 
Jevantada.s contn um:i. reli• 
t!ão dig'tla e cheie. ~ a.mor, 
tlarlnhO, fé e ctU"1da.ckl. To-
4,os ae llOil'am em t6m6 da 
llandeira do 80RZ e marcba• 
8'&lll. peJ&g rua, do Encanta• 
~ e Bna"enho de Dentro. 
num• fant~tlca demonstra
Jlo de que temos J10Çáo eE&ff. 
d(l6 DO,!i60S compromisso., eom 
• atmto. c»mo aoon~ tod<le 
,os anos, a imagem de Xan,6 
foi oondmllcia numa viatura 
.«o O>l'po de Bombeiro8, tm
ílo a i'Nnt.e a ~m de 
Ooime e Damião que era con
duzida por umbe.ndietas MI• 
t.lnl, q_ue carreprem o santo 
tias erlAn9M DO& ombros. 
J>U88 crtanças vestidas de 
Oomle e Damião t,UXSV&m O 
tortie,fo e eatre elas ~ 

De,us de, J1istiça. l)epGâl, e ------ -- -----·----
PNsidente Mério Bt\tcelos, 11ft 
z,jp1&ts psla\'?M, mtregou ao 
Deput.ado Roal1n1 Lopes da 
Ponte, r. not& of1c1al cio 80-
RE, asa:nada por ·ae,,por t6lta 
a SU& d1ret>ona e ~ cente
na. d~ dir!.gentea de lelTI!• 

------- ---·-

... 'l'lm& linda. b&ndeln. d<lC! Ibel.
.)Adas. togo atris do carro 
4e 017:po de Bombeir()g, lle
.. um Jipe t.odo enfeitado 
iam fle!-es, oonlhwndo ootrA 
,!mafem de Xang-ô. esta per
tmeente ao Quintal :R.oeb& 
,te ~- Jf& frente de todos 
~ a be1flsfma imagem 4e 
lemanJI,. d& Ora. Da.Ua., PMI! 
Leme, que nas deU a granGe 
honra de participar com • 
fomudAvel lma;em da gran-
4e p!N)ClMão. 

o JlOVi> aM!.&ttu a um es
~ ltndo. e obaervou 

•lfllle os umban<llsw ent.oaftln 
,.. e&ntigag com convicção • 
u dUM enormes fflQS de IM• 
4Jlms ladeanm Cl!I andores, 
~ oom suas velas acuaa. 
~ lado de fora seguia ftl'• 
dadelra multidão que t.am
ibém de vielas acesas entoava 
._ pontos doe 8Mb loUVR• 
doe • J6. no ngresso, eom o 
a.ir da ta~. as velas acesu 
/Jll'Ol)Ol'Clorftln nm oenãrto 
fflormidáwl de Cl'EOOa em 
OJralA. 
, Na. cbettada. ao SORJ!:, u 
l1lllM ficaram fom>adas e pai,
t!Oll entre elas, sendo v!n
meot.e onclonadns, a ime.gem 
í4as crianÇM, o quadl'O de Ie• 
man.1:\, e OI! andores que eu
;r,eg&Tam as lm8@'EllS de Xe-

~ ~ed&-
~ a YalodXt\ c.cild& de 
.A&sts, que se ewiontrr.va u. 
P&W'.ltlU@ ~ 4e acoma-
nbar tõda a proclaliio. A 
formosa aparelho do SEU Slt
ffl DA LIRA fisl~ 
emoc~ ctiorou e l'OIVll 
~aeeuNXaal6• 
pediu qiae o Df.putado Rosalnl 
~da~ f9.1aaBe -
eea DOme, o ~ foi felM oca. 
invulga,r brllbelltiaBo. 

Loso em segu.ldll flWOII • 
Deput&do Peder&l P lo r 1111 
Coutinho, que deU de J>óbUco 
111M s&tisfaçio & propólito "' 
PROJBI'O DA Lll!EIIDADll 1 
Jieu um prwmuncAHnelu, a eer 
feito em d1al 4ed& NmaD1t, 
d& tribune. da oam.n. ~~ 
ral & fe61)8lto do proNema da 
regulunentação du religi6ell 
~tas. 

o ~ lilolllDl l.opa 
as. Jl'(mt., - c,omprometeu 
ma.is uma ves ecm o noeso 
Pr8!1deot.e Máa'1o Barcelo&, • 
no i.nfclo deeta semana leu da 
TrlbUna. d& Asielnbléia Lel2a
la.th'a. do »itedo dia. OUaD~ 
11an a nota oficial. do 80BS 
que lhe foi ~e ne cun,u 
da Gir& d& Amuade reeJ1llada 
10Wo depois d& proei!São. 
~ deixar ele p6bllco 

o D0660 agradeclm,ento ae Ta
lorbaAs M&rlaz1nhe. e Maria 
H-elffla que Bftltllmente no., 
eed«am as imagens 4e xan-
1& e deli Cr1!mÇ88. Deseja-
11101!1 que Oxa;lá abençoe a,, 
dlll6S e lilelS dê multa. paz e 
n-c.de ))Ma que possam conti
nuar a frente de suas casM 
pra,tl.e3,!ldo a mais pura 'Om• 
1'8nda.. 

C O R R E T O R E S. 
O t.ablólde está em fMe de expansão e pre

élr;e. de novos agentes de publicidade. ôtima 
eom!ssã.o, Entrevistas diària.mente na rua Per
~buea, ~ BnoNU&do, ~ 9 _. M6no 
~ ...• .,."!~ '¾,.,.._[;{1'--•-- w ç -· 

._._ •- ¼l4Sõll»O 

Tentativa De Envolvimento 
O Boletim ;:; nw..na.J SEI, 

8en19C) i',spiritA de lntorma
çóe6, publloou ema ~ o 
iei\WlW e<iit.oriaJ., que ae 1nt1-
~1&: Tent.atin1. de En\"olVi
mento: 

Ã entffli&,a Q\le l'raoeiSc.-0 
Cândido Xavier coJlik>-ceu a 
um grupo àe Jornalistas, .no 
programa ''P.inga- Fogo" dG 
TV Tupi de São Paulo, teve 
:repercussão ja.ma.111 alcança-da 
por qua.lquer fato de natlllleZ6 
interna, no Brasil. Seu pro
duto, na opinião ~lloa, tol 
altamente favorá-rel e 
ao Jilsplritl:;mo, eq:-tmdo • 
tma,em que refletiu. 

Comen:ia.nte6 \iio sek>i", OOll• 
wck>, de olhos till06 D& oom-
peti,ção .POl" auditórioíi • 
~ tn.dudoo em 
indieea do IBOPE. nã.o 
-,ac11a.ram em toldar o am
biente - e conseguiram-no. 
Levaram moonti.nenti, às vé· 
ses n06 mesmos horários em 
aue as l'qldses do vídeo-tape 
cio Obico estava no ar, prc>
gramas com grupoa_..de Um
banda, mobilimdo.s os sea-w.
dores em massa. 

Ora, não existe nenhuma 
oompetl.ção en.tre umbQndistas 
fl k.a.rdeclStas no Br381.l: ambas 
a.e corren.te.s religiosas se res
peitam mutuamente. 

M t.eeea versadas por Em
manuel e pelo próprio Chico 
Zlio descem a especificações e• 
cobrem uma gama, enorme de 
problemas humanos face à.li 
lel.s eternas que estão em tô· 
elas as religiões, nã.o colidindo, 
porta.nt.o, com nenhuma., 

Não existe, pois, conflito 
entre Espiritismo e Umband.ls
mo: a.mbo! convivem paelfica
mente. Daí a importância de 
palavras atrtbufdas a Ohico 
pela revi.sta. "Amiga.", versan
do o assunt.o "Seu 7", le-vado 
aos três maiores programas da 
TV no Brasil e que ch~u a 
OJ)ln1ão de muito.s, 1n.Cl~ · e 
entre OI! umbaDdlstas, dando 
marg,em a provtdênclaa rea
trliti"V83 da Censura, do Mi· 
nl.sbérlo das Comunica.çõe.s, 
d!.11! emi:,râw! de TV e dos 
práJ}rlo.s program,,s, produ
,jndo um& reação que preJu
~eoo e> clima de liberdade. 
Obieo. porén; iiàbiamente 
~ e eD'90! •anw. 

.... _ ... 111Lf"Dll91e-' 

,, 

eo~wr jop,r•lllé wntr• 
8eu 7 d& Uh . .H. t1âmm os 
esp!rltos mvolÍúdOil qUl9rellldo 
cna.r pol~ eot;re Dlim • o 
a.rdedtmo, de um liado, e 
eeu 7 e o Umbe.udiamo, do 
outro. Estio enpnadcle, poill 
n1o estou aqut PM"t. jU:lrar 
nem OODdeaaz' quem qller' ~ 
eeJa, • mwto menos ao,s tr
m~ umbandistas, en..-e êlee 
Seu 7. 'l'ód& reUcião • usa 
manifestação a De-ui, e, por. 
tanto, predA ... ~ 
OO!n tMa a noaa tê. 

~lrmãol!J, nAo 98QIJAçamN 
quo eldstem o fzieO, 011 lnl
toa, a.s Arror~. Cada um n& 
wa di-terença 6 que oomp6e 
o lnfinlto e múltiplo l7niwlr
., de Deuil, • cada um 1lem a 
JIU& proprla eimem:la. 'lllnica. • 
peculiar. Também M8lm " o 
retno d& espfl1tu&lidade: ee
d& pemamento. CNdo ou ... 
]igi(o 6 uma. ~taça.o 
d1gm& do nOIJBO stneer'O • 
mator ttepettA>. Minha trat«
n1dade não exclui ~. 
muito men011 ainda, o Seu 'J. 

-ee Seu 'l fumou e bebe\1 

em n-enie a., ~as de 
tamWm nAo me OMie J~ 
ae êle 1lêz. ou nlo, f4UD!. ~ 
As noesns leis não pro~ 
bel>el' nem ruma.r, e nem -
gam que 86 pelkllBU ~ 

bet>am, aq\11 ou acc,=16,· 
~ compete cellBUlV .. 
tudes de seu 'l na 
Iao é a.ssuntio reeeMado 
na., b aut.orldadf8 ~ 
dM de opina;r .!Klbre ê!!Be& _. 
fl08, ou controlê.-loa. 

"NAo aesconheço (llM) a 
~. em cerT.OS c&!IOI!, '8111 

cont:ro.lada, _.., 
tra:aer el'elto.s neg&UTQI t. 
de mental do })OVO. :a'!: o 
por exemplo, dae cenu de 
lêru:Ja. Contudo. não oebe 
Jldm apontar o C1UfJ delN 
n&o sofrer o oonbr61e dia 
torida.d~• . 

O BNlBll J)0QIUI 
mllltar e pol!Ucameme 
e que tem pautado 

. de estõr90, T>e>Cionheclidl1m111en11111 
l!lncero, para não uar 
fõrça contra as ~ 
ltberdadi! que Dio afellem _. 
o!'dem pô.blica. .J ---------------------Q: 

T. E. SAGRADO COR.~~..,. -
DE JESU$ TEM FEST ~ 

Boje -e amanhã. a 'l'fiMS& 
Espirita Sagrado Coração de 
Je.sUB, {IUe tem aede na. Bu& 
Correia Teixeira, 105, Jardim 
Nôvo Realengo, e&tarê. rull· 
za,ndo testiVidades em lotffor 
a Cosme e Damião, 80b di
reção da Babá Ercflia. apa,rê-
lho do Oa.boclo Ma.ta Virgem. 

Pelà programação. hoje hll.
verá um toque de Umbànda. 
a partir das 1 'l l'IOras, sendo 

que, amanhã, dia 29, 
mente o dia de Oosme e 
mlão, será feita. farta 
buic;ão de dooet! !l)tl,1'a a 
rada do be.irl'o. Para 
não sabe, para chegar ati6 
terreiro, de~ tomar o 
bu.s em Casca,d,uxa, da 
744, Realengo-Jardim Nóvo 
11alta.r na. primeira pelada 
Rua General .AzeréOO. .A. 
f'lca qu~ defronte ão 

INAUGURÃDA NbV 
CASA DE UMBAND 

!F'<>l lna.UgUrada, OQtem, 1, 

Tenda ~pirita. S6o Uza.ro
Yemanjá. que tem wa sede na 
Rua Prosperidade. :ia. bairro 
"Nosso Lar", J.0 lotewmto 
anexo da9 Clb6cw • .._ 
trópol-. 4111 Ollllpoa .... 

AdlllltdllllidaglllD~ 
:a.111:.0 4'àUllllf 0!!!89 é (! 

·-.!ÔolúNGo, •1•1un------~---•. 
------------

No 1i número, 
wm poster d• 

COSMI 
DAMfÃO 1 

DOUM 

. a,;,--~ .. •4 -------- • ·-.... ~~------·-----~-=-=-=---:--~=----
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O Cantinho da Corrente Mental 
' lUAH ELJ 

QUE DEUS TE ABENÇOE, YALORIXA .. 
Qlllt De\18 • abençoe por 
~ com uma ent1-
acie p ~ o amor e a 
pul 

Que DeUa ~ abençoe por 
levarei. a eaperauça da cura 
aos dNeCJpDadDII 

Que Deull w abençoe por 
dar• oportunidade de um p
Dbo eitk'a aoa pequenos guar
dadores de VeíeulOII que, desta 
tonna. b.onestam«lte, ajudem 
a manter aeu.s lares humil
des! 

tam talar comigo na proci..,.. 
si() que me desculpem o mo4o 
rilJtdo com que foram &teod1-
doe, maa n1o tenho pri,t1ca 
DO serviço que estava fasen
do e nquei mu1'o contuea. 
Acradeço o.s elogios fe!to6 à 
m.ln.ba modest& coluna. 

OOOÔOOO 

Aos qUt: esert:\'em para a 
Corrente Mental da Caridade 
pedindo res!>(l6ta particular, 
peço que ~nham um pouco de 

paciência, po1$ o nmn..ro clt 
cartas é enorme. 

oooOooo 
Prestigiem o noaso ~v1ço 

de •buffet". Ajudeu1-nos a 
ajudá-los. 

oOOOooo 
Mi.e Elis at)õnde com Pom 

ba Gira Mulambo, à.5 segun
du-fe!ra.'l, a pertir das 14 ho
ras, na sede do SORE, na rua 
Peroambu:o. 1.161. Encanta
do, a.uxillado pelo Vodunce 
~age Erang1 . 

Que Deui; te abençoe pe!a 
belea da hora sr-ande que rol 
wn espetáculo de fé nunca 
antes preseIICla,do po.r mim! 

UMBANDA E CANDOMBLt 
Que Deua t.e abençoe pela 

1iU& humildade, ao declarar 
4111 wdo médium bem orien
tado pode wr o pOder d& 
eur&I 

K que Deus te abençoe, 
Taloriú. Clacilda de Aa:118. por 
fazeres sentir a todos os que 
'lio ao Sitio da Lira o :renas
eer · da fé ilA humanidade, 
pola lá, no reino do Seu Set-e 
Encruzllhadu, só se peDBa, só 
ee prega. só se f&Z o bem! 

oooOooo 

A proc.i.ssa.o de Xango e 
Erâs demonstrou novamente a. 1 
Ud.era.nça exercida por .Mário \ 
Barcelos entre os dirigentea 
upfritu. Centenas de terrei
ros se fu-eram presentou e o 
c11ma remanr..c era. de amiza.-
11e e a.legria. Era o fecho de 
ouro de um ano que pai-ec.a / 
de tristeza e foi cbelo de Yl
tór!u ,l alegria$ ..• 

oooOooo 

- Grande êxit.o obtieve & Pro-
olssão de Xangõ, realizada 

dia 19. pela lniclativa de nos
ir Preiddente Ma.rio Barce
los, unindo cada vfz me.i! Oli 
&,-,rlrltü . 
- Uma bonita fest. to{ ,u. 

,!zs.da no Abaçá do Baba
la6 Joaé Florisberto ele Me
neaes. da Rua C&t.a.,"1.l&Jle'S n• 
175, em Q,-waldo Cruz, em b<>- , 
~ a.o anlve,Sát'lo do 
yJ>rante caboclo OblraJara, 
comparecendo QOdSO arllcullS
ta.. tendo skl.o recepcionado 
tld-algament-e pelo Zelador e 
sua Dlretorla . 
- Foi reco1h'da n<, Anaç.4 de 

Olá. oo Be~o Manoel Ai
res, dirl.g,do pela Ya or!xá 
Nllza (S'na,voruca) a Yaô OS- \ 
waldina Malheiros dos Sa.n
tos. t.endo oomo Mãe C"rºadel
ra. a :rakelte1ê Yabadê As / 
muzeozas são rta!Jza<t-as pelo 
Ogã NaTitl. 

- No pró:x1mo dia 2 de otnu- 1 
brO, às 20 no·a.s. sera. ru-

1 Hzada no e E V vó Benedi
ta da Ba.hla da Rua P6ra- , 
na.panema nc 253 em Ramos 
uma SffSào feottlva em home 
oagem ao Erês. Meus Para· ~-

Or. Ronaldo Bravo, o Jovem 
&dTOgado que já pQ,Sui uma 
legião de admoradores, encar
regou-se de um caso dificlli 
mo. Porém, com a graça de 
ODlá e a sua capacidade, deu
tiro d.e algum tempo e«pl'l"O 
ttot!ciar a sua vitói-ta. 

0000000 
Peço a todoa que 

' - o Qulnt.a.l Rocha de ~õ. 1 
:pr~ura• , ditigldo pels Babá, :tracemla 

Clpna, realizará llOJe, um.a j 
Procl&são em .oul'Or à Il>ei
Jad1l e a Xang6, .saindo da 1 
Rua ~rra ele Men~ n• 1 
m. em Vaz Lobo. be.vendo 
em segu!da. dlstributção de 
doce.,. 
- HoJe, ser:\ real!JIM1& un,a l 

bonita bO~ ao,. 
Sr!s na bela Tenda dlrtgl~ 
pela ettc!ente Babâ vera. n& 
.Rua Morangaba n• as. em 
Guadalupe. Co~i:eçam. 
- C. E. Caboclo Pena Azu! el 

Vovó Catarina de A.men
da locailzao.o na ttua Dr. 
Luiz G1ludie,..Ley n° 113, d\rl
g1<1a pela nosse esttmada tr· 
mã, a Bat-á Maria Re ena 
que realiza oonsultaa IS -za 
4 .. e 6ª-felras S,..,oql)es aos •à
oaa!\O 
- u oom irmão Ma.urtc10 ae 

Xangõ e o Pre.SldentP. cu , 
r.E. C&bocJa JUrema. ~lLUI>· 

da na RWl B . Q!Jadra S n 
629 em Jardim .Paralso vu
que de oaxias. que 1·es.1 z3 
Toques aos sábadoe. Ag!:!de
ce!I1()6 o con vne . 
- Ne. Rua Oilvelra Junque: 

ra nº «, em Bento .&!bel· 
ro, exisr-e um bem orga.nlzado 
A.baçá da !fação Angola, d i
rigida com eftclênc'a pela Ya
lor!xá O!á li:&. 

COMESTIVEIS SINHÁ 
,E PORTUENSE l TOA. 

BALAS·E DOCES PARA A SUA FESTA 
DE COSMF E DAMIÃO 
ATACADO E VAREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA TERREIROS i! UMBANDIST AS li!M GERAI 
MASSAS DIVERSAS P~LOS MF.NORES PRF ÇOS 

Domingos de Frias da Rocha 
RUA DOIS DE FEV!t~Rl!~IRO 1085 - loja E e F 

PE.'DIDOS PELO TELEFÓNE: 229-1376 OB 

DOMINGO, 26/9/1971 

TERREIROS QUE VIERAM À 

PROCISSÃO DO DIA 19 
Conforme nõe esperávamo:,, 

esta prociasio de domiDgo pais
sado foi. uma 11&3 maia con
corridas cie ~ já re&liza· 
das. No livro de pr.eeenç,. to
ram regisb-Mlo.s 01 &eillin~ 
terreirO& e pedim~ nos.saa 
de.sculpu a.<le que porventu.ra 
deixarem de .ser me.w:ionad06, 
pois não constavam do re1'e-r1-
do livro: 

C'enu·o l»pu,~ OJwn lCA 
- M.a,cae. :Ya.:01ixa,: .l•'.Ja.cieill.Jl 
Cilrula Car\>'a..hO, a .Ma.e Noca 
·xux Coml.s..sao aa mvwga.çá... 1 
da Imagem de Iemanja, cne
fl&ua p~o---trmâL .. ~ ouve.a 
da t<v.iseca, con.a11Qo amcu. 
com a. n~ pi-e,,ença QI 

Ora . .u.r.,.a.s P--..e.i, Lem •• = 
renaa 1'Sp1Ii1& .Filhos àa ca. 
IX>C,la, Jur..,ma lSeLe 11a .Lir&I 
Rua cios Caq~ro.;, ,t,'14, S&r1 
tí&suno. :Ya.oim; CacUcia. ci• 
Aas.Ls. .IXlCt Roça Clo .11.a ng,, 
de Ouro un Tenda vovo & 
nedita, rua General Padlliu.. 
lCtXX ee..sa ae C&ndade Sá~ 
Seba.stião, rua Zizl, 5:i, .r..m, 
l1'l Va.sconcelos. .Ba-oa.: ~Iarllro 
de LOurdei Coota 1'1,pi, ao~ 
Ma:iazi.nba. x.u....._ Quuita.. Ro 
cha ae cao, rua Be.l.erra. ae 
Menezes, 22'..I • .Ba.ba: ..cracema. 1 
nu Tenc.a Espuita Camb~n l 
da. aa Guine. uaves,a LU\'• 
Na....:..menw Lop~. ,9, 1''on.sc j 
ca, Niterói. Ba.oa: Marta Lm, r 
t.a Ladeira.. xxxx r ... oaa & 
pmta Sagra.ao Co1aça.. ae Je 
sua, rw,, Correia T.ei.xeira, lOb 
Realengo . .Be.bá: Ercilia. = 1 
renda Ogum Beira Mar, rua 
.'durundu, 165, Pacue A-llgueJ 
rla.bá: Irani <100 Santos. xxn t 

Oentro Espírita Est.rêla da 
L\iz. rua Conde de Ira.já, 2õ8, 
Botatogo. ~a;orixá.: Edith , 
Melreks. llXXX ca.ntmho d.c> 
Vovô Chico, rua Vanánclo RI 
beiro, 381, Engenho de Oet. 
~ . Bab&Jafo· Ubaldo Gomea 
.a.o: Tenda Espirit.a Oxósa, 
R.Qm.pe Ma.to, travessa Anton.1 
n&, 514, Jac.a.repa.guá. Babá.: 
Alzira dos Santos Ro.sa. ~ 1 
•.renda Es;plrit.a. Xa.~o Menl 1 
a.o, Macaé, bairro Pl.~irll 
Ba.ba.lorixá: João Sergio 11• 
Lima. Banda Cilê. .xxxx Gru
po Espirita Amor a.o Oesen 1 

arna.<10, rua Nossa Senhora. 
r1e Louro.es, pro:onga.mento aa 
Rua c. Juiz de Fora. Babaaó: 
Lwz de <.Jarvalho. xxxx Tenaa 
ugum .Beira. Mar, rua. Ga.ru ... 
679, Nova Iguaçu. Ya..orixà 
Mãe Mariana. XDX AbaçA d• 
oxalá e Oxum, rua PinhAra.. 
1109, Rocha .Miranda. Yalorlxà 
.Ma.ria J oaé Ma toa da Cru!, t. 
f.eze de Oxalá. xxn: Tenda. 
NO&Sa Sénhor& dos Na.vegGUI· 
~- Ba.balaô. Virgilio do ~
poselro. XláJt ca.bana do ca 
ooclo Sete Fôlha.s, rua Gon · 
~a. de Qunpos n.l' 71, fun
dos. Bab&: A.strOliilda aoa.re.. 
axx Grupo Hwnil~ Un!doa 
da Pé, rua 17, quadra 4.2, nú• 
mero 2', Oua.d&lupe. Bab&laõ; 
GenW Ferreira S&ldaDha. 
.axx Tenda. E!rpirlta. ~ 
Gma., rua Morundu, 67, Pa
ltre .Miguel • .Babá: Edith Nu• 
.:tmento Vi&na. xux Tenda. 
Espírita São Jorge. Babalaõ: 
João ~verin.o Ramos. Rua 
Dom Gerardo 45. u:xx Ten• 
d.a Ellpírita. C&boclo Lua, rua 
Diomedes Trota, 310. Babala-ô: 
Euripe<Ies. XJCCt eaa,. de Ca
ridade Nossa Senhora da Oló~ 
,• tq_ rua Alvaro Nffm, 100, N!• 

seró1. Bwl\: Vit.óda Fel!x. 
UU Tenda Espirita. CristG 
.Rei, rua das Teletows~. 50. 
Babá: Elillabeth ~- xxu 
Tenda Espirita Tupi Flexelro, 
rua do.a Oiwatates, 20, Vila 
Ali&nça. Babá: Erotildes doa 
Santo.,. xxxx Tenda Espirita 
S&n\o Antônio de Pádua, rua 
Brandão Júnior, l!K, Niterói. 
Yalorlxâ.: Adusa Moriw. xxxx 
Tenda &spirlta Pai Bene<tiw 
da.s Almas, rua Orq\Udea, !lã, 
Nilópolis. Babá: Olindina da, 
Co.sta .Jrernanàes u:xx -reno.a 
&.pl.lit-a. ~!&ria Con11a e Arran
ca Tôco. Rua Vilela Tavares. 
W.. Uns ae Vasconcelos . .Ba.
~: L&urlnda BorSl\rio. xxu 
Tenoa. Espirita Ca.borlo Peua 
Azul, rua Dr. Luiz Gald1er, 
113, Penha. Babá: Mana He• 
lena. uxx Tenda. Espn-: ta 
~na Verde, rua IJu.L 15, Pie
dade. Ba.balaõ: João l\lo:·~1ra, 
Pederneiras Sobrinho. lCXX.X 
Tenda Espirita. Caboclo Ian
dt.rrassu, rua Carlo.s Costa. 
58. Jacarezlnho. Babá: Ruth 
Nob~·ega Cury. xxn: Dê do ca.
boc!o Arranca Tõoo. E<t:'nda 
da Fontinha. Ba.ba.iorixn: r o
la Malcmbe. xxx.,: Tenda 1?6-
plrita. Xa.ngô e lemanjil, rua 
CA.ndiclo Benlcio, 2 935, Jaca• 
repaguá. Ba.balab: Ivan Pa:. 
xão . xxxx Terreiro Cabodo 
Curupany, rua 12, número 110, 
[API da Penha; Babá: Irace
ma Martins. xxix Ordem Um
bandi~t..'\ Jurema da C6choet
ra, a.v. Ma.r, cbal Ron.'om, 
2.103, R!achuelo. Babá: Te
rezlnha To....;~• Fru:sca xxxx 
Tenda &o;piri ta. J?a.lhoça !::L i;e 

Penas da.s Almas. rua V!• 1r& 
Ferreira., 24.5, BonsuceFso Ba
oá: Rooa Kunes dos SaJJüOS. 
xxxx Tenda &pirita Oxoosi 
sete Estrêla3, rua 18, quaora 
6, casa 7, fundoo, Guaua·upe. 
Ba.bá: Vanda eortez da Cruz. 
xxxx Oniio Espirita Sã.o Jorge 
e Uom Migue;, rua Luiz Bar• 
ba.lho, 445, Rocha Mlranoa. 

.Ba.bá.: Oda.léia costa. xx..u 
Tenda Espirita ca.bocla Jupira 
- Rua b, Quadra ~. no.mero 
629, Jardim Para.lso. Duqu.e uo 
Caxias. Babá.: Nizete Barros. 
uxx Tenda !!);pirita Cr.boclo 
Sete Encruzilhadas, rua Do
mtngo.s f1re.s. Ba,balo.·ixà: Ce-
110 Delduque. :IXX7 Te::·,, ro 
do Caboclo l'ot.na Verde, : ua 
curupa1t1. Yalorix.á: Ma ·:,z;.
nha. xxxx Tenda FBpírita ca
boclo Aimoré e Iema.njá.. Ba· 
bá: Aidil Sa.nUUla. 

0000000 

:Mul~ ~rreiros que estiV1!e 
ram prasentes dei.xa.ram de ser 
meoolonado,s por nAo consta.r 
o nome no livro ele presença., 
como disaemos acima. A. êlea, 
pedimois as noesas deM:Ulpa.~ • 
t1camos sinceramente a•rade
cldos a todos. 

Leia 5-mpre 

GN na 

Umbottcla· 
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DOMINGO, ttJ•/1"11 

LEI.S DA VI-DA --
- ------

Atropelamentos 
Por Carro Não AO

/ dentif icado 
Muitas pessoas tem vindo ao meu es

critório narrando uma. aérie de proble -
mas. sendo que incidência recai no fat.o 
dos seus entes queridos terem sido viti
mados em acidentes de trânsito. A essas 
pessoas e muitas outras que interessa. -
rem, explico o seguinte: caso alguém que 
Tocês conhecem, foi vitimado em aciden
te por carro não identificado e &e a que
xa foi registrada na Delei:acia competen
te, e se o atropelamento foi a partir de 
janeiro dêste ano, procurem-me para tra• 
tar da indenização & Que têm direito. 

CONTRAVENTOR A.FLITO 

Com muitos ftlhos par~ criar, e.stanao 
a pobre criatura com mais de 35 anos de 
idade, foi-lhe difícil arranjar um emprê
go devido ao preconceito encontrado 
com rel'açã.o à idade. Em todos os luga
res que ia a resposta era sempre a mes
ma: queremos pessoas que tenham no 
máximo 30 anos de ida.de. Não beve ou
tro remédio a não ser de ter que traba
lhar para um conhec'do banqueiro de bl• 
cho. 

Aoontece que fol prêso em flagraute 
e na prisão ficou por mal.a de 45 d.a:.. 
quando ontem, oonseguiu a sua l.lbérda
de atra:..és d~ uma At>elação Criminal en
dereçada a.o Tribunal de Alçada, que del1-
~rou o seguinte, pela la. Câmara: Con
travern,ão - Jôgo dos b:chos - Auten
ticação do Material - Necessidade - E' 
Imprescindível a autenticação do mate -
t1al contravencional, tornando lmprests.
vel a prova desde que ne,iada a posse 
pelo agente. 

UM AVISO AOS QUE GOSTAM 
DE BEBER 

.Muitas pell5oa.s icnorano.o a Let aa:. 
Contraninções Penais têm por costume 
encher o estômago de beb,da alcoólica • 
tal ponto que ficam embriagados pertur
bando a tranquilidade do próximo: a e.ssu 
pessoas dou o seguinte aviso: Cuidado. 

o aviso é dado porque a Lei das Con
\ravenções Penais é saçada e declara o 

DR. RONALDO BRAVO 
Civil - Criminal e Trabalhirfta 

Rua Senador Dantas, 117, sala 1137, 
12.0 andar 

Coruru.ltas diàrlamente de 9 à.s 12 e de 
17 às 19 horas. A1; quartas-feiras, no 

SORE, Rua Pernambuco, 1.161 

seguinte: Embriagu!s - art. 62 - Apre
sentar-se publicamente em estado de em
briaguêJ de modo que cause escãndalo ou 
ponha em perigo a segurança própria ou 
alheia: Pena - Prisão simples de quiDR 
dias a três meses ou multa, de vinté cen
tavos a dois cruzeiros novos. Parágrafo 
único - Se habitual a. embriaguês, o con• 
traventor é internado em casa de custó
dia e tratamento. 

UM AVISO AOS QUE VENDEM. 
BEBIDAS ALCOOLICA8 

Se muitas pessoa., emuna.gam-se ~ 
porque encontram lugar para compraren1 
a.s bebidas, e aos vendedores a Lei das 
Contravenções Penais enquadra no arti
go 63 e declara o seguJ.nte: Bebidas Al
coólicas - art. 63 - Servir bebidas al
coóllcas: I - a menor de dezoit.o anos; 
II - a quem se acha em estado de em
briaguês; m - a pessoa que o agente 
sabe estar sofrendo das faculdades men
tais; IV - a pessoa que o agente sabe 
estu Judicialmente proibida de frequen
tar lugares onde se consome bebida de 
tal natureza. Pena - prisão simple3, de 
dois meses a um ano, ou multa, de cln -
quenta cent,.vos a clnco cruzeiros novos. 

A.O DIRETOR DO MANICôl\UO 
JUDICIARIO 

Pelo trabalho e competência da esr>e
clalizada equipe médica do Manicôm o 
Judiciário envio os1 parabéns ao Dr. Mau-
rício Filgueiras. . 

UM A VISO A SENHORA LUIZA 

A leitora Luiza S ., da Caixa Postal 
24:-038 ZC 09, Guanabara, traga sua Oer- , 
tidão de Casamento e todos os dados re
ferentes ao seu espô.so. falec-ido há 4: me-
11es. 

Temos que entrar com uma petição. 
Procure-me na Rua Senador Dantas, 

117, s/1237 ou no SORE, Rua Pernambu
co 1161, às 4:as. feiras das 20 horas em 
diânte. I 

Palhoca Sete Penas Das 
.> - • 

Almas Louv-a Xahgô Dia 30 
No próximo dia 30, a Ten· 

da Espirita Palhoça Sete Pe· 
nas de.s Almas, que tem sua 
aeóe na Rua ~lr& Femili'a, 
em Bonsucesso, ~á. reali
zando um grande toQu-e em 
homenagem & Xa.ng() e em 
comemoração ao 10" anlversa-
rlo da casa que é magnltl· 
camente dlrlgida pela Be.bà 
Rosinha. 

Recebemos wn eonvite 4w. 
noosa. estimada lrmJi. no qua.i 
ela. nas comunica que ct0mos 

convidados de honra e c,on. 

Tida, por nosso J.ntermédlo, 
~• povo de Umbanda. 
Faremos o possivel para aten
der ao convite e levru- àquela 
noesa va.toroaa. coJ.a.boradora o 

\ 

n06S0 abr&90 e in'VOC6ltlos ª l Sete Penas das Almaa que 
todos os umban<iistas que sempre se realiza em ellma de 
prestigiem a fest.6 da PalhOQe. grande Tibraçáo e.spJrltual. 

-Hotel Ar E Campo 
fCOM NOVA DIREÇÃO 

Gerador pr~rlo - apartamentos luxuosos, com rnll· 
s1ca e Telefone. 

OtJmo serviço de bar • restaurante\. 

Rodovia Washington Luiz Km i/8 1/2 , 
(A 500 metros do via.duto Rlo-Teres6polla) 

FILIAL: Trevo Bot.el 
um dos ma.Is conceituados da Prea. Dutra Km 13 

E' lóglco e normal que, na qualidade de Babalo
rlxá. diretor-geral do Tablóide "GN na Umbanda." e 
de presidente do Supremo órgão das Religiões F.6-
pírita.s, sou procurado por muita ~nte que desej.a 
receber orientação e esclarecimentos SÔlbl'e a nOBSa 
religião. Um dos esclarecimentos mais sollcite.dos, 
é a. respeito d-e como se deve a.brir uma se$Sáo e fe
char. Eu mesmo já fiz milhares de visitas a terrei
ros diversos da Guana.ba.ra, Estado do Rio e mesmo 
de outros Estados, pregando o nosoo desejo de união, 
e observei que cada casa a.bre e f~ha os seus tra
balhos de forma di1erente. E' lóg'..éo que apenr do 
!ato de ser presidente do SORE, não interfiro nem 
permito que interfiram na ma~i;ra de trabalhar doa 
terreiros nossos filia.dos, porém,. acho que dev-erla 
haver uma maneira J>a.dronizada para tais atos. A.1-
.sim penso, mas a. pal~a final, óbviamente, é do e&· 
boclo chefe da casa, pois êle é quem sabe o porque 
das coisas que manda fazer. Mesmo assim, acho ~ 
dou aos meus amigos e leitores a forma com que !ll>r0 
o meu terreiro que é a modesta roça do Xango de 
Ouro, que funciona nas dependências do SoRE, n&_ 
Rua Pernambuco 1161, na Estação do Encantado. 

Inicia.lmente cantamos para defumar a casa. mas. 
antes filhos do terreiro, previamente designados, bo
tam ~o meio do terreiro o padê de exu ( espécie de 
engambelo} . Depais da defumacão despachamos o Exu 
em agradeciment.o pela vl.gilA.n.cia que êle e:irerceu 
durante os dias em que o terreiro estêve fecha.do, man
dando-o junt,imente com o seu padê, para a sua ca
sa, que fica situada na entra.da. da n1a e por onde 
passam tôdos as pessoas que tem aceRso_ à8 nossas 
dependências. Como ponto de defumaç.ao u.samo.1, 
entr<> outros, êste: 

Defuma. vamos defumar. 
Ogum com seus sete cavaloa. 
Vai defumar nossa banda. . . _ 
Enquanto os filhos da casa entoam a cant1~, 

um dos ttlhos com feitura de santo. conduz o tun
bulo, dcfum:>.ndo os quauo cant.ri~ do terreiro. ~\a 
os filhos e a assis~ncla. 

O turíbulo deve ficar Junto da porta de entra
da do terreiro, depois de dev'damente usado. Caso 
chegue médiuns ou usistentes atrasl:dos. tem ~ue 
passar por ali, recebendo a defumaçao n~ssán~. 
Depois. antes de ser despachado o Exu e o seu pa.de. 
os filhos cantam para êle fazendo roda em t.ôrno do 
engambêlo, ent.oando cantigas diversas . 

Na próxima semana voltaremos ao assunto e pu
blica.remos Inclusive algumas cantigas para despa
char o exu . <assinado} Mário Barcelos. 

Renatinho De Jacarepaguá 

Corre 
Tenda Eapírit6 :&strê!A G-:iia, 

Rua Murundt 67, Padre Ki
guel. Sessões aoo si.bado.s, das 
18 às 22 hONB. Gula chefe 
C&boolo SetTa NegM. Yalo
rixá EdiUl do Nascimento 
Ogã Edson do carmo. 

ººº Teoda Espirita Sant.a Bár-
bara e Sio Jerônimo, Rua 
das Oficinas, 203, fund~. En
genho de Dentro. sessões àS 
aenas-felras, às 20 horas. 
Guia Chefe Ce.bool.o Ja,guarl 
Yalorb:á J,ubdivan, Ogã Os· 
"6ldo. 

oQo 
oentro Esp{rit.a Estrêla da 

Luz. Rua Conde de Ira.já., 266, 
Bota.fogo. Sessões segunde.s e 
quamis--fetras, às 20h 3%itn. 
Gula Chere Caboclo :Ftexeiro. 
Yalorl.xá Ediih Meu,es, 0gã 
Alm!.ro Pinto. 

ººº Centro Elspirita sant.o An-
tonio da um.banda. Rua João 
~oa. 4.-0'1, Olinda. Sessões 
aos sábados de 16 em 15 dias, 
às 21 horas. Bab&laõ Bussl\ 
Ogã Cicl.ea. 

ººº 0ant!Jlho de VO'f'Õ Amltd& 

Gira 
d<e Guiné de catum~. Jtll& 
Ana Néri, 662, 066a. 6, õObra
do . At.endilnento.s às têrçM
feira& às 20h 30mi.n. Baba
laõ Armando de carva ho. 

ººº 
Oent.ro Espuita Ogum ROm-

pe Mato. Rua SUruá., 17, r-. 
doz;; Pa<he Miguel. Bessõell 
às 'segundas-feiras, às 20 bo
ra.s e aos sâ,bado.s de 16 CSII 
15 dias. Guia. e~ ca;boelo 
Ventania . Yalotlxá Ju.._ 
C'06ta.. 

ººº 
centro Eap"rita São .1«6. 

nimo. Rua Luiz Belt.r~o, • 
fundos, Praça SêCa. se~ 
aos sá.ba.do.s. às 20 honu1. Ou'-1 
Chefe ca.boolo 'I'rOVlo. BINft 
186 :eert,Jllano de Ara(ljo. 

LEIA AOS DOMINGOS 
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Gôtas 

o Dr. Gefflon Gmllle1"D1e, noe
a.dminlstradqr mu,gou m•i.1: fl': ponto. Pretígiotl a proel&iêo 

H mante-ve discreto como $eoiU
• 0$ comentários t. .11ew .respe1-
sio sempl'e dt- enw.ti4~n10 , 

~ift~o. 
--oOo-

.A Baoá Ellz~ oetb proni..,,,..,. 
~ ,umpria. Velo & proclii<>ào tro11-
• ama linda banüeira e w
f'árl-0s terreizo! da Vlia -~H nii-.. 
IIRcel~nte o eomport.a~llt-o <ia -
~l~ Kentie. Hu!to obrl. ~. 

--oOo-
Incrementado t,errelrQ dsa 

~orixá Iracem&. Muitas oa n -
Beiras. menlnos vç.yrld05 de Oos 
ffie e Damião e~. Casa ;.11 macia 
fflft IU 

-000 
Hoj.e @ dia cte confl ão n 

BORE. Vamos d stribu,r bl'la 
para 3. garotada ~ o baru.no 
ée a m • rrll', por"m que fel <:'dtl.
Ck. 

-<)" o 
h Babá .M:ar a .He~ na ve o 

-om to'ia a fôrl.":.. S;>n ln!rrc,ro 
ta va uma bêiP:;.:;. • mmt-o oem 

~0<> -
J)ooa CacHdn ae A" 14' a ct~ 

ceeu r-e da IJr... u,o con •1o 

»erre ro ootou ro, :,a de 11.nto e 
;,.c0:mn,rnhou tooa · a proe:i,5._;to. 

o ,:m nã~ .re!l1~r•a ~ ~ma~11,:; • 
~horou JiJ a!nd.- f... de n 1,.., 
r1.:1:.1.tm·:i qµe eh..:: ., l)Or • n•or ao 
Ml'lt~) 

-•tlc 
Rt".'Sh.1 Lope;;; ~ Ji'onk • 

Flor m Coutinho ã:mu-' aqué., 
•-ecaa!' O .Pres!iente u o B -1-
<elos não se el~"U mas ens olo 
Tin1~nt~'li1o a.s c:: .• ~ .. r. lt'gi.•18 •ira~ 
t'mnre fim defesp n noH1. rl"ll 

sHíQ· 

~"" ~ Noronha ?.ll1L• •lHl()l, •~ea-
~ mas não deixem ~ cor,tp,.;r~
cer à -p!·~clssão de Xu.n~ó A D :l

Lê-d~ não comT)6'1re(••• por anoU
vo de cioen~a 

-ooc -
f. Vár.o:; terreiro se füiar .. ::r. r.-0 

tlaa, d!I procissão. A1H'OYt>Jt~!';l't'< 
4 deL-w. de que naqur.i' à 3 '1 w 
~a ióta. sar .. v1: ao. novo.< :1-
. <¼if06 do SORE 

-.o li&; -
Mãe Noca, !à Uf M~t:lolé ,•OJ'.11 

Jai~c-eu eom a!gul,9 ftlhos oo ,eu 
·terreiro. Pela P"'me n · .,,..,., e "" 
~t!Jtiu a uma pr.,1••s,,ao i!~n
. e acreditamos ou, r.enha ,;;.l 

bem 1mt>ress!onr.ri« C"om o ma
"lhoso esne~A .... ,J r dJ> f, \,lu•
obrí:ado.' 

--,c.(Jo -

O Euzipedes CU> C;.nuc.« Luã... 
im repreaálla. a não sa.oe,110.., o 
tl,1lli. c.oinpa.receu m:c., ná., bafou 
~a. Fêz ebarmln110 t" :1,..~~bnu 
Ido explicando &!e razóe1 úo ~f'U 
âbarreu!mento. Na •1U1ào ê t ~ ~ 
;aie; bela peGSoa ~ SlJ:F.ieJ1.tii.1J10• , 
~ auaênc!a de f(!Ul'lll nr.in ,.a_ 

-ooo -
O 0ello Deldwue 6 f1i.,_; , 

JmiQa de De~. ·rã.reia JTjfl.ô Q;.10 

~llla. e quando J~ fament-11v,onoJ1 
:, BUll lllli!!nc!t.. ~~"' q:tf' f!l,. !l~lr-
1!~ com t~ ~ ,;• •~ 111 ito'> iu. ~,,e. 

• 

~;COISAS DE NOSSA GENTE.~." 
COSME E DÃMIAO 

HoJe, a partir da ~ ho1 11, 
.9de do SORZ estAr _ ern t9~. 

11~ festa clli'eNntt, ch1?1a litt 
-v.ibl'Atjio lntantu e mutt-a ;c:w.-

. Boje, eatAremoe ci!str!Du1n
-So doceG e brindes pet.lSB.-CH, 
~ faaemoe todtls o;; :anos n.i 
iominee mal9 próximo õ cat 
!l,t 0oame e Damião. Se o PH• 
»ado !rmio desejar fa~r dl \l•i
buf;io de roupas. brmquedos o 
élo~ • cmn~. poder vir &-

-.lo na no.sa ~cie 1>o's or t
.. .amo-s ~<" aju(i.a como St'l'RO!' , 

Pensan1entos 
o ~.spu-1.0 &em b,n,d..iàe e ,,._ 

mo uma abelha S<>m m-AJ · ape.r u 
sll-bet ferir e n:ioa p•oouz de 
, w.·11-davel e íít!l. 

-ooo -
A : e a l)J'eCt' ·.o dUM tõr 

:~ ~ro!a&, com qu~ cad.1 u111 
~)u~a a $1. mesmo. 

-oOo · 
~----- =P.NllOlt.il" & li<> eo•-

80, dlH' com o que dll!ell º" ma 
1.:•o dem 1mpeiiir ctu i>Ja ô to 

.....()tlO-
g1•omek'a di~ q e o cam!

!'.h-o ·ms.is curt.o entre 0O1s l)<lUtos 
- a 1~nha reta. o bom-~ei Ro d!% 
qil' andar certo t .. m 0 lhor e:.-,-

-0 lo 
~o devemos dea{'_l.,r 1>a.111 03 

011tros o que nio õ~Si'ia1Tir;., p11.
:-a nós. 

--ono 
Se gostamoe, ó~ f11.n o q ,e 

~-...utUUQ~ e queremoi, .;omo. obn
s.-diH ~ ouv!r o qu~ n:io ""ntt,,.= ~ níio quen-mo.! . 

-oOo -
O 'U (Se cada llm e s~r·a

do · -.o deTemo.i falar em -:o s1>11 
m tin.as das pa..esoas. poi, e -r.o .. 
~ ... mbitm ~" no~e ,l'ltim,ri.._o,. .: 

/ANSÃ 
bn.sã é. iltlll. dúv1d.. a Yabá 

11~_1 .. popwar da 1el giao e.-;mrl
N•. Considerada a Ftalnha· ao 
Vento e das Tempe-.st:if.es '" ~.,,1.-
d,. .. Orlxá r-espon.~:,h,,j oe-1<>-f 
,.,riu...: (a.lma do,.; mori-ob s;onãe, 
por Ü!SO oha-mati.."t de •·e-arr"'it" -
ô~ l':.t ãe egt.tnt''. 

f.í'.n3â é Utnl'tlébl ?!ll!'rl"."'r• • 
•r,tre sua» arm.a.a ,;r Pn1:unW'ir. 
1.1,.nte pequena e~1:cu1. que t, ; n.
(>.iUS,Te asada ~m 1;ua:, ci.ancu -.-:o
I!lO :se ela estive.ase lut ... nno. A f.a. 
d!!!~ na.3 dança." Õ-! .F,uis:.;· ~1-. 
'.l;. ~ .oraQ(hl·e,i,~~nfilil~ oo.Õ\o .. ~ 
,.,tinssc desencadeando a.s: tor-

- eia. natureza que me 
,-:a UmbandA a .,UM cor ~ 

~1..,relo, mru; nt nat;â4 àe An:tol~ 
ma cõr prlnc~ ~ ~ coral- o<>
tencr-, usar também o o-er1Mfüo 
õ ~.té o branco. A ran.sã que v1t~
tt; o b:ranec 6 a ch:i.mad:._ 11.<nsil 
«e !bié ot1 de oem!t~r:o e a .~ r~ 
et1be .o ~eu .a1norettgmo ~1,1 ,, ,~ "~ 
D\\1-,::;. . 

Sei& pritnclp&l .:,hlOl'e~~ 
l)Oré.m, t em ~ Bá:rbau • 
alffll dê&ses f sincrettzada ain
da-, em S:inta Helena e Sant, 
Catat'lna. Mutta'.'l lendas talar& 
que Ia11.1ã. 6 mulh-er de ;&:a1110. 
porém, nóa. pessoa,bu~nt,e,. acha -
mos aue ela aeJa, na v~lld.a<te, 11-
lit• do ~ Ol'll ~ Just1~:-

Ai filhu de Iru!Sli siio de 
Jl J.mpul&lvo • •la de r~ ate
~. Multai ~•i mal<iotM 
f~III pf.,slmas referêncle.& UA 
ttmo, fl:lhal1 4e raru ,......-ooren:. 
tn4o nilo OUl)6 de mallkcie, po!1 
n~o ff 1>0~ aceitar que uma or•
Xà, com .Siltl fürç;i e iuz. 1><>s&a{ 
mt:erknr no pro1:ed n ,o n~• 
filho enearuhlitru eo os 1>Rr o 
11.l J 

As conta de l i. a n;:i ú1~~ 
hand. .-iio araarelas e na , UJ!o
!a. coul ou vermelha . , u.a:. run
pa,,; acom.oanha..n ru: me.~m1.s C1'1-
re.& e em •u ad-ê são t,orifoau 

· egJ•J<ia& callc-es. Q :uirtlnhM ei
~ a.i. e outr~ f 1 l1tii,.. 

ansâ é lounda ra, dill. 4 de 
deMmbro, dia de S;rnt~ B~r1>ar.1 , 
, .mas te..t3b 2io sPmµr~ d• oe
le.:a 1mp11eôõ1on...:nw 

Entr~ as d'gln Qll = r -
lha:; 4c ran.s re-e-t:-bcm ex. tt: N 

.s mle!a!a egun Olll l\fatambg 
ç~ EJ11empio: O :i. M4Ssale .• Ia
ta.mbal~ etc. Ten.ão u. ll m mu.
t~ <ierlyadas de Bamouruct'.n1a , 
~olho D'lÍ /<~))'~o B~ mo11r~1 

GAMBINDA VOl TOU 
Em du~ pr,,c• ... ,, ôc-•. c, 'f6r

reiro Camb1nda da Guini, la <H 
Nit-@ró1, faltou. Ficou um vu o 
nas dua& pois el!tavamo~ a.c:os
tum-adog a vê-lo formando no 
Jllgéreit.o Branoo <ie Oxala N f"~

t.a. ele voltou rom tóda -. ; 'Jr • 
a· e .s1mpatkt. Grnt~ uo11 e-s1 a 

:ili Dona il.farl.,,. Lm:i.a Lade,N , 
o Zélfo e seu., fillio.~ r~rt>,;en
r.a.m magni.íieamen·i- :.. lí~v:iantia 
de N'te,ó!. Espt>ramos. que o;;o 
falt!' nun"a ma1s, nos , 11 t".

tt!'llCa de;;te. ea'-'a é uma wi,a ·~-0 
~m nns~r.~ promoFn~, 

MARtAZINHA 
Desta ver" , B.d,;,, :,1 ,. ~.ti 

nha, u.o in;vil.:: d 1 tm,r• ,mar m, 
procissão (!O'JJlo. M...e de Sll.nto, 
funnlonou --eumo II ui-ér. t ,et. ti ,ret,o.
r:t do SOM. Andou tH um 11fó 
para o ou:tr0- ou:t-oll i.a ca:n t.i,.> ~ 
e no ftm, -f~!'Jll nt·"ll " Pu-s:o.~n
t~: ""'"Pn:':l, ~-.. .. d~,.,1~ v~~ dr\> ;,ar-A 
-,.flln:<e.r'. • 

CAS>;~- SAL V A TI 
o \!J.::ial Salva.ti, l>Ol'.I, (igl~. t> 

d lnval tinh:;.m -orobJ,,nt:.1.~ p:irt1-
cular~JJ mas, tn<?~o assuu, ei-tê
,:e ntt proc!S.Sâ.o, e acompanhou- , 
Pm todo o seu oer<'ll'',o .\~u 
decernog o presti:•o 1 .;aoemo~ 
que nodemos contar com é'e ua
ra, a que der e VleI Estamo, 
an~na.s t>.-r,er:..mlo o Sinvai cum
pÍ·lt uma i,rom1:rsa. par.i ual'r.:<r
nvt~ um fl.nt.lg-o d8Pl.ÍO no.YIO. 

DIALETO 
Qua.t>Q.n - 4'0""-< 
~UlbUlltfO - p~ ~ 

ai rlc a.ftGI • 

)l.oueó - q~ ooda H • 

a...._,.... ~--~ .Rolé - 1<.11,._ 
~Wlt>lLlti - e&rro eh ~it 

.ôanrntll~ - pentet>l 
8'1.nàa - engr~va!la.r 
ânanll - ocult-o 
Sumb SII - BUbl1' 

liJ>lrr un - c-ertu1on t 0<>m ou 
ore.icri 

dila n - n'.\Ot'rO 

:ss.lu~ -- 1'ali1oad4! 
Jlok'.u -- aaber 
~o•$l aUe - PQllk> ú:l.nba~ 

.~e~ lnteuç°" 
slbané - burro 

111.liG - senhof'f, 
<SJ!l& - ll<>W\• 

ra-,.. ol11u 
To,o - pai·~ 

Tona - aeo.rd!K' 
'l onok. •- brm~• 
'{',,1f~ - pól.Y4)Q 
'l'an - Iue. 
T.e - eu 
1'{' mi - JJl~lll 

MINtCRôNICA 
Crl.,t,óv;,í.o, o nos,o bo!'ll nn1go 

, o que se poú-e chamar d" um ho
mem cala<i!l. J\'llil;., po1M:o tnl\s ;,rà
'oalha muito ,. t.odo:: v·rs.m C{lllle> 

.f-uneJo,1ou n;;; prod!s,.o. Anda •11 d• 
um lado p~r, outto 'l)X-63-úra.va or .. 
ganizar tudo, par~'f& H •• os M. r , 
e fêz_ tudo o Qllc foi ll0$4'Ve1 pal't-; 
o exlto da nos&R m:i ~cha. Pela s·1 
dc-óics.ção e ea.rml1t1 ooru o :iant.o, 
botamos o i.e11 nomt- h()je, na mm1-
crimlca, eomo nma sm;ela 11om1:na-
11em a um homem quf' t;raba.J11a no 
anonimato o qiw n;,o quer a1,are
<•er . Seu desnJ~ :. sr.n'ir sem q 
parlt .!Si:;o pret11

• ii'!T ct-itnüaril!,o. 
.Multa g,-n e ru>vf2 f:1-,kr· a ml'-~tn• 
t-.-0 ~a ou ;,,-_,~; <:<,mn M! õ1:-: no d'ta
oo rx,p,1br: T'lf•:r,1.r oi•~10 ~llt'I U • 
..,p .. 

MAURíC10 
DE XANGô 

() nolloo e1>ll.1n_11do :~11,und• 
Õ4J ~ ... ngb niio falta IHJ proo1.,.. 
11õe& {> níw fiã.ltuia fl! d.D .seu DA,., . 
Blle é Importante, pols ~ cons Qe
rado o 11,lto-falaJlte das uoé1S·,.A 
m1m::hae. Tem um vouirjo for
midáv~l • IM f,u. ou-vir 11,o Jon.,, .. 

O H~lo I.11111~ f.ol oult-& o--u-
1J11doi1 JllUlto 



A 

s 
on.t•Pfll'i ••MMS,•~•16 

.._ dt porlts INlits, iiM • • dl ntçie, 

• ytô • quitwlt dt Er&s. U. Omtdl ~i • "' ~ 
~~~----------,.- 1 

G 
, 

<N Owt'o. 1 a~ o A(MM, ,erá PHtÍttde a ~ do M 

d 111a1s dois erês, oo barco s,a,do mês p~, NO ~ da 

~11-r-dt e outro de lansã. 

Es~rlffil>i COffiO sempre comr com o !)f&5tt1}io de k>d05 os 

"°'10s irmaos, pois a oporfunidaót í niais Ufllj qvt femos de ~ 

7'1Wftir sob a bandeira do glorioso Exéfcilo Branco de Oxalá. 

Toque 
,..--

D e 

Angola 
Hoje 

No 
SORE 

Sa·ntíssimo, Meia-N i.fe ••• 
,.. 

- JtOà,el' font tle eGallln • ~ lflle:11) O Nttl• 
..._ 00tt10 eu, i,ó 11uem ficou mitit.u • -u .. 
il~ oHernMfo o,... kal:Hllbo." q\M!ht pa
'"'1-ov oom a 'lalo1·ixá Oaeiuta de .1.._, poo., 

- :.nto,·idacle, HCtll'M' • 'Ili• V°" ejt()Jºel'(tl', 

• pal'tfr ~ boj•, 11• co,·1•RAOAP., cl-0 ,oe11 

•bt•ide. lflM! ffden MIi ...,,. •«<> ba-ltiot1t«.f, ...,_ 

- "''<JÔe<i •c>rmaie }lllf'II 'IIM i.vã._o. ao 
.. Yo lia Uo1bMl-Cla, lle ~ M 11.U.,.õee h· 

,... ...... e lt>MJlaO ~ •ócSM M ft.Hi:cifftl, a -· 
•-••iHt- verdack ,,..,. et1von. (la~ .,. ,,,._ 

_,. • ftU HTJ: DA LJIU, 

V°"' uc>n.,..r ._ o· 

- du ytd,a " -» diHu'-ià<a elo kHlo.s CM1 ..,..,. 

~ da "- R~~(I . ,-"•· de :-rn·r•: DA 
f,.11\A t-e.· MltNMO ;i. Un>btt.ntla un muito,s 

.._._, 1.11►mo •lt- ~1'ft.m, 11i. d~o• 
~ m0tnet1-k o pa,pe{ ele mtMOW in11>«~11 i!l 

.,._ dfvnt11·at'6 Ih no.a U~. OI!! q11• 

•....,~dtt~vam .- nós, a.oredi._m ""°'"• a-~ 
liMifl. l:11 .thM dip, ». ,iffllldack ck ~ 
.. , J~. 'le.tet-itM, l'.M+or d,fl -~, • 

' . , 

l'TM6il•• .. 6rJ'M .._. i • MlrlliNIC> 
óllCU.O DA.-! IIELIGiõES E8Pflt,ff'AS, 'IM 

CMYãa te Asi,w; i nana rtõria lla ~ • 
,q RIJ SETt: DA LJ.R.\ cle11 •· MI 11ontrá· 
l'io de q .. 111ttitoe pe»H.1111.. •m MOJlillmentat 

~ .,. llOIN>a l'l'enca 05 CJ- nio aeredi• 
-.v.,_ .. •é&. ficlllGI abiwnadoc ~ M »t«H,· 

~ ~ ... NOHIG ~li a.; noi* ck akcl,o,, 
.. IM lotlfÍD4" Mti• di! SA>,Tj$8)M() (tv•• 
ttT..- JHl~ IM 04tYtr \Sll'8Cl6i tl• ~ 111)41.• 

111,\'ilM-. °"».ô .. pele. JHo-Ja,«"M>i> ~~llio• 

4-. • muit:... dQ., q1u1u vãu cti•1·~'Q.fll\M JN• 

IIHu .... - Ho.te G.~Zt:T • .\ o• :\OTiCll.4.S, Si· 
_ . .._ 4'0ll<ltJ n.- rn•;1nu, ... .ttônito com a l't":.t,n• 

.,_ v.1•d1t ... 11.-.. # SET}; O.'\ LIRA, 

5c l'O(."· - h·ma:.., Sa balfl-rixa Oll Batt>a• 
i-4. M v°"i, minl):1 iNnã Baba 011 1'alorh.à., 

ah\dft nã.o foi :i. s,,.itis,..i.mo. ,·ii ate Já . Pro• 

♦1tl'e no btw- 11 11o.s,-a t'stimada L'ltzi-a, filha ma.• 

~IW t\e d0tu1 O.<:ikla e di4ta C\lle é nti-nha, Oll 

ltlêll 11onvidado • ,·oc,é ~eni ingt·(')Ho na LIRA., 
1"·1'tN IA, IHllll-4I ett, ~ 1u~te Wei8 • ~ 
~,. ~- .,.ct~• eh• ,.;. d-e ... • 

.......... .,.. __ ....._.,...,. 
lhe. Mlfl•,-•, ,._. M ~l'l'!H poil- .,_ 

.uj'I.IYl-r, ac ~ .8pFIMOAAMII flH ...... 

.._ IH ~ ._ minvto. ».poie, ..,.a .,.. 
- t••rrMro, ._;i.. oeOI'~ também eMSM 

-l'II vilh~. pois 6MMI """ es])tl'iM • Rllt 

~ d• eua.s • foi. ~u.e SEft DA UllA, a. 

lillvt111 IH - - °'41Cj"in.~J da ~ão COtlH> 

~wi diN-t-, •, IWI YM'clad•, a 1T•nde ver
..,.. .. UIIW>llfM\a ele todos M ~ . De· 

.. i.. .. •~ t..nr a.ilWlll ,--e--i.l. eit})fi'e • 

tt.t 411 GiN • t-w @Ol\heeai.• de p-no iJona 

l~MA cw AMis . 0•-1.'aJtto 1tM ,~ lOdff 
~n• Mmpre - denon N'~d-ihl • k!"~.ib-m en, 
ffld-O o qoc Nt di110, poic! M-mpra falo a l'tordad• 

~ """ pe.lit J~.-a d:t> m~ .Pai Xangó, :ie itni• ' 
1·io a no11, .m defeea d,t um patrimônio que 

11ãu )H>rt~,n-0e à Tenda R-.pí.1•itll FUho.; da J11· 

- Qttoe ,mão perNRU a -Caeillda c\c .A!si:,,, 
mac qne ,wi vel'daM peftelloe a nés kMlos ,_ 

liomoa u~ 001tricto.1 • ~ ""' 
16,_ (wdnwo - ~ N!M;llild,,e - Jldi• 
._ .., 'hl\il:Ni,, 
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Meu Sincero Agradecimento! 
LlJl:L. CARLOS FORTES 

(Babalorixá TOLA i\lALEJ\fBt) 

- l>u1a das fra.ses mais belas, que 
-ili seu conteúdo encerra poe.sia e rea-
lidade foi a escrita por )IARIO BARCE
LOS, em seu Livro do Exército Branco 
de Oxalá, que diz: "Eu um dia andei per
dido no mundo e só me encontrei quan
do encontrei a minha reli~ão" . 

Frase· linda, repleta de romantismo, 
,·erdadeiro exemplo para todos nós. 

Realmente a Religião une os Povos, 
congrega irmãos e proporciona novas 
amizades, por êsse motivo agradeço sen
sibilizado a todos que preti&faram a 
inaug~ã.o de nosso nô'l'o Ylê e o Re
colhiment-0 de 3 Yaôs da Oxum {l\Iário. 
Belinha e Aariene) . 

Uma bonita festa de Confraterniza
ção Religiosa, tendo comparecido Ca.n
domblecistas e Umbandisms, provando 
mais um.a vez, que o bom exemplo dado 
pelo SORE, foi bem aceito. 

Lá estiveram u Yalorixá Oiá lcê, 
l\Ia.nulanjê, Flor Pattitucci, Bemadete de 
Oxóssi, Abomim, Sinavoruca, Oiá lfé 
(Mãe Ellis), LiKia Salvatti. Nilza Lopes 
de Soma <Iemanjá Sobá), Ruth Cury, 
Léa Dam~o, &idiJ Santa.a.a de Souza, 
Maria Affonso (Caboclo Corre Campo), 
Damascena Ofrveira (Caboclo Mata Vir
g-em), Dulce (Caboclo Rompe Mato), Ba
baloriú Obá Teleuá, Odobei, Odékoiasld. 
Jorge de Oxóssi ie sua afável espôsa, 
Sebastião Marcelino da la.nsã, Odéran. 
Alberto Silva (T. E. Trabalhadores ela 
Um.bandal, Jorr;e de Obat&lá.. Fra.ncisco 

---·-lt-M..:WLllla-es Cl'. E..l"ai Antônio), Gedenum 
e sua Ekede, Babá Ablpl) Vlei'ii, Sin-

val Salvaiti, Julio Cury, Baba.laô Nelson 
Salvador e seu Pai Pequeno Ivo, Elr.ede 
Jane Lúcia, Deleji, l\laria José Nascimen
to Ferreira (T. E. Caboclo Urubatão), 
Ivanyr Salvador, Fernando de Oxalá, 
Babalorixá Ner;ê, Tambalajô, Vodunse 
Zaze Era.ngi, Kitalamim. Aliee Claes 
Brandão, Yabadê, Badesi, ZU1&"11ê, Tolo
ji, Jigenã, Omineuá, Oiagidê, Euá Sil6, 
Sussunaré, Odéqueci, Siderã, Inachê, 
Oiabec.)', Babá Irene Miranda, Odéamim, 
llonaoussi, Eladeuí, Sileui, Tojemim, 
Obaissé, Obanizô, Deleuá, Omiuadá. Deu• 
cldê, ljilôqaeuamaze, Ladeuí. Ajonilê, 
Cadyamê, Obainã. Iaboté, Jideçã, Daru
nã, Tayonirê, Ajagonim, Toperunã. La
demim, Maria José ele Jesus Pinto, Creu• 
za Silva S:í Barreto, Ogãs Louri'l'al, Hil· 
dérico Passos, Francisco Ob'aluaiê e José 
Pereira, Oiaguirilê, Yakekerê Shyrley, 
Oiameçã, Togunlaré, ()gumdeí e Joê. 

A todos o meu muit.o obrigado e que 
meu Pai OGCl\l de o seu axé para vo
cês. 

Nã.o poderia deixar de açadtter a 
minha Yakekerê OROl\lBI e ~ Alabê 
MUJ,,'l>INHO, pelo multo que fizeram pa
ra maior brilhanti-.mo da solenidade 

: ) : (: 

TOLA MALEl\lB2, realisa consultas e 
JÕ{o de Búzios, tôdas as quartas-feiras e 
sábados, a partir elas 13,00 horas, com 
••seu" TRANCA RUAS DAS ALMAS, na. 
B.ua NasciJnento Gurgel n.0 29, Largo da 

onUnlía; an sWa o 

FEST.A DE CRl,A.NC,A.S 
.> 

DomlDgo pa.,;sado, curu 
prindo mais uma etapa da 
nossa missão, realizamos 
no SORE a festa em louvor 
aos !beijadas, com farta 
distribuição de balas, dõ
ces e brinquedos para cêr
ca de mil crianças. Du
rante algumas horas as fi· 
las 1nterminãveis de meni
nos e meninas alegraram a 
noirsa casa que mais pare
ciam milhares de passari
nhos fazendo aquela alga
zara das tardes de verão. 

Abençoadas sejam u 
-0riança.s materiais e espi
rituais. Vimos em cada 
semblante a felicidade es
tampada e medltamos do 
porque de OXalâ que del
:ra crianças sofrerem mor
Terem em guerras estúpidas, 

GN na Umbanda 
(OrgAo OfldlJ Go SC>Rlll 

Bdltor Mino earcelOs 

EXPEDIEN'R 

Corresi,ondi!lda• 

Rua Pernambuco 11& 

2:neantado - 0B 

na.scerem alejadas e nu 
fim acabamos por deduzir : 
que o nosso grande pal 
sempre sabe o que faz . Nós. 
pobres mortais e seus se
guidores procuramos ame
nizar a dôr e o sofrimen
to da petizada pobre, dan· 
doõ a ela oelo menos um 
dia de alegria que é o dia 1 
de Cosme e Damião. Espe-

ramos ter cwnpr,(l(, com 
mais um pequeno pedaci
nho da nossa grande m!ssão 
e agradecemos a todos que 
nos ajudaram tanto no do
mingo como nos dias ante
riores, passando llstas e nos 
est imulando com a sua pre
sença . Os !beijadas que 
abençoem a todos. Saravá 
nossas crianças. 

T. E· Estrêla Da Guia 
Festejou /beijadas 

No dia 27, a renda E:,pu·1~ 
F.strêla da Guia, que t,e:n .,e
de na Rua Adria.no Passos, 
63, realirou uma. grande festa 
em ouvor às crianças, festa 
esta que foi assistida pelo 
nosso representante FrlWCiScO 
Tôrres Dias . 

A casa é dirigida pela efi
ciente Ba.bé. Ellza.beth, e eeu 
guia espiritual é o formoso 
Caboclo Gira Luz, dono de 
um impres.51.ona.nte grau de 
luz e responsável por muita. 
caridade que se pratica nesta 
bela casa de Umbanda.. 

A festa da criança foi ex
celente sôbre todos os aspec
t.os e não obstante as carao-

iei·.LSta= a1egre.s (io dia, exis
tia, segundo relatou o Fra.n· 
e1soo, uma grande Vibração 
em tôrno de todos os que &e 
encontravam present.es. 

Franalsco .lerou a llOl!Sa pa
lavra de fé em nome do 
SORE, do· ta.bló!de e do nosso 
Prealdecte Mário Barcelos e 
çaças a Oxalá as SUIIB pa.
lavras tiveram eco. De!Jtamos 
a n056a modesta sede à dls
postção dos nO!lS0S irmãos da
quela tenda, e pretendemos 
em breve levar o nosso abra.• 
ço pessoa,! a dona Elizabeth 
e a todos oe filhos ela sua 
(:&Ili,. 

CURIOSIDADES 
- \'ocê sabia que a chama de uma vela é um danento 

ela natureza, imantado pda fô1'9=1 do pensamento e da prece, 
formando mn aaura f&nea em volto de quem acende pro. 
tegendo..o contra oe ataqut\,; doe inlml,:-oe, propor"lon&ndo d«i 
mesmo o "Corpo fechado"? 

- Que RaIUatls admite que o E9plrltlsmo 6 untversaliB
t&, porém muitos Espir!w não admitem a Umlbanda oom<1 
E<:'J)lrltl..c:mo, e sim Medlunismo? 

- Que a medluuidade sempre e.uniu entze os povoe mais 
antixos da Ten-a, porém as Leis cio E5plrtt.1111110 que rormam o 
seu c_orr.o doutrinário vieram por Kardec? 

- Que o Livro doe Espl.ritaa surgiu em 18 de a.bril de 1867 
a.pós várloo ano.s de prâtlca mediúnica? ' 

- Que a Codifl~ do E5plritlsmo se com,p6e doe Uvros 
dos Espiritos, d~ Médlun~, O F,vangelho 8qUJldo o F..spirlt.ls• 
mo, O Céu e o Inferno. e A Gfflme, todos de u.utorta de Alan 
Kardec? 

- Que Religião é as.sürtto ~ consclên a n!io 
deve rer Imposta? 

- Que a felicidade rstá na raaio d,irri41 do progTe&&o l'ffl• 

lizado, de ..arte que, entre dois espíritos, um pode nã.o ser tito 
fel!& quanto o outro, únicamente por não pose;ulr o mr.smo 
a.diantamento intelectual e moral, sem que para Isso precisem 
estar, cada qual, em logp.r d1Ãlnt-0T 

- Que o maior dos ataoaque.s, o Rum, é um 1rus.rumento 
nob!e dos :Abaçás Jêje-Nagõ, sómente tocado. de acõrdo N>m 
a tradição, apó.s a chegada do Voddum-ma.lor do Y1ê, na oon 
flrmaçfi-0 de Ogãs ou na entrega de Dekãs? 

- Que o atabaque do Ala.bê SU'l'fno Ma.noel, do l'errelro 
de rulquéria. foi :Importa.do diretamente da Afriea? 

- Que os agdavi.s são utllizadOli pr!nclpallllente na Nação 
Kêto e êm toques especiais ta~ oomo bravum e.lujá e ads:mm? 

- Que a lcftja da Lam.pado•, na A vcnlda Passos em 
1830 era sent4a por Padre. Neçoe e pertencia a uma Irman
dade de l\,lulaks? 

oe uma xnnã de re que vê 
de perto a n0&0 a luta, rece
bemos uma slmpit!ca carta e 
uma ()r01)06ta do Clube do ' 
ED!arte, clube ê6te que nho 
desejamos pertencer . Ela ca• 
rlnhooamente nOIS adverte de 
que devemos descansar um 
pouco e é 1._..io que preten
demos razcr, porém, l)Or 
curiosidade af va1 • proposta 
com os seus 10 mandamento.s: 

t-"LUBE IX> ENP'ARTE 

1.•) - :,eu trabalho antes 
de mais nada; a. sua peMOa 
e a sua saúde são secundá
rlrui. 

2.•) - voce devert. tr ao 
escritório ou à fãbrlca, tam
bém, aos sAbados à tarde, do
mingos e !ertad011. 

3-~ - Se, por acuo, n&o 
puder voltar à noite, leve, pa
Ta ca.~a uma. J)l!Sta cheia de 
papéis. 

4. ") - Nunu. d1ga JI.IO 
quando lhe solicltuem algo. 

s.•) - Procure, sempre, t.o
mar parte em tõda Comis
são, Coni:e'lbo ou Ooml'ê que 

aparecer; aoeJte tooo:s ue 
convites para 1'C'lllloes. ,,u,
quetes, conferências etc. 

6.0) - N'ao permita, Jamalll, 
um descanso depois do o.lmô• 
ço; aproven.e sempre as no
ras de comer para rep'l.<;.-<ar 
os olhos pelo jomal 

7.º) - Pescar e caç.u. sao 
tempo e dinheiro perdt:lo•; se 
alguém o oonvldar para JJN
sear, 1r a um s(t!o, jogar car
tas, na.o va. . 

8-º) - l!: má politica tomar 
férias e afastar-se do negó• 
cio 20 ou 30 dias; é melhor 
não perder o contrôle. 

9.•) - Nunca divida ree• 
ponsabiliqa4es m o•M<>i!: 
carregue 60zlnbo, o _.,,so da. 
responsablndade. 

10.") - Se, por a.caoo. nno 
puder evitar e r,er que via• 
jar a negócio, vl.a)e, c1e pre
ferência. à noite: oombllt.i o 
cansaço com umas xfca!'86 ae 
caté bem forte. 

NOTA: Aceita.moa, 00\IDO 80-
cios, li-' primeiras cem rl(lO> 
pe,&<Joa.'l que tenham lllcera no 
duodeno 

Nôvo Horário Para Búzios 

o nosso companheiro Mário Barcelos pe.&

saré a atende? para Jõgo de búzios. na sede do 
SORE. na Rua Pernambuco no 1.161 .. às têr
ças. quartas e quintas-feiras, no horário das 
15 às 20 horas. Os tnteressados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
ficha& 
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De qmmclo em vez a op!.mão puol1-
·• é abalada por fatos e.st-arrecedores 

<1ue envolYem a Umbanda, o Candomblé. 
enlim, a religião Espirita: um homem 
01orreu com um tiro na bôca, ao tentar 
demonstrar à companheira que esta,•a 
po.ssuido por um Exu; uma criança te-ve. 
o mesmo fim ao ingerir uma porção pr~
!)arada por um pretenso pal·de-.snnto, 
que usou sangue de morcêgo; há pau· 
,:oo dias, em Teresópolis, a Pollcia. ficou 
de prontidão para prender uma mulhf'r 
lque se dizia mãe-de-santo) que prom,.. 
t-t•ra fazer voar umas crianças. 

O;; delitos de.1,Se.s mistificadores e«• 
ião levando os seguidores dos eult◊
afros ao terreno da confu/lão, da cle,:cren• 
"ª e do repúdio, 

Ol'Th'IAO V ALIOS.'l 

Sôbre o prob~m:,, O\lluno. Joaquim 
,ie Ginjinuim, filho de Agripina do.11 
Santós (falecida), do Centro Santa Oruz. 
<io Ax'é·Afon·Afonjá. Dis.!e êle, em stn
t-ese: 

"Condeno, também, o a.prove!tamen • 
iao nrgonhoso que se fae. de determin1.
ik>ii fatos para autopromoção. Os 6r· 
gio,a exuitentes, deveriam atuu com 

UN 'A lJMB . 1) .. 

-e o , 
· rigor, evitando a repetição dê->Sell rnto.s, 
unpedindo-se a divulgação negativa e 
vergonho.sa contra o nosso culto. Quan· 
to a Exn, orlxá de vári~ controvérsias, 
merecedor, no entanto. de long<>& 1!6tll• 
dos, é alvo das maiores deturpações, q,ta• 
.&e sempre utmzado por aproveitadores 
ignormtes. Na verdade. cada· Orixà ret, 
uando numa área, ca'l)e a Exu a comu .. 
nicação entre os reino,; dividido,;, ex• 
plicando·.se, dai, o rato de cada Ori..'tá 
ter a seu serYiço ún1 grupo de exus. Na 
realidade, êle é a ligação entre homem 
e orix.ás e de orlxá.s entre ,,i E quem 
t-ransmite as ordens e abre oi; ca.mulholl, 

O grande problema, porém. seria a 
ot·iJl.ção ou o aproYeitamento de um ór
gão esptrlt.e. que orientasse, que f~ 
um centro de estudos e pesqubas, for
;nando-..&e, então, uma conscientizução 
maior e uma triagem nas casa.; de cul· 
10, não permitindo a repeiição de fato.s 
t-ão escandalwio.s, que comprometem 
~nlraquecem a fé. O q\te não se pode 
permitir, nem mesmo conceber, é al· 
pém querendo dirigir. encaminhar e 
orientar a vida espiritual de um grupo 
'1e pesaoa.s, sem que para isso t-enba e.-,• 
t>udo, equlllbrlo e conhecimento da seita 
• que ~ propõe seguir e ser eguldo". 

WLADIMIR_ DE FREITAS 
VEIO VISITAR O SORE 

DOMINGO, 3/1 U/ 191'11 

HOJE TEM TOQUE NO SORI 
COM SAíDA QUITANDA ! 

Hoje, a part,ir da~ 113 horas, a Roça do Xansõ ck 
Ouro, que funoiona na.~ dependências do SORE, n-a rn~ 
Pernambuco, 1161. Estação do Encantado, estará renli• 
za.ndo uru toque de nação de Angola, com a .se.ida d• 
uma Yaô de Omnlú. Logo depois real!zaremoi; a qtú• 
tanda desta Yoo e dP. mais dois, que são um Logim·Edt 
e uma Iansã. 

Evidentemente. ~omo .seul.l)1·e acontece, eal)<!rnmoi 
contar oom a pre.sença. · dos noo8os irmãos que ~em-pni 
preetigiam u~ 110..;.sa.s promoções e a oportunidade ê maüt 
uma que .se oferece para que pos.samo.s abrnçar o;; noa• 
soo irml<>t; de crençR. Por Isso, contamos com a pr~
iença. de todo.~. logo ma.tg, ,, 18 horJtS. na sede do ~13. 

T. E. Estrêla Da -Guia 

Deu Grande Festa 
Sábado pa;;:sado ~.stev1:i 

em :reata A Tenda Espiri
ta Eatrêla Guia, que tem 

sede na rua Murundu. 67, 
em Padre Miguel e que 1·e
cebe a compeilente direção 
da no.s.sa valorosa Babá, 
Dona Edith do Nascimento 

O toque !oi em homena- , 
gem a Xangó e as Crian-
0&8 e, multa gente compa
receu para abrilhantai o 
acontecimento e dando uma 1 
demonstração de como do
na JDdlth 6 querida nos 
meios umhandiatas. A Ba· j 
bá Editll é diretora do De• 

opo1·tunldade pafa tigt'âdv• 
cer a ~tã valorosa mulhe1 
tôda a aJ\tda, estimulo 
incentivo que tem nos dado 
nas horas mai.'l dificew dtt 
no.ssa vida. Saravá, (1 q 
o Caboclo Serra Neg1·a poi
sa continuar praticando 
muita caridade a frente d~
quele ~rreii-o e na corôa 
da llUa Babá. 

GERVASIO OÃ 
FESTA HOJE 1 

lia liiti dle1ot-a ,em.e.na re-ce çande obl11 deiuda pelo J>eu do R!o q~ r~altz-e prece.s no partamento do SUPREMO 
~ a holl?06a visi.t~ ào pai, o lé faleeido e famoso sl'ntido de q~ a nOlla reli- ôROAO DAS RELIMES O Centro E&pirlt-a Lirihltr 

da.s Almas e A.rua:nda q\KI 
tem sede na rua rára .:;J7) ~.,;Iijrmia~ -~o::::;fllll~~Qxal;;:=:"=•==Wl.==11.=·=+...,;:;e,:.;~c:n~·w;;:.r:.=~B:::r:_:r~on:__:_T:_:6r:r::ee:::,.._:lie:.J gtão se livre, em tuturo mui· ESPllUTAB e uma das mais 

--,,.~~ iilmil''-r-. J1L.1p,rili31t:D.Q,.J\~ • .J!ntrusos __ .-"--.,+,,;.a.e_1_-""t~=1a:--:::-.tleS'lldoras dos ldeais 
qo .iaudOIIO B:rron Tõ.r.res de j Flnaliz-audo .aua i15Jt., Wl&- tió desejam denegrh e pe o- que norbelam os no o - m São Mathe(u,;, Est~a~d~;'--=-±:::.:::::~~ 
Jlrellll& de quem hNdou tõ- dimfr tê-z um aipllo a todo rar o n06óo du-.:,to de ~'11ltuar tJnos de espíritas umb:i-n, 

• vtrt~ de grande um- povo ~'-' Umbanda do :Dtado Dws. cllstaa. Apl'Oveltamos a 

do Rio.. re&lliia tioJ~ u..-
gran.de toque em loubor 

IH!llld!a9a e eizpoente posltiTO 
de :o,oe.a reliiil-o no Elt~do 
cio R.io. 

Wlililimir, jol'ffll. a:n<la, re
presenta a vont.Mle da 006,."" 

""O"mlll,nda naquêle ~do 1 

apeaar de e6t6r no momento 
oam problffll&S 4e ordem par• 
~ pretende. dentro em 
llr6" :,elniol.ar a sua grande 

pela nOiS6& emancipa9ão 
foi) toc.\05 Ol5 ~t()&. 

J)IM'&llt-e lOIJIO período ~ 
.-guiu os pai80S do saudoso 
~ porém. teve por diver
liH NIIIÕea a 5\». carreila in
WJll'QOlp1da. Mesmo 116Sim 
JJI'etende oontiD uar D& 011,w;a 
- nw.neY'& fl\le lhe !Ôll' po&
IIM, por ent4mder que m14· 
• aeJB ela qual Iór deve ter 
~ de qi.wquer ma
.Mira, custe o que eusta.r. 
~ é cuado com a 

!!Nlhor& Franciac& e é pai di 
SDlO filhos resi.dindo at.ue!
!l!!l<mlW em Nova Jeuaçu. 

O l\'Hlltaote de fazia aoom· 
jjlMlba-r do D.Ol80 e&timtl.do 
JllllilJO JOfJé Oliveira da Pon• 
ffl!(la, qua-i~te cbam&do 
-ie ºZêquinha • e apó6 "risit.r 
t6dM ae noesa.s àEl)endênclal, 
• moetrou vi~te 1111,
.preilliiODado oom o ta-abalho 
p realiRmOS no SORJ!l em 
iben4lftcio dM rellitõe& eapirl• .... 
~ eon.hecemos Wladimk 

.pelo seu tralJaailo • 86 &IO?a 
'1vemos <ll)Ortunidade de oo
ruieoe-10 pe$-Oalmente ~ p()de
•.406 adiantar que nos deixou 
flKOel.ente impreáo. Rova· 
mos a Oxali e a Xall86 QIIAl 
,;..e fa9am. justiça pua qne 
W'»dànk ~ Pl'HHgffll' :n.. 

Cosme e Damião, com tnf,,. 
cio as 18 horas. A cas-a 4 

Festa Das dirigida pelo no~.so lrmã«i. 
o babalaô Gervásio Ferrelrfe 
Lopes que sempre nos di~ Criancas , Na Casá 

De Fôlha 
I)Qmlrlgo pa.siado, o Terrei

ro àio 08,b001o F6lba, Verde, 
d& no,ae, querida Ya.lorlá 
Maria.minha-, recebeu um& de 
li!llM MA-ioree &'31ii.s~aa, oom 
a monumen-tti testa MaJ.1sada 
em loU~or a oosme • Da
mião. Muit.os b61o8, balU, 
dooes, br1nquedoe e mais uma 
eoonne quantidade de oolaaS 
toram ofereoidllB a garotada 
numa f,e,st1t 1il'lda e obe1a ele 
am0l" e "ribr&ção ec,intu&l. 

A cl'lança de dona. Maria
unha, a D!X)ILlN!OA, ooman• 
dou a f-eete que tol um todo 
de &leçie. • a petizada fleOu. 
Miíil. Al~, a Ba.bá Marl.8Z1• 
nba, qu. nós ooaslderamoe 
uma dU grendea ·g1órlag da 
nossa relisião, llbe, com aeue 
!:llhoe" de santo e diretora, 
organ~r lindas ffl5t.ea que 
aempN delam ae.ud&del!I, 
AUln de muitos amigoe e Yl
i1t&ntes, estêve preeente uma 
eua.Wllla, dO SORJ!:, ohefl.ada 
peJ& MA.e l!llrB, que fol leYar 
o a!braÇo do noMO Presidente 
Mário Baroel,oe, que 11e ea.con• 
l!l'&V&, ffll.penhado em festa 

que ae ?efoliza.ft na 
~se6eMBIJaPemalll• 
bueo. 

Kar1ulnhll, ê uma mwhef 
MJmirlwel t --. de& peÇlllll 
fulldamellta.1111 DM JlOIIINI pro
moc,llee. Apear de eer uma 
~i'-r~~~ 

Verde Foi Linda , tingue oom convite para M 
suas festividades. 

EnmamlnharemOll o.e àl& 
maia convites aoe noaSOl 
diret.ores e acreditamos qQG 

loln4a D1retor~-Secretá.rl-a tladM. ~• IUa ~uàa • um ~ nós estejamos l<,g4 
do SORE, desempenhando I Qt>e 0DJi lle ~ multa saúde mais em São Matheus paN\ 
aom dedicação e bre.vure. ae swa Jll'Ollllf@Uir ~ &ue gran- a&llstlr ~ t.oque q\\e ~ 
fUoçôel que lhe foram oon- de lldll8Ao dentro d-. nOl!lt\ verá ser magnifico , ---- -----------~--- ---

bacio Taubaté 
em 

Sábado pa1!Bado, vlalta· 
moa a Cabana Espírita oa
boclo Taubaté, que ~m se
de na rua Leonidl-a, ffl, em 
Ramos e que recebe a dire
ção eficiente da Babá Emf
lla Martins. 

O toque era em louvor a 
Jbe1jildas, porém, mareava 
também a inauguração das 
novas dependências do t.er
relro que é dos mais simpá
toos que conhecemos. Tive
mos oportunidade de pales· 
trar com o vibrante Cabo
elo Taubaté que 6 o Gula 
Obefe da cua, muito bem 
eecundado pela Vovó Brasi
IJna de Arua,nda. e pela 
Pomba Gira Al<>nãn. 

AI con1ulta.s 1e realiam 
~ ~t•ffll'U I M ,ea• 

ova Bandafi 
a6e8 M segundas e ..extas• 
feirM a partir da.a so ho• 
ras. o miWMárlo do ca
boclo Taubaté , comemo
rado no clia 2<1 de Janeiro, 
dia de OxóS&l. 

J'Jeamoa ntl.sfeitos com o 
prog!N,90 da cua • ell)e• 
rama. 'tOltar 16 muitas Tê-

ESTAMOS 
~ outra carta- do 

OOfllO Innlo l'aueto Maroelio, 
reeldlmte D& RII& Slo Joeé, 
3N, Jardim tnJlsee, Nove, 
~ • QIIIIA tle nOB fu 
agr6~ • delnomtra 
dMeJOII de 1'lr Mi o 80RE 
paTA JlJflo CII Bmiol. OornUni-
fflm!lll tl!ID Ili!!!!!!> ~ -

zer, inclusive para ~ 
cer Dona Emilla poi.s qlM,DII 
do da nossa visita el« _..., 
va llllcorporada com o ~ 
chefe. Por outro lado -' 
:reoomos a todos ~ flll'i,a(, 
da casa, o D08IO jOLsMI Ei 
o SORE para qwr4q\1H ad 
cessidade. Sarm. _ _,;:;;:-sc_l 

J 

DISPOSIÇÃO 
Mário J3aroe101 • h lri1K ti 
Urçe.8, quarw.., • cr.nn .tt,/J, 
ru, ~ 16 àl!I IO hoKle, . 
tnndo pe.ra ia!Opepr ~ 
oba na ,eooret&rla do DCllllit: 
órgão, que flea lltUado, CGllld: 
todos aa,lbem, n,. :aua 
nambuoo, 1.-. ~ 4! 
~t.Mlo. ..__.. -- - - , .. ; 

-GN N .. UMBA. OA 

--- ----~- _, ____________ .,.,, 
A ESCRITA 

, OUO~IIA 

11,u11 d1t11 in•i1 belas ~e1,u; !li\ Bíblkt 

• e enco-utro de ..1Nnl!i oom • a.<lúll.~·a, ""r-
1'11.do l,IOr Joio. 

t:1'1 madl"llgaclu t1 .Jeaw; e11t&n ,u, .. wt.-
de diante do tf<mplo, l!llJlinanclo. F<lf quan
do 111111 e9<l"ib!K ti 1'1lrf8fll& kolueraom à i111a 
pl'Nient;:, uma mulher e db1ser•m: ".Mei,tre, 
elita mulhet· fof 111)Mnhad11, tlll\ flafl'l\nte adul
tério, t:, JMI kll, llllltHlou 1'Jol~é8 que t«i& tJIU• 

lh&'K ,eJam ,,pedrf>Jadu, '9, pois, q\lt' di-
2el!? 111(0 d•m éte11 tentando-o, para tf<. 
rlMI d Ql!" 11 a-wur. \IM .Jesus, inclina11clo-
8e, e11ore,ia na 1-crl'll OWl1. o de<lo. Como m• 
si"IÜ!ll<em 11« pe&'fllnt-a, ,Jt&Us l!C lenmtou t 
lbei. dbN: A,11êlo·que denu:e YÓII estin1· _,. 
pecl(ldo, ff>,Ja o p1·imciro que lhe atire pe
,lra. E, tortYndo a .iBcltrul,r-~, c,nntlnuou 1t 

escre·n•· tto ohão. Mas oeTlndo i)ef. t11ta i:H• 
posta .e aot191l-dO!J pela própria eoneciêneia. 
foram-se retirando tllD por um, a começar 
pelos BMflM velhOI! até a.o& últ.hiios, fleando tó 
Jeeue, e a. MHlha- no meto onde efltaTa-. Et·· 

,sue11do-ae J•u11 e nlo vendo a ninguém mais 
além m111her, ptll'l'IIDtoll•Jhe: l\lulhei-, on• 
de e11tlio aq11êles te1111 aciUllldorN'l Ninguém 
te condenou? R,eepondeu ela: Nin«i-tém, Se• 
nhor. Então lhe difl5e Je9WI: Nffil eu tio 
ponoo 6e eonàeoo; 1'«.i • ni.o ~ues DYÍ/1". 

(João - 1:1/11) 
O epiliódlo revela UtnA panM edição de 

tolet·âncla para oom a fl'll4- b,wnana t .. 
1,ma b.abilisl:inla qai4a., faee MIi que o que
riam comprometer diante da kt vigmte. ~• 
êle diH!!ff•O; ''l)tbem MIi ,_ -- MUiher" 

NA AREIA 
FILHO 

o,,• f1tl'l.se11s ., escriba6 rea.ponderiam: "l<:111,iu, 
p,•eaas u desrespeito à lei de ~loil!<:b?" Of'i
xando a ca4la 1IDl aplicar o ea-sttco, desd~ que 
tlveliflt autoridade moral para fa:zê-lo, Ji,su1; 
atu11iu o mesmo fim, por outro,, eamioho~. 
t. ,teu uma llçio que varou os l!ée11loi. . 

;\Jedlta-ndo nesta passag-em, im.to uma 
,;u.-iosidade bnema1 41ue t.eda .J•& ei;crit-0 
na areia do chio? Ninguém sabe. talvtt uln• 
:ufm nunoa. soube!Be, (PalaTJ'llo- no obão o 
,,e,,ito 11s leva ••• ) 

Mas ~ bnag-lnação me t«11w-... indag1u1-
tlo al4'avée a bruma dos ._,pes. Ali, à p:ili• 
chi Jui,; ela naeoente -drupda, tob 11 bri" 
ma.osa da planície c1e J11clá, Tinch d06 la.tloi; 
elo Jor1li-o, .JN1JS eec,re'ria IÕbre 11 .trei;i fin:i. 
hlve-~ que u pala.ff'M f6seem er.tu: 

''Ai estio, diante 4e nós, a. mulher « " 
"" peca.do. MM ciuem ee 1-brou t1e [a.Ht" 
a perpnta fmulamenW: ,- .- pneedeste 
as,im? O adulUrio pode ser mai,, Oll1pa ao 
adulter.tdo qne do a.clúltere, O ato é um pa.
ffLlllll4: a que se ~ep. a.través de cle,fraus: 
14uem viu ot1 de,ra.Us clffta, mu.lhel'? Qu1n1ao 
entellda-io OI h- que ~- )tOde ,illl• 
ra.- nblruémf tlel do fl'iH ie a...iit lL¼I._. 
d"" pelo vento". 

Le,11ntou-se, tlea a, wem.orávél 11e11te1u;a, 
10olinon-11e, de nivo, • escreveu: "Ma., .,.. ko• 
meru: Jl&1-tl pednl,s ,ue Deus atil'a na fa
ce do mundo". ~ ..-riu o seu ~o mg 
k'.i9te. Ha.via um fiapo tle sa.na11e .-um pfl· 
•~o do eéu ••• 

MAR/O BARCELOS VISITOU 
T. E. TUPI - TUPINAMBA ! 
Snl>ado passo.do,, a.ten.ctcm

>QO a um honr();til() con,.-tie, 
formulado pelo Presidentf! 

Eurico da Silva Valle e pe-
110 Babalaô Oosta, visitamos 
,pela prlnleira wz, a form.1-
dá vel Tendo Esptrlta. Tupi· 
Tupinambá, que tem a aua 

monumental eede na rua 
Itaim, 361, na F.Me.çlo ~ 
f",0léglo. 

Na ocasião, oos f~~ 
OIOOmpanha,r de Wilsom de 
Qxós.si e do noseo irmão 
Franclt$CO Tõrree Dia.se .ee 

1 líeallza va naquela casa uma 
~rande g!J:a em louvor a 
Cosme e Damião. P'omo,s re
,oobido.s de forma agradável 

it nos hnpresslonou muito 

:podiam clt!lxar de St!r; mu.4 

io bem reeebidos. 
Num dos lntervalo.s, o nos

so irmão Eurico da Silva 
Valle, apre~ntou Mário 
Bareelos aos médiuns, diri
gentes e a.,;sistentes da caaa 
dando ao nosso Presidente 
do SORE a. oportunidade de 
falar àquela multidão Que 
1e agllomerava no enorme 
terreiro. Mário Barcelos 
agradeceu o con vlte e d1s8e 
que ali naaeia uma nova 
itmma.de entre Irmão., da 
mesma te e que por dlver
so.s motivos tinham, a,té 
então. andado em cam1nhos 
dlferen~. Logo em .seguida 

alou r ;p a.mente o L:mã.o 
~oN Lopes que e.nálteceu • 
casa e se desculpou por es
tar ausente numa festa 

a.nt.eriormen~ oconida n11 -
quele mesmo terreiro. 

Depois, acompanhado pe
lo Presi~n~ da Tenda Tu
pl·Tu.pinambá, percorremos 
t.õda.s as dependência.s do 

prédio e ficamos vivamente 
entusiasmados eom a per
feita organização daquela 
casa. Aproveitamos a opor· 

tunidade para agradecer P 
gentn convl~ e esperamos 
voltar muitas outras vêies 
àquele marav!lhO!lo t.e-rreiro 
de Umbanda. 

;a fidalguia do l!lurtco e, do 
Costa e de tMa a diretoria 
,da C1U1a que ê IIMtl dúvida 
11ma d.68 grandes alórlas da 
. ossa. religião. 

Durante a. noeea. visita. 
tlh.egou o Casa.1 Joe#J Lopea 
• Roaa IA>lJN, antigos aml
'IJOl'I da Tenda. Tupi-Tupi· 

li ambâ qtte fonm con'lõ não 

TRABALHADORES DA JUREMA 
ANDARAM CONVITE AO SORE 

União BBJl4l·~a São J<Jq'8 
doe 'l'P&-ba.lhado:res da JuM• 
YJY, (t\lfi t.eni selie na R-ue T<fS. 

Hotel Ar E Campo 

b6r • ~ ,. 

llo&ma WUlbSDttk>D Lull • m lit V 
l'.<YI. 800 metros do v1aduto a»-Toreeópoll.s): 

MU.\l.: Ttffollolel 
O.. doa Jmdl eoneeltuadol ~ Pfl,t,. Dlltnl ltm U 

~ • OM'T"•l.ho, 81 ~ 
.Abo~ • QLW é dk~ pelo 
lk,bal.O Welldlil·Iey Lima, 
~ a1 l!>eij&dti! me 16, 
oom um tc,qtte ~ ~-~ 1111-
elo ile :M hol'M. 

JleOebem06 um COtni~ po-
116m oom cert,o a,~•uo e ll!so , 
1l01I fmpoufblUtou de noticla.r 
• !flita ant.es do aw &00n\e0!• 
IIMIIM>. o ten,mo reelli!a ~
.. MM ábado8 de l~ em lõ 
diM, M G.u-felrM, COJU!Ulta,, 
eom 'I1o Joio mAngola. e aa 
prtm,elrM 11extu-feh'M iie oa-
6' mk glH. de Em, Ag1'8.de• 
~ a lembrança deixamos 
o 80IRIE e o DOl!llO .)ol'lla.1 à 
dlalJ)(MlloOêo ~ DOIIJ60ll 1rmãot, 
desta t.erra para ct"llalquer 
~ QIII JM)ttl'MI-Of ~- M-7. 

Contra Capa Do 

Com Modificações 
TB 

. Nossa Contrn-Capa a partir de hoje, i;ofrcrá tempo• 
radamente uma modificação, pois pa.<;.5aremos a pub!~ 
car nela, a série de reportngcn.-, a re::ipeito da vida dt, 
Yalorixá cacilda de &.sis e tudo a respeito do Exu da., 
Sete Encruzilhadas também chamado SEU SETE DA. 
LIRA. Vamos contar com absoluta exclusividade muitilo 
co1sa. inédita sôbre a Babá e sua entidade, inclusive va
m06 provar com fundamentos que o discutido Exu existe, 
e que é sem-dúvida uma da.~ ma.is vibrantes entidade.! 
da Umbanda. dos nossos dias. Portanto. leia na contra• 
capa, a partir de hoje. a série ''SANTíSSIMO. MEIA• 
NOITE .•• " que leva a. i1Minatura do nosso editor M§
rlo Barcelos. 

Vovô Chico Corre Gira 
Tmda llo~ São MiiUil1, 

eltua.da 116 ~ São Carloa 
11.º 508-1'. Babala6 Jorge Fer. 
ffirA. 8e8eões 6- segunàafs !1 
1extiae-11'lna. Deeeoavol vim«i -
to 11g quart-u-t-eln.s. G1Jj~ 
a.te Oll'boolo Flexeh'o. 

Oenwo 5,&púita ~o Joio 
Batl8ta, Cebana. de Rei da 
Mata, Bua. Maria Paula. n.0 

18, E:naenho de Daliro. Babá1 
Ma.rlazlnba. Qul.a--Ohefe ca- ! 
boolo ItAlp&rio&. S$iões às' 
quart.u-felras. Oonsultas ài< 1 
aeg~uu. com vo,·õ 
R~. 

Tecde. Eapirit~ &$>.to Ant◊· 
nlo de Paul&, ftlw. Dona CoID!- l 
time;& n.o 40, Medure!N.. Ri· 1 
tua.1 "tl'lnhanck. Número M~- ! 
diurn.e :.io. Sede própria. Pie• 
,aldeDte c,a.r11to Santana. Ya- • 
lor.!Jrá Allt.oni• Reflende. 1 
Guia --cbere oaboclo 'l'up1-1 
JM11J1i>à e C8bodo Pena Dou
rada. outros: e. Meta Vii:
PID, Junma, C. Gumé Tuiti, 
Pret.os Velhos, Pa-1 Ant&lio, 
Vovó Inácla, Tia. Mai•ia-, Pei • 
Joeé, Bm Tr811C& Ruas, Tiri31 
~ .A.Jmaa, Tl'6s Eneruzilba. 
dei, Pomba Oli1a dat 7 En
f.l"JzlJibedaa. A/j IMSÕef' íifio às ' 
aertu-te!ru. · 

1 OilNTRO EP.111\ITA ~ S. 
DE PATIMA - &ltuado aP , 
Rua Rego Ban-06 n.11 13, S.n· ' 

, t-0 ·Crl.sto. Yrdorillá-: . Ana. 
Ouia-Obefe: 8911 fiffla Bffm· ., 
~- ~: • ;ergas e Quin
tu-feiras • ~ a pari>:r 
dMWh«H. 

OEN'mO JBPiRl'l'I.A <M!lfi

NH!mBOS IM N - llU& Pl'i.-1 mo Teixe1ta n.q 38, Encanta-
do. Babà: JAura .uv.. see
sõee: àl!I M!r\WI • aeatu-feirae, 
à8 20 hOl'M, ~lo .!Jete 
nll"1a.. . 

-o0o-

'IJIINllA ~A <>A· , 
BOCILO T.A.BllR.A - 8i.íc na 
Rua Luis &i OMti1'o D<" 360, 
Inhaúma. ~= Oa- 1 

boclo Tabha e OllbOOlo I.Ál'lo. 
~: eeg1JIM1M, ~ • 
~xtAl.t~, • JO Jtnffii, 

OAiBA,NA '.'PIAil Q:ASP.A.R 
Situada DA ]1111, OIIJuÇ\l, le&. 
Une ~Dtl)Ot.. Jk,tlt.~: 

\.bel Figudredo. Mãe Peq,~• 
na.: Benit.Q Figueiredo. G"Jilr 
chefe: Ca,boclo Jaguaril:>e, ti~ 
ras; Terça-feira: desenvol,'io. 
mento. Quintas-femi~: T'<>qu,s. 
e consulta. 

--oOo-
OENTRO ESP:tBilTA N r.. 

D.-\ CONOElÇÃO - aua 1+ 
reza ca.valcante, a'i, Pledad~, 
l:le!;.sóes: <!LWtas e ~'l'xtaa
tei.ras. Baba: Maly de-;. s~n
•.os 

---000-
(IF:.'\ :'FW DE \. n 

VOVÓ B.A.IANINHA -
Tóquio n.Y 626, Bangu. [)jr~ 
a;ão da Yalonxá Ma~a Jo~., 
Se~es àll segundas e sE-xr,t1-,11• 
feiras, 

--000-
0EN'l'RO ESPiRITA SV-. 

11A.RÉ - Situado m1 R\lfl 
A.cau nP 1'2, Engenho NôHJ, 
Set.•ões k segundas ,; se-ict4!i.,. 
~iTM, 

CABOCLO BA TU•RA 
DEU FESTA NA 

QUINTA-FEIRA 
o 11osso irmão Luercio ou;. 

mai-ftes, que faz parte da 6 
i-etorla. da. Tenda Esp!l"itfi 
santa Te1sezinha do Meu!M, 
Te..~. que tem sua i:,ede lliil 
R,u-a São Luiz Gonz.aga, 1. lít~ 
em São Cristóvão, nOB man,, 
dou carta {'()lllUDlcando a fff• 
lia em homenagem a cosmc 
e Damião, que lá ae ~11.ll!llO'll 
na quinta-feira, dia 20. e,o;i,í 
:nfdo às 20h3-0min. 

Agr&deoeme& o convlt~ m 
vlbrante Caboclo Batuira Ci 
acre..Ct'-ntamc.s que a fel!U:. 
é em homenagem tam.
bérn a padroeira do te1-ulri1,. 
Santa Terezinha do Menln4 
JelnJs "' ao Orlxá Xang11 f 
ttinda a São Miguel. 

DOAÇÃO 
De no.iíSa h·mã Ne.tmti 

Elcarim, recebemos pel~ 
erviço de va.les J>O,';t«•• 

naciona.i\S uma doação ck 
12 cruzeiros. AgradecMnot 
li carklade e 1·ogamos ti 
Oxalá que lhe dê em da"' 
bro e teremos prazer eDI 
recebê-la na nossa se.d• 
em futuro m\út.o prôxmt0" 
8arj\vá, 
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O Cantinho da Corrente Mental 
ELJS 

--------- DOMINGO, S/19/1971 

UMBANDA E cANDOMsLt -
- Ont.eru no Toque de 1A 

guraÇào do nõvo Ylê :- .l:R.A.CEM.A da Cigana rea.11-
Ca.boolo Arranca TOco. 

1 
mu no dia 26 • 

!!alembê conferiu DiJ)lom:
13 uma bonita ~re::1

~ 

~ ~tod ~llglo.so a Olve:. ~ a IbeiJada e ... ~!.:~-Amiga Mulambo 
tnolde., habituais da coluna Já. esr.ou agindo o l'OCê 
Pll4l'O a promessa que fiz ~ pediu. Logo, logo a = vai <;;;. as crianças ficaram 
~ de Público à minha voltar. l083 com o convtte. 

bên1 ores, hav~ndo tam• ~- Noosa preutda irmã • 
Yaõ.; ~ reco!ihlmento ~ dola dlngent,e do Quintal Rocb • 

eu- Má.rio>.ª Ox.um <Aurie.iie • ~~• ~ooaJMizado na RU: 
V 

enezes n• 'l'>'ll 

18& Mulambo tudo de bom A.yrton - Não deixe de vtr oOOOo 
que ela tem feito 1lOr mtm P~urar-me. Sua carta no., sar.I:?18 ao de setembro anlver-
~ o.s que ~a .se ~e:iou com uma pontinha de IOU uma grande anu 
..,.,_, • Vinda como \&idade. Traga sua -...A•a Pe&!Oa n-•tati ga. ~>J:BO-o gosta.rJ d ="""' · .-~~ va, procura 

-4 de de IRA, é, na verda- :;a e conhecê-la sempre auxlliar a quem dela 
• muita luz e COstuma lld - Procure v1r r~ co- se aproxima. Petenc-endo a 

l'eSC>lver de modo satis!atór1o migo. mini» anuga. Entendo ~ ni,el soc!ar e!e,·ado é 
OI problemas que lhe • perfeitamente O !'eu od inc.ajl6 d • 
apresentadoo. Em dl sao pensar - m o de z. e menosprezar a 
-·-- as da se- M ~,1 quem quer que Eei". '""'m 
- l>IISSada, estando eu com • are.;. ª Por que não P&ra t.odoti, rlco.t 0 ; ~ 

· um e&ao dltfcflim enviou mal;; not!c1·-•? .,.__. pre•- .,..,.,.._., reeolv1do o para ser ue to! - .,._.,.. .... ou b?'allcos, o me.mio 
meti , a ela recorri. Pro- q por q ue eu lhe pedi tratamento gentil que ~ a 
lftalie•lbe, caso tudo se reso1- = !otogartla? Acontece que marca. reglstnda de sua ~ 
bli ª oont.ento, tornar p11 ora longe e eu gostei soa. Tornou-se, por is"'<> uma 
...:!.ª minha gratidão. Hoje· :::ta.rito;nde sua carta, P<>r isso das mais laboriosas mães ... 

Ç 
.. :A,. _ _, a minha mae· ri.n_T•.• """ - de conh-"-la nem U I B n ""' 

44'.c:IA =e · · · ""· • sendo respeitada 
a meu pai rnlTTTu que fô&e por retrato u e estbn d bom Caboclo ~ ... v..... , ao abraço. . m t a a l>Ol' t.ôdM a.s ou-

l>&lment.e a minha I e, princ!. Ro.sl!ea - Coloquei ras, que sabem que podeI\1 
tia Mul amiga Ma- mes ped;d os no- contar com seu ap0io em 

ambo, a POMBO - os em noosa Co qualquer i;ituar"• Eu 
• OlRA da minha fé • rente, fique descansac1 r- te ho ...,...,, • que 

promes.5a feita num • pago a t<>ddo SORE. somos amtgª;,.. .Ndóse, a:lga a ho!l.ra de se-r sua 
de 

nn momento ,.,., • quero lhe dAMJar. =m 
..... ,lção e tenho a rte 06 e só it>.seJa~• o be t ....,., ~~ - ce a ~ .. ..., m ,_m pouco de atraso, .,.,.n fe-

- Vis.ltamos a T.E. do O& aa Lõbo. . ---. 
boclo Urubatão, dtrlgi& ,.,;; !';!-,TON AUGUSTO Dtil P8lo Deoaeléla e n.. --.uv e ROO,,..,,..,. __ 

Rua. 'l'a.ngarã nº "8 ~rcy da Ma.mlie 0xum ~no de 
sucesso Onte , em Bou. de TOLA 8 ab:.m,clliiem filhoe 
uma h~~ tol realizs:111 pe1unca uma o,. 

m aos &@e caur.oo ~ d~ando os 1n-
rkhd Uma oonl~ co.sa de ~- pertencer revenidos. Nuuca 
Iamã.e !~ duvidas a T. E. tido -ze:!:or ao Ylê do refe. 
ca. n.o Hg na Rua Ita uo. obrigação ~ nem f.lzer-.im 
va lguaç • ~ T:lel'ól)oi1&. No- tores na, são m))OII. 

ef
. . u. dma-Jda com m uit cu1dadoe e~~- multo 
1ciêncla e di ·dad .... ...,.,,a .... 1 

Ya-Iorixá l"LôR ~ 1 e oela ue ea. 
e seu estimado 'ITlTuCCI e - A Ya.ionll'.á. SINAVORU-
8e.5SÕeS • espõeo, AA A. dlrlgente do AbaÇá 

.sao reel!Qàa.s aos "" Ola do B&o M de 
mingas, de 15 em 15 dias uv- n ° • 237 anoeJ A.lrea 
Inicio à.'I 16 horl!.8, • CQln i;c;llclta ' em O&v~o Cruz. 

- A T E B:wiala.õ o ~unento <lo 
Vtrg . . Ca.bocio Ma.ta dirlgent.e da Te .. ~ 
de em, d~!da OO!n dlfmJda- IIwnaitá da ~.....,, Ogum 
Babá.e D~la estimada Jo.sé, A Yaõ OI.NA~ São 
RA, realli,ou um Abon~LIVEito • ae reoolb'da tra• 
q~, sábado PB,S&ado • To- f-.lar. e neca,sJte, JJio 
vor ao Gul -cti. . em lou-
~ ª e!e do A çé -
15 dl 806 Sâ.bados de 16 1W a.s. 

c
- que oti leitores habituais d. quem nas &creve, d~mon~- l1t'ldade do mundo ô..,..,. 

&ntinbo da Co o tnmdo a.ssun a conri·an - de • nome - hão rrent.e Mental .. _ ça em ssa espetat'ular criatura e 
cora de entender quando de n....,, dePo.5ftada 'I'EREZu.'HA 'I'ELLE.s. ~taOnftern roi reali~ uma 

ln 
cão. eu digo: Obrigada G.:óMa - Tenha f.. quem peço aos Santoe da P&m~ª- aos "'...._este. em homenagem 

rn ha amiga 1IKTTT .,~_ • me"·· - e:, Dia.s nh ~ """" no Centr "'-

JOAO SEVERINO 
NOS ESTIMULA! .. 4V.L.UUVU>V ,.uvres hao de vir Você a casa, tôda Drot-eção. Pa- VOVó Beii . o -v!rlta 

faz iemti:-ar a P3.lnt;lra e.~gumfae rab~ns. Te!"'z"nha Rua Pa edita da B>h n da 
u....--~-- que r· - rana.panema no .,.5 •~= da Corrente a urla da tempestad oOooo em R.unos, d;,....,,.o com· ~., • 

MentaJ - a faz cun,ar e Mãe dJ • ~,....., d~ 
de F't': nessa Corrente • porEm logo a.põ.s • . Ells atende con Pom- c.açao e hwn'ld Do nOG'! l = a to'nlenta, continua bo-Gu-a Mulambo à.s seg simpática Babá adP pe,11 ver no a:m:~1r-João s,p_ 

q:et~~ Elcart_im - Reoebl o houve~~= ret:1 como~ nada das-felrns, a pJ.rti; das 14 :: S\JMPÇA.o, quan~~ eljtf:; t.e'I'end t E':pl ita ·são Jo~k>e q~~ 
Mui "'-'- gen •lment-e envtou --.. ªCC'!lt-e~'do ras, na s~de do SORE R. present.e ~osoo art.lculú;ta ,.,,_~ soo sede na R•i·a"' ,...._:' 

--..... to Obrigada e ao e . . Lúcia - Sua V _;ta ~rnamb - 'la - Oomin- "ªº'sado a ..... =&relo ... __ ._ do ·'-'"~ 
- -n,-;c . ~ r1.anç "" multo n uco 1.161, nux•'.ln-'• ..,, ,...,.., • "~ .....,. . """- • ...,, ovu,.-a ~ '"" e t ,.,. •----J.UC--&lejJr 6 1 -=-=-~-- ,. M..._ .__ •""""' rea.1•--· moo uma . • recebe-·Uuv de b?m ......,. • nment-e .n ,..r--~~,u,_,.,,.::::: .<LoUu em •eu bonita carta na qµa• 

Terestnha - Tenh:1 ca!ma ::::;:.er lhe ci;ir a a•enção que . mna õõiiltã reeta _, o o m-.&> lrmAo ' 
'""" merec-e. D!ga ao NlJton Prestigie o no.«o =-·••· d homenagem aos Erês na Rv.a t"°" SJa ~I ªlie<iade a;•a-;_: 

buf
, • ~ • ......, e daMolranga.ba n.º 28, ffl1 Oua- teJn'uJeto ã,e lei _._0IW·n11Qo 

Renatinho De Jac~;~p~g~á-

C orre Gira 

., ,e;;>, aju:k!m-nos a •Ju· p =,1 dá-Joo upe, sendo distribuído do- roJeto da Liberdade 
oOOOo ces e brinquedos à,s cr:ança.~ Agradeeemlas a cart.i de tt-

ae ____. - A Ba.bá ESTER e o Ba.- Umulo e ª~ ~•·vr= de ,,: 
"""' deseja. a.-.. -• beJa6 P'R.Ao• d . ..,_ _, .......,. - ..... CORTE .--~~"""' ~ •.,..entes da oentlvo do J'""'· se-1no 

E COSTURA. en•~ 'finda do Caboclo Sete Ko,1. 1 Iusl __, •~- que 
em contato com o Departa. tanhas, ~ Rua Dr. Noguchl nc ve, Pela primelra vês 
menta Feminino do SOR.E em Bon.,ucesao, realisaram nos prest.'glou com a sua r>:·e• 

~ llê de Oitóssi. com liede 
p-ápria na. Rua Ctrne Maia. 
U7, ~ em Todos os San· 
tos, rea.l.iza sessões aos sá.be.
cloe, de 15 em 15 dias às 21 
bon.s, ~ a direqâo d~ Yalo
nú. Eunice Vasconcelos, maia 
~ . P<>r Mãezinha, que 
eNã 8Ubl!tituindo o Babalori
ai JOfB'e de Oxó&!I. 

Elite.mos organizando li.li tur: uma linda aolenldade em Jou. 5en9& na grande proef&.,~o '1.e 
~ e VOOê não deve perder ltlr a lhelJada, dla 25 de .._ Xa.ng-õ e Crlanç-a.s que ·e 111. ~. =a 1, P.edade SeSSóea <>P<>l'tunidade. ., lflll_Jbro. N011190!1 J>&rabén". 2111,tnO'I àomlntro J)a!9.do MI'-

&Ob sá.bados. de 15 ~ 
15 

di - ~ o 1111 a MtimM1e. 1ffll& to obrlga•lo e acel~ o nosso 

às 20 hor&.'i. Ya.lorixá, ~ ,--------------------=-===~::_:11:m~ IP,..Yà 

* Tenda ~Ú'ita Ogum Rom-
pe Ma&o, Rua A.ala C&rneiro, 

-- - -- -------

R!belro. ?re,<,.iden•e José .-.,. 1 
mes .....,.. 

* C&be.na di:, Oba.1uaê, Rua 
Luiz So&re.s, 142, Morro An
do. Sessões . aos sábad06 de 
15 em 15 dias, ã6 :u bÓru. 
Gula-Chefe Ca.boclo Estrêla 
Azu1. Baba.laô VMter Bento 
Ogã Carlinhos. · 

* 
C_E_ Vovó Benedita 

da Bahia e os Erês , 

Tenda P::;pJrita Estrêla do 
lLa.r • Rua Agostlnho Buba
:,, 421, Mad.ureira. Ses.sóea 

quartas e sãbados às "l 
horas o· ' • · U!a•Chefe Ca.bocl 
Ararlbó!-a. Ya.10r1xã DJa.n1r! 
da Sllv!l Mennes. 0gã Sér
gio 

O Centro Espirita Vovó Be:eedit.a da Ba!J.ia que tem se
Q53 na rua Paranapanema 
2, Ón~ Ramos, realizou dlá 
em h • uma P,'rande festa 
De. __ omerui.gem a Cosme e 

miao. 
Ficamos honradcs com o 

convite e mandalllQS até lá 
~ dos noss0.3 cliretôres 
~!..., assim prestigiar a f~~e 
•-• .. decemos a lembrança . 
oontinua e d. mo., em nossa séde à 

ISPOSlção de todos os 
aos irm • nos-aos daquele t.erretro 

* T~<fa. &5pkta santo Ex-
pedito. Rua Torotoma 17 
Vila Valqu~1re. 5essre{ aos 
64'ba.do.,:, às 20 horos. G u !a
Ohef c Caboc.o Imberê. Ya10-
r1xá Ad<>la'de Per . 
renc.-o. E ira Lou-

* n Tenda R p.r t • Ca.boc!o Pe- , 
:'.l V~rm 111- Travessa JOSé 1 

:;1!faclo, 42. Todos os 8an-, 
S~õ'.'S a .. quartas e sA

ba.d~, à: 20 horas Yalor1xA 
Ct>cl 1ª C0<sta Ferre ra. 

COMESTIVEJS SI HÁ 
PORTUENSE L DA. 

B~LAS E DOCES PARA A SUA FESTA 
DE COSMF E DAMfÃO 
ATACADO E V AREJO 

PREÇOS ESPECIAIS PARA TERREIROS E UM 
MASSAS DIVERSAS PELOS MEN BANDISTAS EM GERAI 

. , ORES PREÇOS 
Domingos de Frias da Rocha 

RPU~~:>I~ DE FEVEREIRO. 1085 - lo.la E e F 
OS PELO TELEFONE: 229-1376 - OB 

DOMINGO, 3/10/1971 GN NA UMBANDA 

EIS DA VIDA \ 
Espôsa 
Recurso 

Com 
Não 

Tem Dire.ito 
A Pensão 
Mu.lber de rec.JrSOS, 0860U-!le OOIIl U1n João· 

nlnguem, o marido, um duro meUdo a baca· 
na, engabelou & bela menina.. com o tntuito 
de aplica.r o c:hamado ~lpe do baú. 

ca.ae.ram, tLvera.m !ilh06, viveram felizes 
durante cinco anos. IJm negro dia. a mu
lher sentiu que não amava. mals o seu espõ-
111> e resolveu pedir desquite. 

O desquite foi aceito pelo marido f! a mu
lher querendo sugar as mlgalhas que o ho
mem possuia resolveu exigir 11,l!mentos. 

O espõ.so recorreu e o Tribunal de Ju.sti
ça da Guanabara, por Aoordão Unã.n!me de. 
•a. Câmara, tendo oomo Relator o Desem
bar-ador O avo To.,tes. decl&r<>u o seguinte: 
ALIMENTOS - DENEGAÇAO AO OON.JU
GE VENCEDOR. Não tem a mulher direlto 
a a m1entos, mesmo &e vencedora na ação de 
de.-qu te em que o marido não ofereceu !'f'
conv-ençãb. se a prova deixa patente que não 
é ela tnocen~ e pobre". 
TES1'EMUNBA NO DESQUITE LITIGIOSO 

Cansada do IM.rido, a espõsa propô;-lhe 
11 desqwte am!gá.vel alegando uma série de 
vantsgens que o mesm<> te.ria. 

'\contcoe que o cônjuge amava demais ,. 
mu;ber e os t.lho.s, por Isso, uegou o desqUlte. 

sem outra salda., a mulher Impetrou wna 
~.;,_tn&_r.\a C~'Gultc LltlgiOS-OT. 

0 Prooesso ro1 Qlliit-rttnucto v•ra IA,IU.M da.s 
Varas de Fami ia. sendo vencedora a mutt,er 
l)Orque aprc.s-entou como testemunha a sua 
empregada doméstica que alegou uma &erle 
de •nverd'ldes pa.ra pre'udl"3r o pabre ma
rido 

'la Apelação c~v11, na,'la. Câmara C1vil, 
por Unanun1<1ade, o marido v-enceu _porque 
o Desembargador Gareez Neto relat.ou o se
gu.nte: DESQUITE LIT'IGIOSO - PROVA 
TE'-EMUNRAL: Para que o depoimento de 
uma única testemunhe. faÇa prova, é mo.1s
pensà.vel que se tr&te de pessoa de excepcio
na.ls qualidade~ morals, Jntelootuais e físicas, 
como também que ~ fatos e as clreunstA.n
clas sejam por ela narrados de modo a con
vencer da sua veracidade. Embora nas açõell 
de desquite se to.ere o depoimento das pea. 
308..s que ,nos demaúi feitos. seriam conside
radas suapeitas ou impedldas. deTe ser rece
bido com as maiores reservas o depoimento 
õe uma emprega.as. dom~t<:a, que ~u • 
privar da tnttmidade 4a patroa, Indo oom 
ela ao M,al'::l(:an~ a.o cin~ma e a outras di
-,,en;ões" . 

:MAR.10 BABCEL08 DEFENDE 
DONA CACILDA E SEU 7 

Existem pe&60ll6 que quando a gente oo
llhece, não estranha as suas atitudes porQUe 
quase sempre ela! vêm ao eneontro de tudo 
aquilo Que se pensava. 

Confeisoo que não me senti surpreendido 
da atitude tomada pelo meu irmã.o lllarlo 
Ba ~ceio.,. c,ua.ndo de m!l.nelra soberba., defen-

DR. RONALDO BRAVO 

Civil - Criminal e Trabalhista 
Rua Senador Dantas, 117, sala 1237, 

Consultas diàriamente de 9 às 12 e de 
17 às 19 horas. A,; quartas-feiras, no 
SORE, Rua Pernambuco, 1161, Enge
nho de Dentro, depois das 19 horas. 

deu ooua C&cUda e Seu Setie. No momento 
que muita gente tugiu, acovardada. eaque · 
oendo-ae do bem fabu oso dado por esaa 
grande entidade. Ma.rio Barcelos levant.ou a 
sua b&ndetra e defendeu ~ das !nJúr!aa que 
se vinlm vitimados. 

N66 aqui do SORE, de vigília., delibera.
mos em reunião presidida por Maria Barce
los, o desagra.vo quE> tod01, toma:i:am oonhe-
cimento. / 

Dona t.'ac!l<1a a. Sen.nora não está. BO por
que estaremos sempre a seu lado. 
UM AVISO AOS PARENTES DOS 
VICIADOS EM CACHAÇA 

F'u! procurado pelo ra<1ialista Guilherme 
Santa.rém, com o objetivo de autorizá-lo a 
irre.dlar uma mensagem publicada por mim 
na ooluna de 19-9-71, quando declma 80b os 
efeito.s penai., a que são submetláos i.odOS 
a.q.uêles que gostam die embriagar-se e tam
bém, daqueles que gostam de viver da em
bri~ez dos outros I os donos ae oor.equim) . 

Se v~. leitor, t,em um prob ema de e.l
coli.smo, consigo com o seu pa.1, espõeo fi
Ulo, sobrinho ou qualquer oonhecido. ouça tõ
das aa têrçll-!:-feiras. às 18 !:!oras e 5 minutos. 
n.i. Rádio Roquete PJ.mo. o progrl!.Illa feito 
pelo radi~te. Gu lberme Sants.rem. MEN
f'IAGll:M DOS ALOQóLA'l'B.AS A.NONIMOS 
Ouvindo-o voóê vai n-.~.r oe 11ÕVO. / 
EQUII•E BRI.LIIANTE 

Na 29a. Delegacia Po.1c:a a Delegacli. 
Modêlo, exl.ste além ão detetive MoUia e do 
detetive Hélio Veiga Lima, uma turma de sê 
re.s humanos de pnmeira grandeza a come
ça,r pelo Cartório chefiado pelo escr,vão Ro
berto Ferreira que tiem OOillo parties tnt.egra.D· 
tes do seu suoesso os segumtes escrtvães: Jo
sé da Silva, Pa.u•o Miranda, Sebastião cae
tano, Humberto de SOuze. e o Paixão. Là em 
bai.Jto na c&roer&!!Em tem06 na chefia o de
t.etive Porf1rio, N11i ronda temos oomo .!der o 
det. Co&ta e ne. Seção de Crimes contra o 
Patrimônio e seu grande tnba.lbador, o det. 
Crescênclo. 
UM AVISO DIPORTA.NTE 

com a finalidade de beneficiar tooos 
aquêles que residem na 7XlDa Norte da Ci
dade, oomunloo que a panir de 5 de outui:>?O 
estarei à disposiçl,o de t.od08 no meu escn
t6rto n.a Penha, Rua Pltnlo de Oll'9e1ra, D(l. 

mero 29, Grupos 305-306. go andar, tod<J& OI 
dias de 9 ao meto-d••. 

A. SENHORA LUIZA 
A leitora Ltllza S., da callD postal •••• 

M-038 ZC 00, Guanabara, t;J:-aga. sua oerUdãO 
de casamento e outros dados referenw ao 
eeu ~ fa.lecido há • mtMS. 

Temo.s que entrar ooro uma petição. 
Procllll'e-me na Ru Senador Dantas, 117, 

.w-123'1. de 9 u 12 horas. ou no SORE, Rua 
Pernambuco 1161, à6 w. !eira6. depoia 4as 
20 horas, 

SEGREDOS DO SANTO 
1 OGUM 

"lJJ preferível ensinar o certo do que permitir que façam o errado',_ 
ENSINAMENTOS, CANTIGAS, COMIDAS DE SANTO E TUDO 

SOBRE OGUM. FAÇA V~ MESMO A SUA "OBRIGAÇÃO" 
A VENDA NAS CASAS DE UMBANDA 

PAGINA 7 

De aeôrdo com a orientação do dirigente da casa 
pode-se cantar cantigas para despachar o Exu com 
letras <!e Umbanda ou com as ".onhecidas r.aJltigaa 
da Naçao do Santo. 

Nós, por exemplo, quando damos t.oque de santo 
em dias fora das sessões de Umbanda, cantamos par~ 
despachar o Exu. 1:ntre outras. as seguintes ca.ntiraa· 

Pomba-Gira já mucanguê iaiá orêriii 
Pomba-Gira já mucanguê iaiá orêri 
Pomba-Gira cuja congane:o 

Mavile, mavile, ma.vile, mavan1to, 
Recompenso ê 
A, a.. a. reoomnen.so 111. 

E' um mavile, é um mavile 
E' um mavile mavango 
E' um mavile, é um mavlle 
li:' um mavile eô. p 

Depois da cerimônia de- despachar o Exu, o diri
gente da casa, ou seu substituto eventual solta a pem• 
ba de Oxalá também nos quatro cantos do terreiro a. 
por último, no meio do abaçá. Como em tudo. na 
nossa religião, o ato da pemba é seguido também por 
cantie:as entre as auai:; a seirolnté: 

Q que pembt 
O que pemba cu1Z11. 
Casangeé lS& 
Pe An11:01a 
O que pembê 
Samba Angola. 

Apesar de praticar a. Umbanda. que nw par1,•• 
muito mais a.ssi.milável para oo 1e·gos e ma 1:, ohjf!• 
tiva com as consultas proporcionadas p~ os Prf'!toa 
Velhos, Caboclos e Exus. sou de origem da Angola e. 
por tsso, antes de chamar as entidades de trabalho 
de acôroo com a gira do dia, louvo todos 05 santl)~ 
fazendo um xirê completo na minha ~ ..c!!:..Ane;o a. 

Quem Já nos honrou com a leitura do LIVRO 
DO E.Xll:RCITO BRANCO DE OXALA, de minha au
toria, conhece o desenvolviment.o de um virê e aa 
principais cantigas que nêle são cant2das. A ver• 
dade é que neste ponto, o desenrolar de um toqu• 
de nação é mais organizado do que os toques de Um
banda.. pois em tôda.s as casas obedecem um ún co 
modo de ser praticado o que lamentàvelmente não 
acontece na. Umbanda e descontrola, princ'palmente 
os leigos que iniciam seus passos no santo. 1l:les vão 
a. uma casa vêem a abertura de uma forma, vão em 
outra assistem a uma coisa completamente diferente 
e se forem numa terceira, numa quarta e dai por 
diante, vão ver modificações profundas e que por 
certo os deixará tumultuados. 

Voltaremos dom!ng_o_q_u_e_vem ___ com._ novas expli· _I eações. (MARIO ~ELOS) 

TE Ogum Rompe:-Mato 

Deu Lindo Toquei 
O nusao compimllei.ro Fran

oilico Tõrres Dias, represen
tando o SUPREMO ôROAO 
o.AS RiELIGiõES ESPíRITAS 
e o Ta.blóide, visitou a Tenda 
Espfrlta Ogum Rompe Mato, 
que tem a sua bOnita. sede na 
Rua José dos Reis. 1426. 

A casa é dirigi.da pala 01>m· 
petente Babá Beatriz e o Pre· 
aidente é o nosso irmão Val
demar, sendo o guia-chefe da 
C!l68 o Ogum Rompe Mato. 

Dia 26 reali210u-se um gran
de toque para os Lbe!Jadas, 
com fa.rta dist.ribuição de 
brinquedos e doces, tendo a 
frente o Erê Cosme, da Be.bé. 
Beatriz. A casa estava. super
lotada e a festa foi uma das 
mais lindas Já realizadas na• 
quela casa sa.nt41.. Agradece
mos a acolhida llfl!l)ensad• -.a 

nOflSO irmão Fr.IIMMiCO TO!NI 
DiM, e eaperamo5 reoeber -
breve a visita de Dona :a.
triz, o que para nós aerà ...,. 
tivo de muita. bonra. '11liJ 
logo seja. pos.sivel, raremat 
t.a.ml>ém um:1. visita a eáll 
casa para agradecer ~ 
mente a gentileza dispensadll 
a.o nosso representante . ..,. 
ravá. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 

UMBANDA 
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Santíssimo, 
trina nota oficial P4b 1.;-a<la 

em oa.l'O local dê.sr.e J~mal 
ctJa <.'_lll'O e de público i. n0!:5 .. 
posição com referê.ut.! ao 
''afaire" Sete da. L1.rn QJe tem 
pola1izado a atenç.tio do pu-

1 IJi.co e que tem servioo de 
ponte para multo a,prot~tador 
ytpa.recer e criar nome "ln 

cJll.a Cla noss:i, Unib-:1r,ew1 e 
aesta ent.dade. 

Meia-Noite. • (/) 

Evldememen,e ~ 1 e rr o B 

um,{ opmino to1·m!ldu. ct~, e
rn" dwe. o n~o por Q .e 
Nno o:.ist..'lr,a U.:11.!i nota 
oia. e.n 101~ J • 
po:,de ·arta e coerente ~ •o · o 
aP<Uo e, S:>tc d [ 111 F & 

Y" <'• ~ Cac Ida ae Are, · nn 
l;f' orende a inte.rê.< .e~ p • 
t1~.1 , ·e p<; s u r,. rc , o 
.anto. ten 10 a uunna pron 
roç.i e r.iw prec.is.:.r1.1 c:.a a la 
a na!"1 para )'li oonmi•<'· 
<'Tt "~ nt ....m~gc e ~ t 1 t,.. 
E.· r,• t impranno tma or ga 
po~ man • cm m m o i.1-

~ pl c:.u·arre.riJ. r.· .t do Q.c~ ' 

~oe Jurema. OOilQ t. Velha 
Voro Oambin<lt • com o n- / 
brante SET,E DA LIRA qu, 
consegue arroste,r IA nos oon-1 
fms da Guanabara, num 6'..l• 
bu.;b.:o obamado de o'.):\D.t!.."l11• 
mo. cêroa de vinte mil pe.."SOiu 

f1 h1' de ,.11,mo ~ ho;)-9 a 8\111. / 
<i<>gr« • Dopo o tOl't"flh'o 80 

.mt Clou parQ a R\WI Itapuca. , 
1311 em Os.valoa11tl, Olld per
mau~u poi- 10 -.noo, atê que 
ae IT'Udou pa ·a Sa.ntl!sJmo 

nA uc 11ue eu t>a-o "•10 ne- , 
nhi..m ab.s-.u-ao. a nk s•r nc 

1 fmoo e11tende1 de q.1en: nã" 
conhece .:-,11 fut•d men•()i da • 
no..-.sa rdig I o 1 

aos sàbat1o.i, ~.k¼ t~po boro 
ou .:huvoao. 1 

onde enoontra bA 16 anos. / 
Vm óJft o dono anterior do 
&!'lo ,ffldeu o lo.ai parn SEU 
s~ E.~ORUZII.HAD.',S dar 1 
.ima fe,ra. DePolE o homem 

1 ·o.rQ,ou a reclamar oor a ba, 

C'al!i!tUi a~pontou na tnl· 
nhft opln1ão como uma mu 
ht>r de valor. Talvez nem 

•i;.,o ba.;;ta.5-Ni oara que eu to
m.u;se a st,a deresa. Não ,e 
a nda q 1air a ronseqilene-tas 
ao 'Ile 1 a M>. llllll! ise q te "f' 

e th"r q 1e oe.á' e 1re 
Jt.nro. pozs ->01.1 da 11& ç.a • 
pe,a J'""" ica A,C.n do ma•.s. 
1,, o se ,1m1t1n-am n pesso3 ele 
ClCLdt: C:t A&IE nem do .l' 

rr_· DA LlR..~. Pejor:ham :i 

nossa Umbanda. a mlnba 
l'mviilltia oc,r qi..;em ctou ,-oro 
m•1.t<' amor e ca.r .nho, 01, 

rnelho.<'6 ano,, da m·nha \"1-
.da Chamaram <k palnai;o 

q ie r II t d ·de e (. • ~ ih• 
d1. '~ 

Orn ><ct- me otere 
,11 161' _ 11 <>rd e nm 

>rf'._a ,.,,." q e iem \O 1 •a 
<' o t a f P,<ffl .:i t: H>: 

•(.. 

( . . ,1 , a, <'o es!)t' 

o 
.-\ 1) O(t:CJ8 ~ '>r l--reP1 ... o O 

1, e 10 co::c,:. adG ua oca-
•' , ')()l QI ze:.;•0t1 vlt~ 

o E\: romuo a .sob1c.,-
-11 •t· cte, o e, •n1 ,t dn •.arix, • 

t:r•nt>andu;•a a-u Don"' 
A \C hl< 

EscrM·ern06 ho~ ,•,rraa ,au
dn. o.;1e O&t1ll1fa de .b614 e 1 
aôbre o smu SE'l'lr. D,\ LI- / 
RA ou -6et,e do C'an o • (l 

Saravl111 ou Dr Antfio ou 
or Pad4ha oomo que1ran1 

rcrr o.s a nda m uan ca 114 
e ... ~ 1·t \ r 

,:.e"" ez.a 
:ie !.A. ~. 
1 ,1 x,n' 

on 

\en1 ~, 

Q ( 

<' cfo 
~ 1 .. , 

O-OI -onra~do e. a~ c·.r e 
,,n 11., e 'lfto I c o eoc1 1t ,._ 

moo .. orr '".J, ai po1 e a 
ol.lt> ' ~ \"lab t a:; q ie J,u,. 11• 
r.i.m ii "-<'•· roflttt u F.1~ 
Pt I l'J"n "m DO,nc 'tClO ,JQf,{ G<.>· 
mt, ao "',rmandc, PJ 'eto. d 

tllD q•,111.!q1.1cr ··~li.lr•4o Ulli. 
espc Olllo <l~ f e plti. rOII• 

pel&o. nrn lCIIS ~ Cil.Jn&~ 
vai que lâ íu; ,au, .1cia m1u.1 
Pal'OOtlm I n 11 'n de ~. como 
llMli!t1 dl; no D -11<10. 0 PII• 
vo o&n•na •tui. 110 gnn:dl 
pega no gi\nie ma.e 0111 d• 
lllrulC!J'Q d feJ·en• e Al)esai ª" 
1·,•mo •t t11•111J o10 ,1., e,r; o•• 
de 'IA.Dll:>4\. o c1 1(' e.., a,. 
r~. 

Pai Xall!:73 Que e a J1111• ti.. 
como tó•. po.r~'1n J u; 

~----- ---=..::;.---~l.f;,,:, · o a. re,m fh ucl,c <te 
1rn.. en ldadees.~4:•~te~~~~~:-~;;~7~'it~1~~~~~~,~tJ~••~~~~~~~~ .u 1\ m lhnre 

q 1n,1ao e, a..:ho q t1 pa,ti " ' ,ef}. ,. ,.. v,l .1...,nre:. 
~au .. mie~ qJe apro .. <! t.4111, 11 .F ili ,oct- ,n,~ ~n 111. 

--

Do1111 Cd.!i.lda e QO Se ~ t 
a L, , nuF todos >se tm
tiraram, t.!.o- omn t1; a n ,. 
m,.har of. cter a ac.ir a 
n~oraJ, <112.E'r q• e o t i;:. oi;.1· 
ex .sr-e. que s.a e '11~. 1 l'HOc• 
ra e uma me mp•·ess·o-nall.
fo cir coisas desa radl\"c.~ oue, 
tize1 .. un con1 qye a nos.,i;. Urr.-

er s. a • d~ ouda para QUl'rt'_ •• 01r o SSTE: DO Q', '· 

sa r cta f<-.ie-11 da SJ& falta ll ro Era o i..oe Ido Q•le as 
'"xpre.,,.-são. Pa.Iha.ço.s são o~ ourl"B~ en •dades de am ao 
q ~ cleseia.rr, ser t:ma can à.. ~ETF E:-,: e R u z ILHAD.',S 
ª" ,',s,;;JG e que g06tuiam ele polqU<' é.e gos.ava e ;osta de 
6t' o a~re.'ho ou «eavaJo• can•-111 e fa;,er rnú,,!ea.. O 
<ie 11 dite da Lira. m1i.: ({J!' -an10 lemora .:im, i'.1.•a e 
não ~ ti.irnldadc nem o.-a. qunnàa peC\ 1am :.o SETE 
pet<• mou ~1flclen na.~ E:!\'"ORUZ1LH..4,o_,s para ris• 

~- ca. ,e.1 !){Jnto, êle <itl.Senho-.2 
F'a,-1 ~lli a!rá,t; ein ju,,r,. coru a pea1oa .una lira • co-

ffoat"n., Fui Pe.!'QUl.~r nf Iuoon dentro ó.efa URI 7. An.-
<Ct'lt1.1ts lm!)Utado., & UIJl •e,; ~ ~<"!' :ii,e:ida<ie 9C10i 
\·a:o:·OGA. m.Ullt!i' e a uma IJI• f ;;ellí> -'"t.i:Ulcionfi, cie S.li:I'li O.A 
tid11.õ.a que ji é mUBd!a!me- 1 Ll.R ., ê1e rev& ,árlt>2 cr.-troa 
_ =haeiô2. ., !f.Ie !ê õe!l! l 1toe,"li06, entre o;; q:11~ Dr. 

.in ,, U.mhuc1a !)U&a:;ee Vil• An'fo. Dr, Padill'Pa, su:.cura 
~t~inente a. fr.antalrae cio 1 • omi o;;, in11.& oenh·im 11!e 
no""° ini.emo Brasil ~ li-• 1 arr• d;1 va Q-;1anõ.o me Chlt• 
nruu;.1t i> mundo. .só fa!o ~ , m:.:.ra-m ~e SETE D\ ~ 

,, Se aa aoo•ou e aciotou o nome qu·e oast~ va ~ra a.zcr a rc Ih •o.~ ~- ,·,:mh,,;{> cié- por •oe10 ', Lll'II • 11 Dona Oac1Ul« a -
noi O muita obrlp<lo MM .rr.1mrio 
-.:oru..nuin pr:.."({u1aandc a VIda 
de;;ta mulher e oo fundamio?L• 
tos do SETE DA ~ ~ é 
!Eao que pa&aremM 1,, rela.• 
ru. em vár;as reporta:en. a 
pai- 11· de ho.e. tooos o.& tto
mlng06 n.i" o~gina;; do noJ6<> 
rah:oiii,.. 

-;-110 e-ri,;~ cié fato. n06 

l•OR. QHI. ox,1..o\ 1: N'\SA 
1 

&el" li6l -Lu.·i; QJz umpre 
Pal'a q~em qt11-'er· o.n·lt (llle , / j 
filho ele ~ l;1 com Nanà BU
ruqu;, Mu1•i gente .à.Is q"t;., 1 
El.t n .. o n<>o.f .er tí!ho á'.41 
oxa., ma& ..._, dlgo qne .~e 1 

• 1>a.noa tôs&e atirada ua ,all'á\ 
pe¾95 O\e!õln8B OO!EO.~ E Cl IC ff 
-cfü1em um.bandista.5 e tteferu;.,. 
t'llf, d11, nossa. crença. O'a-sor· 
nm q-.1e os maiores 11.t.1t\Ulê 
e Dana. cac1lãa e ao S,Cj ~-1 
~ ci1 Lira i;>artfram ae gm~ 
ele, llOS!la religlio. I'fi.n!O llli§ 

& venta.de cr..10 a tgnj11, e~· ; 
tóllo& com1!ÇOU l?Jti:imen~ G. 

1 «'119rr& maa fioou cie lace <>"11
1 ., lirta passou a ser inttrtcl

úde, Irmão contra lnnà , 
Ql.tlôeram bOt&l', tanto a oa.Dà 
cJOtno a sua entida<lr .n ana 
cruz, 0 que para e:11 e1'111, 
renho a certeza urrui b.onra 1 

Pois foi aS51m que f .. er tn 
«>n o w.a1or homem dr mw.
d.o e que sa cllalnQva TE~1a 
Orlb10, o ll06Eo grande Oli:a
cuiam. Não se Jlmlrara.m a 

1 dfaout-k' o a.s.sunto em pa11H\ 
~e era ~ validade ou ná11 ao 
.l:Je.te da Lira. Encrarl\m GJ. 
lnt.imidade de um lar unne 
exi&tem filhos e netos. ~~ 
tAL"'llln C'acilda de As;!a DU!Yl.ll 
Pltl'ede como flooraw CO!ll 

~nria Madale-ill! e ela nnmr -
demente. ace~tou os e-.. &11\!'i 

• do de: t1?10 e "n rego " ':>t • 

tu.ncr,menr~ àa r;:.11gião um~ 
N,•·craC'.- rham,.da dt SETE 
o.-. LlR'., o nome do CKI 
e f;,m <l~6 Se e Encrivuh.:l, 
cle-, com 4 •ini Dona Cac1l
ds àf' A~,nc t"•i>fl,ba já h;! 
é II Ct( •1 iI.J•a anos Seu 
, ne, o ..e :::tuma Tencia Er
o!r,~a F.ilh<)I, da Cabocla Ju
r<•ma e sua primeira li-tldt •01 
na Rur. B.iL'áo de Bananal, 
292 err. C"R."cadtn·a e por 
oo·n.1crcilôn" a a s11a prhn~i1 a 

o re<,u ~df' ae 1•1no S.- •• 
fl,"is •e<>u ~c.,rr~ .\C.t' • ., m 
lut í e I Od0u Oll IDO<II ~ f 

n,eioc P!'9Ct aram ;efE ::ic"r & 

et 1\1",,(' de $amo o 'I ~ 
d; ,1 r, cl, todos os elog Ol r o., 
<temon~w·a que alem de f ,no., 
elo ,Jnto são amig,,11 da n 
Babá cac Ido se mantevr !!li• 
!tal'!.. 'I'r111JalhD.Nlo com a 011.-

~ "SOL.o: Pr!ruc1ro: 0-.ialà 
t"m a strn falan~"' Q'.e e-xm:, 

1 
, 

o inesnw íiCOTitecentlo cem 1 
Ve,ha Nan~ Miic d" Oam!ú 1 
" Ob11,11at, Q(}n10 r><>o m n-
Ct(, a!Mc e, l·,i, t llll Ol:HJ"ll 

'Q .4 Q ~i- fo ma.ti'! tt Cj!.f 

r "< cu 11 p'·• l ~1- ~ n . .!B· r.. ~a 
IP e C, " 'OU l).lli( "Jlll(, 'T 

e r~~'llll'" da t1111 m,!!Sao C-O• ! 
r,H fX Senoo a,,,.1m, .om6 
r,cx: r,,dos ten106 " ilOf.SO ele
dá nome ~u. nor rxemplr QU6 / 
~ot, ,,,, Xangó tom Ox 1m, 
S!'t1 da Li1·a r,oae oe,.fe ta
n,e1,., i,(' Qe Oxa.6. com N"I!. 

Um Tal Derê 
1"1-.Ó.l ~<>i:we ele ~l qtW> Í UWíi ~)ó,jOQ 'f,16 pr~t,en 

d41 -''Pllt~e~r rwiaJtdo J>!.'~1~$ p-a1•a • U1ubanti• 

a• d(IC -i..i q- a..-. .t'&rki-N ~k M llj)l"<>Y♦it...f• 
~ n,.Z qu. el- p1:~;-.*· ~1Ut1Ó41 • •!._.,~ 
tp-0 ...,_ ... ~•-li.iando • ~ .ao-ci" oo'..a'lt-do a 

(•aoe!t" h-0 lt~·, ,pau~, " IM'P~ • t,aj o.f'i dif. 

Mltian<io c~,l-óa d<" ÀlMHC ~ &f-w ô11. Ln'11 J>a-«'li ci'iH-

M>i;, d~m11nda., br~:i.~ t. Olh,. t,,,.l d.e e>a,r,. 

a .. iare-rae dPut-ro cfo al\nk,, é Ji,Jlhll-Fti tu pelt,ô<>M 

Q~pend.-m ~OE doa Pr~Ul'f llPI OOffl<tll', J),111"9. wi

ffllr no fflllll,o j>oÍ,:I 8PI q11Mt Of. ~ .. t,jj \OÀ(J lOr\le ~o 

n 
,.., ~ o-t ,., . .,.,o ;o&'i"e. a c:il'm•no 

l°' d.e :ra~ o<rm 0.l)JCI. e 

8,:,,:. M11rio ~

»l-h:. Ól-#l-1.t. i ObQ 
Tf:'~'IHI. Ha lll inh11 1'1<la de, 61"0~ ;volk'ifl.l j._ ».-
!<elt-Oi uorn ~"<·to~.&() nrr k-JnO&c l'h", plll'~ m1t~t\ 
iient!> T•·at~ - ~ rto 6h1,<. ~ nuwho Eh: t41m,- banho 

1\ I\~ ta é eng:u-rafad,. para tmo~ eomo v0<•f' 
Mf' 1 1-ndni-e,o ,. Ru11 PeJ>a1tmlo11eo. J !61 41 nR por-

T~lfl! tem UI~ ehama,do Nr-11,ra 

Aguardo o seu pr~Ull'lklmenio o\l o .IM',1 sil,êivio 
dnfllift, Y'() 



SORE: MAIS UM ANO DE LUTAS 
., 

PELA CAUSA DOS ESPIRIT AS • ' 

a 

OIIQ-M Ol'IOlt!rl, DO IOH 

No dia 27 deste mês, eeiat<emOi oompiet.o..ndo 
mais um ano de fundação do SUPREMO óRGAO 
DAS RELIGIÕES ESPíRITM. Queiram ou n.io, 
demos uma medida. d1feren-. nu ooiSM da nOYa 

l'eligião " realize.moa no cur10 da nOYe. pequena 
existência, muita coisa importante para a n0&s.. 
crença e para o nOYO povo. Defendem<>A eaY.St\<1 , 
Lutamos pela noe&a liberdade de penaa.m.e.nto e 
ação Reivindicamos os nouos direitos t agora qu 
completamos tanpo, tffl\08 a absoluta certe~a d• 
que desempenhamos com acêrto e honestidade o 

- - ••• ··- • 1 
.&M N - .1u. - J>~ u • 1.•~t• u-1t-1t11 - M,• M.HI . papel que n0$ foi reservado por. Oxalá. No 001:po 

- •·-·---------------- 1 do tablóide. o nosso Editor e Presidente do SORII 
-------·--------,.-------------"' escrev~ importanu- artigo sôlwt o &OOilt.cimento . 

tíssfmo/ MeiCI-Noite.::i ( li )i 
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a alaô de Afanjar I CURIOSIDADES 
- \'ocê sabia que o poeta necro João da Cruz e Souza • 

LUIZ CARLOS FOR'.fES 
MALEMB~) {Babalori..xá TOLA 

- ~------
InI=enre nossa Rellglao conL!Duara 

po raigum c;empo servmdo <l epa.5to para de
termtnaaos mdiv1duos de.sprov1<1os de cara
Ler e cond1ções saoerdot.aJ.S, que se CllZem ze_ 
!&dores, e que na rea.ll<1ade, nem die sua pro
prla vida saoem tomar conta, quanto mala 
ser resp0n.Sáve1 pe o Sanot ae alguém. 

Com re!erênc.a ao meu a.'"Ugo "0 ProJt,· 
lo da Llberda<ie''. publlcado no I'a.blólde ae 
21Hiet.-71, .reoebl um& maJc.r.lada cana, proYà
Yelmente do "Ba.baiaõ de A.fanJar", que ee 
onutiu em colocar enderêço e nome-, provaa
do com !&o sua oovar<lia, 1ncompetênCJà • 
burrtoe, reflexo v1vo da espelunca que dia 
dlr!glI. 

oe oomentártos Clesa.lrOIQI rumlllAdo.s por 
'POOI, eeu e.sper1,0 el14fa.lMl4or, COD'1"a minha 
peaaoa, nOiSO Tab.ó~ • o 90RE ae perdem 
ao -nmt.o, porque perdoando 01 que nos ofen
dem, também seremos perd06dos pelo Pai, 
que fu naacer o .sol aõbre os bOWl • os cnaU&, 
e tu calr a chtrta lôbre OI! J\ISWI e C11 ID
Jwtol. 

Eiu aua maJ e.scrita cana, .eu Babt Fan
Jar cbeca a atacar homeoa que nada têm oon
cra sua me<lioorMiade, ae compreenda e eeJa 
bone&to com -.. própno, a ti mde que pos-
1& n ra au como OI ouwoa. 

O SORB, llOSSO PMlelàenié e o Tabl41df:, 
Já Nl'Yiram de 0510 • caplm para matar a sua 
fome de aparecer, pabllcando Dottel&s IOb:-e 
• -~'IIDC&" que 90Clt dl& ~ • que, • 
aproY&do o ProJeto da LD>erdade. de aot.ona 
d MA.RIO SARCJm...OS, 1IOCI e oa moompe-
tient.. àe marca que prat.1at.m a 'n"l.ban-
5 ,,, • • mbandollU C1}, üAô Ad&noar" 
certamente. 

voce • dia C6o lllte.ltgenie, no entanio 
d1s que TOLO é o mascullno de TOLA, pe.a 
ma.drapd&, Ti aer at&blex! &S6hn 16 na sua 
OU& 

Ennarel a resposta da aua caria pelo cor-

assi ê Vei 
.o Ee • 

relo, minha coluna no l'&blóide não servira 
de e.sc&da Jí>8Iª promove:- um ?elho saga, ul· 
trapa&a<1o • venal de wa esw-pe. Contarei 
a respeito do seu roque festivo no terreiro 
e ao mesmo tempo um movimentado W-FI 
no terraço do Abaçà; a agressão aotrlda pelo 
ogA da ca.sa om a sua onivênia; o paJobà 
da mona de Ban,u; a oroação em ! dlaa, e 
as dacs d!g!nas <?> que voei d1z P0&,5UJr (7> 
Qul d!&ngo-luvanso? 

A respeito <lo "Seu" n-a.nca Ruas daa A.J
ma.s, quando se referir .sôbre êle, procure ei
covar as dentes, ae é que o tu, pois o n<>m41 
de minha entidade trlfá.slca não é oo.so nem 
• capim, para "VOCê ruminar ruldosnmente, 
seu oganlkó. Se qulzer aprender aliuma col
• .obre o Sant.o, em minha cua eu tienho 
um Ab!i multo dedicado e êle 1be dar, umas 
aulu. 

O que Tocê tem a fazer é dl.sc.ret.ament.e 
apa&ar de marquise de sua casa, a palavra 
AtanJ,ar e rc&l?nente, com acatamento e 
humildade aoeltQ uma boa ortentação, co.o. 
que o nome oerto, que 6 AFONJA. 

Peço a ~ apenas que leia para os 6eUS 
tr& ou quatro filhos-de-santo, !1~ refluo 
de sua incompetência e desequllibr1o mental, 
• cart.a que lhe enviarei. Vou lbe mandar 
uma garrafa de CBA DE MACHO, receita 
exclusln. de DOSSo Pre.s!dente. 

-000-
TOLA MAIJIN'B1: realiza oonaultas e Jõ-

1<> de BÜZIOls com o "Seu• Tranca Ruu daa 
Alme,.s, às tas. felraa e be.C1~, a parUr c1M 
13,00 bóraa, ªª Roa Naactmento Guriicl. DÕ· 

mero 29, L&rgoda Font!nha. em l.Swaldo Cruz. 
No prónmo dia 16 do corrent.e, baverà uma 
saída de Ye& em nosso Ylê, de um Barco 
coru1tltufdo de 3 0xum (Màno, Be::tnha e AU
riene). Meus lrmãoe estão eon'ltdados para a 
solenidade. 

isita,r o 
B.a.rcelos ! 

eom muita. ea.tiSf~ J)llra 

nós, recebemos em dia da 
eemana pa&5ada a vilita da 
DOlmll eK!mada irmã Cassllê, 
qa 6 a Y&lorlxá Ms.!nha, 
coapet,ecw dl.r!gente do een. 

vida de santo i eóbre o aeu 
terrel:o. 

~ a visita da 
noosa estimada innA. que noe 
trouxe Inclusive noticias do 
D.OSSO COIDpa.ruH!iro M.lrom 1"1-

- Jllplri.ta AntõniO de Pé.
dila, l&tliedo na rua Plavltl.
oa, Qlllldra 11, lote 5, Mesquita, 
Dlladc>doRio. 

CaaUI palestrou loogamen
le oom o nosso Pffllldente 
~ e contou multa 

CICà •I CI ea&.nte 8Õbn a IU& 

Aa =u-lte.s pa.rtu:ulares 1e 
rea1l.zam às quintas-feiras, daa 
12 à.a 18 boras. com Pa.1 An
tõmo daa Alma.. e 01 toquea 
são aos domingos, de 16 em 
li <llu, !lOb a direção do Ca
boclo Uruba.té.o. T>-ahalbam 
ainda com C&esilê as entida
des Tranca Rua das Almu e 
1, Punba Gira Cacurooa1ai 

lho, c:hefe da equipe Uruba

tlio e que • encontn lllter
nado para tra.temenoo de &ad
de. Elllperamoe que Caasllê 

rolte outrall T&e6 e que Jaça 

4o SORB a ..., te8'llDda caA, 

NORONHA EXPLICA 
Muitos leitores estranharam o subtítulo: "ELA 

ME ENVOLVEU ... ", na crônica "O MILAGRE NO 
ESCUBO", dil nosso colunista NORONHA FILHO. 
me expllea-: "N""ao se trata de subtítulo. o que ocor-

{J o seguinte: como acontece, à! vêzes, haver tro• 
ca do titulo em relação ao texto, uma 1'eZ que - em 
jornal -o Ubnlo é escrito em fõlha separada, para 
~ à parte. resolvemos eoloear, ao pé do ti
kt!o, 8AI pmaeiras palavras do texto, a fim de faclli
tar o "eaRDl!ie1NiO" dos dols. Iamos avisar às Ofici
nas, mas &ão ho11ve tempo. "Ela me enTolveu .•• " 
do ae bis pmnelr-aa palavras da erõnlea. Não 4e-
1'ea t.:nM no 1ftulo. M fie& a eltJ)llc~. 

maior expoente do lllimbolismo no Brasil, era chamado 'do 
e •C11ne Negro"T 

Que a Yalorlxâ Aninha <Eu&'ênla Ana Santos>, era Pl'lo. 
ra da Igreja do Roeário das 16 Mlstérl06 dos Homens ae. 
tos, localizada na Ladeira do Pelourinho, em Sah•ador? 

Que André Rebouças, engenheiro e professor, DUCldo na 
Bahia em 1838, foi o constni.tor das prlmdru clooas bn• 
ailelraa? 

Que antigamente os atabaques eram lmportad06 dlret,._ 
mente da Africa, porém depois da Hin.surrelção dos Ma .. 
6s", ficou proibida a sua importação? 

Que Santa Joana D'Arc ~ Da cidade franCleSA de 
Donrem.,, ein 6 de Janeiro de HllT 

Que a 6 de dcz.embro de 1866, o Decreto 3. ~5-.A, de au. 
torta do senador Zac,e.rlas de Góis vuoonoelos, conce
deu liberdade aos escravos que estl'Ye&em em oondlçõel 

de servir ao Exército, bene!lclando também auaa mu
Jhe.I-es? 

Que os Abaçl\s em São La.is do Maranhão, e&o ooamado, 
ele Terreiroo de Mb1a T 

Que ne. cldade de .Põrto A\egre, no Rio Orarid~ do Sul, 
casa de culto, chama-se Pará? 

Que San\& Joana D'Are foi condenada pela lnqubição 
dos Cardeais e dos Lololas a morrer na focuelra? 
Que no Norte do Bra.sU, nas casas de culto, Omulu e OxóB
Sl ncam, vlvem e moram do lado de tora da Roça? 
Q11e a palaVT& J&TeJa é derivado do têrmo "Ekk08la", da 
Ol1&'em creca, que em 1athn 6 "Eoclesla" e llplflcn rru• 
po aeleto ou elite? 
Que 011 ata.baques antigamente eram feitos de oerAmlca, 
CSepola foram fabricados do tronco OO&do de coqueiros • 
palmeiras? 

Qae o Cardeal Couchon foi o._ ele Joan. D'Aft, •uaa• 
do a ftllel'M!a ant.a foi Q11elmada em p~ pdbllffl T 

Sua Grande Festa 

A noua estimada YalorlxA Aldll Santana, compe• ' 
tente dirigente da Tenda Espirita Caboclo Aimol'é e Ie-< 
manjã, que tem sede na Rua Vieira Mener.es, 148, em 
Todos os Santos, realizou um grande toque para 88: 
crie.n~ no dia 26 de setembro, ocasaião em que recebeu 
a visita dos dirigentes e filhos do Dê de OXósSl. ~ 

A fffla. fot, como tõdas que lá ocorrem, mara:vlltio.e 
sa e a casa ~e superlotada de fiéis nmbandlst 
Q\le foram le'ffl?' seu abraço a valorosa • fiel M'"ae 
Santo e PG(llr proteção aos 1beijadas da casa. Agrad 
cemos à Dona Aklll a fotografia que nos envk>u e ia.' 
me:n-blwelmente não eati-...emos presentes face a com~ 
ml8S08 anteriores que hav1amoa assumido. De qualq~!.5 
i'onna aa.bemos que Dona Aidll é uma daa ~J!•-1 

ga,s do Exército Branco de OXalá • que ~~
~ htta em prol da Umbandl._,. ----- ~ 

---------------

D3i&oõ; 10/10/19'71 ON NA UMBANDA 

A 'F.LOR ·NO CHÃO 
HOROHILl F1L110 

:&Neile oan& ele 11111 lelMr, ...... behlMlo 
mmlaa ....... cllalded&V........edoa".,._ 
~ ~,. ..., a Na .,..., -

para cksmoraJltN' o ~-
&n ~ • ..,. paaamento ' • aec,dtl

tie1 a Umbauda nio 6 l!llplrttt.aQ, - ~ 
plea ~o. E aa a~~ 6D i,t.. 

twlh d,o Umbanda, - telffuão, 110b e 1,S
tulo de "pritkas Cllpú-MM", leftlDI o ~pl
ritlamo MI rldícillo, mun "deafilar ele palhll.-
ça.daa, cartoiadll.s e cacliaçada&". E de5aba• 
ra: "NAo entent-0 &&e SOB.E - &o.premo 
õrrio du Reli!!:~ E&pírif.M - que den
ria ser Su:i:reznn Ó!"~ dae. Z.H;iÓ1!11' Um -
bandlstu'' . 

Enfim: G rols8ivi'>la uão quilr "mtuur11,5". 
Tenho ilitlculdadll em resp,;indt>:, UU\to 

mais que. num pa&llado não mutf.o 1-emo!o, 
eu penaan exatamente assim Cheguei a p,1-
bliear no Jornal "Síntooe", ~ Belo 'fforl-· 
2;onte, lll1I artigo, cujo título é bem s,ljrnJfl 
calho: "UMBANDISMO E UB,U,DISMO. 
DUAS DEF'ORMAÇõES DO ESPIRITISMO'' 
Boje, ma! samadure<'.Jdo e malf! exttd~!lo 
RA humildade erl&Ui, sei que aq'llilo t}Ut: eo~ 
tio ~'ri é uma rematada tollee. Nem a 
dOlltrila& de Ubaldl nem as prit.le&11 cb Um 
banda pod.em ser COIUlldendu ~ ddor
llllaçóea cio Eaplrttilmto. 

A UmbNlda e o ubalcUilmo ão e1oe IO· 
tidamente ligados ao Emplrt&iamo, antecedeu
do-o • aaeedendo-o, em planOII nce9111v.-
8eria all9ado dl'ler que o palS&C}o e o tutu
,. .... Worma('Õf.ll do presente. O Esplri-

...... _ bela • fron40N '"·· .......1 nárla., _,.. rafaN -.. pro,__ alo .. 
,...,._ wbMtdfet,,.a • c,aJo fl'1l&o mMI -
..,...., é o moallllmo lllNINlao 4e "A 
OII.Ul1)ll 80fnll8E". 

O ~ crittoo-m1Nh1sta • ~ -
~ ele om plho quedeba••l'WII -· 
tM u ra.ball, a.pogtrorr.ndo-1111 porque mem 
morguJbaclas BA tem. lf t1A làma. Poderia .ba
VII!: ~ E~ raiz? A Umbanda 6 também 
n&aa ,_a 4-l &q,bittsmo: o Esp~c, 
~. o 1':ai,irlt3sn,J popaw, o EaiplrlU.
:.M} ~--- Isto, :ne81D'-l; o Esplrl~ ,._ 
!l,rhoeo ou :1 re!ig!ilo !>Mll:uia no Esplrltlemo, 
11orqll!!, a rigor, o Espirlib.,,o DM> é uma re· 
ligiio, Faltnm-U:e to4os os can.cteriAUooa 
que 11,>.!ill:em as rel~lõell: não tem cnlto, nio 
terc H,,â.-gla, nle tem !11Wert'.6clfl. O pr(>pl'h 
a.u'(fr da cftrla o reeonhooe: "A douirloa . 
não tem 1>~1!1 nem alial'ff,.. 

O mi~ l'llfl se pode dlaer é q~ o 11:t
pul~" •:!!r#. t. reHcláo cio t'llt111:o, Gm ,~iu
ro rim~, 11:~~ • llomem pockri dlalotar 
COUl .O.V.. - Aeotaida.4e ele aacerdotea• 
u-actiuores, ~lWMl&Ge-lHillrgla,s, otseadall-
crtffeüw. ~ .... eiM!IIIIMa alo CMl'1I '- dia, 
nAo ~ mll'◄rar •••---.,_ 
aquMM .. - dirigem a o- - c&atleoe e~~•,....,...._ • .,.._ 
oiáN. a- do aatE.U-. Méll ~ )li 
pe.clbM. • 11- pio com g-rltes • ~: 
ruõe aped<"eJaloe a CRllllf'I ... f- -
dia , , 

No próx.mo d1a 17, a Teo
da Espírita Caboclo José Ci
cano de Umbanda ~ rea-

do um grand41 toque em 
'louvor ao prtmelro anil'Ell'Sárlo 
de Camarlnha de SUM Yaôs 
• a Cabocla Jurema. O to
.que teri !:nlcio às l '1 horaa e 

aoon~ B& nOdil& pa.uta 
de vtsaa. e N O!l.!!llA. pennWr 1 
iremos at,é IO. pat'a lev&r o 
DOS'!() abraço aos dlrl!!ffite6 
desta oasa de Umbanda tio 
fOI'IIlOLW.. 

motivo d• .ll!Mlfação reoebw 
gfflte tão atnlga. sanvt. 

LUA AOS OOIIING08 

o terreiro !ice. situado na rua 
&Dgl.Nl,ba, 13. OOl Parada de 

t..ucaa. 
Nós fom011 honradol oom 

um cononte .. Já <lOIOcantoll o 

AgradNemoe tAlmbáI1 a Yl-
1lta de dlrigeotee daquele 
terreiro na secie do StJPAilil· 
.MO ô:RGAO DAS REI,I. 
Giõms ESPmn'AS e eapera,, 
moe que outrM vlsitM ooor
ram, pc>68 6 se,mp"' pva i)(le 

GAZETA N 
Ili IDA 

P!OINA 1 

NA RONDA DA FÉ 

Ru& ProJetada, 1111-t, Bairro 
Monwi serrat 1tagua!.. Estado 
do Rio. Direção do Babalo
rlu. seba.'!tião Oiani.Dl. Ckan
de feata !oi rea.11.z&da em ho· 
menagem àa criançu e a 
Xangõ. Na oca.,,;ão, ten tam
bém solenld~ de tirada óe 
kelê da Yaô Maria Joaé Melo. 
de Obaluaê. ocas:t.o em que 
foi daJO o nome da.s Yaõs Ira.
oema Ra.laf.!. da lSll6á e Ro
&ti.lla d& P..ooh F'e.7':ira ae 1 
Ox1.sal. 

Tl1NDA ESPlf-C.ITA VOVô 
LU.ZA DA BAHIA 

Rw,. 6. qWi:U-a 1:1. Cll.S8, 18, 
G lt'i:iJ..Jpe Direção aa Yalo· 
r1:tâ Ern.~st1na C&rr.eiro de 1 

1 Oli,etra. Prcs1tie:ute. o espOSu 
d;. babá, Sl .i.rJJU11 tie Oli
veira. que 4 ·un t;l'lUlàe co
nhec~dor d&1i ~i- da nOM& 

rellglão . Na res1a. â.l X&ncó 
• i::!"Jt.u~u, a c&&a r~u a 
Ylaii.a da T.li:. Pai J-Oaquim 
daa .Umu, dirigida pelo Ba
ba!orlxá ?raru:iac<. Leooarao 

1 
Marqu-!11, que estêff com OI , 
seu, fli.l1os e com o Ogã ser-
1110 Fe.!pe Basfilo. ErneatiZla 
atende à., segunda•. quartu 
e ~xt&S-felru. para Jõao de 
bWIIOI. 

T E. VOVô MARIA OONOA 
Rua Moaçu, :l4., Hon6T10 

Gurgel. Dlrcc;ã.o da Ya.lonxá 
H;~Jena SllVll Pri?S1denie: 8z
OU1lherme d.Uva. .Reallaou 
festa de Inauguração do seu 
nõvo rerreiro no di& 2 Esta 
ca.a tem &e$6ão de oaridade 
à6 seiiunda.s e sexta.s-feÍ1"11tS, 
dai 18 à.a 22 horas e lwl quar
tu-!eiras. de11envolvimmw. 

O, E. SANTO A.NTON'IO D!: 
PADUA 

Rua Radium. 1~ r>, AIU
tml, E.,tado do Rio. dirigido 
pela Yalorixá< Epifânia Ba• 
tista de FreJ.as. Mãe Peque
na: Dilma Nunes Alvei;. Pai 
Pequeno: Sebastião de Olivei
ra. Ogã: Paulo Ferreil'a Frei• 
tas. Inaugurou 5Wi,6 nova.! 
instalações sãbndo. dia 2, com 
grande festa. At,ende para 
consultas às segundas. quar
tas e sexta.s-reirai;. na Rua 1 
n.0 56. ap. 132. Guadalupe 
Travessa do INPS. 

C. li:. OGUM ~I: 
Rua 6. quadra 16. n.9 ~ . , 

Guadalupe. Direção da Yalo
rixá Déa Soares da Silva. TC>- 1 
que geraJ às sextaa-!eira& e 
oooaultae às quarta.!-felras . 

T. li:. SAO LA2.ARO l 
Rua Engenheiro Magno Ck 

carvalho, 42, Deodoro. Dlrt· 1 
ção da Babá Maria Silva OH- , 
veira. Se.ssões aos sábados, de 1 
111 em 15 dias Consultas às 
segundas. quartas e sextas
feiras a partir da., 18 horn:,. I 
oom Pomba Gira Cacumcal11 
e Tranc-a Rua das AlmM. 1 

T . S. PAI JOAQUIM DAS 1 
AL~AS 

Rua Bes:ô, lOte 30, quadra 
19 São Bernardo. Etitado do 
Rio. Direção do Babalor!xa 
FraaeWX> LeOnardo Marques e 
aeu ogf. Basruo . 8e.ss6es aos 
lébadOI, de li em 111 dlu. 
Gula-Ohei'e: Qrum Betr& Mar. 

Prtto V•llo Pllt .1-qlllm du 
AlmMtllWNaealWadM 
Almaa, 

T. K. aA,O OOSM1i: ■ 
SAOOAMiIÃO 

aua uma Barreto. T1 -
Qulntino. Direção da Ya.l«l
xá Maria A.llllf\l,IIM,. Mãe Pt
q uena Maria da Coneeição. 
Pai Pequeno ~ dM IXrea. 
F'eswjou ll>et.)-4M tüe. 71. To
que aoe sábad-. de llí em 111 
<llu. CoNKl.ltu · .u quanas
!ei.rw 

l'. .ii: PlLHOc:, Dlli: Jiil&US 
Rua Mano~, Cunha Jl.9 42. 

bairro C&pelinh&. Ma8alhã,::s 
Basto.s. Dl.ret6,o de .Antonio 
Mora lGl!&lonáJ . Toque aoe 
sábad~ de 16 im 15 <lia.s. 
OonsulU.S àl ~nda.r; e sex
ta&-!eiras Jéto de btm0& à.a 
q uartll$·f etrtws. 

C. l:. O'M!M.NOISTA. UH1-
D06 NA ft 

Rlol& 17, qadr& 4.3. A·º U. 
Guadalupe. Dil'eçili,o õo Baba· 
lorizá GenW Salcl&llN.. Mãe 
PeQuena Jac:l Paria. llambu 
do terreiro, AIDÍlrk& Teixei
ra e .Maria KoRlúnda l"errel
ra. Pat PeqlMllO Alcl~ Pau-
11Dho do RCMArlo. "ºdia= 
do corre-., ..., OU& dará 
toque para X-.C, e Ibelja· 
daa. s~ - l!Ílbadol, de 
li em 1, d!M. Oonl!ultN àa 
c:i.uartu-fe\ra&. 

T . • · vow,~~ 
D' ANO<X.J. 

Rua 17, quaara 4:/. 061& 36 . 
D.ireção da Y~ a&AMla 
de Sowsa Porao Dará t.oque 
!estivo dia 141. Con.sllltas u 
segunda& ~ • sextu
!elru 

T S NOe&i\ SENBOM DA 
OQNICUÇAO 

R• Beira R.lo li, Blw-Ni 
R.ol!ário, Gur.dahipe. Direção 
da Yalor.lxá. Zilá MoUnart. 
Toque &06 aél;>ado,a. de l!i em 
15 dia&. CoD&ulta.s à6 aegun
da.s. que.rtu e sextas->felru. 
com Vovó Maria Rola. 

T. E. SAO S!lBASTIAO 
Rua Guatemala, 367, Penha 

Circular Dlr~ da Yalorlxâ 
Guiomar S&IM!he.s. Toque M 
segundas e quarks-re:ras 
Consultas às seguad&s, quar
w e sextaa-feiru. Eata casa 
festejará Crlapim ao dia 2õ 
do corrente. Dona Guiomar 
pede aos seua tllh0& e cl!en· 
tes que a prncu:-Pm para tra -
tar de a.."8't!MO reliteiOOado 
com a ressa 

T E. NOBS.A SENHOR.li. 
IMACULADA OO'"CEICAO 
Rua 18, quadra a . lote :,. 

Bairro do Ro6ár!u, Guada'u
pe . Direção da Babá N•uu. 
SaUes L&!rota . P'ei;t~jou Ioe1 
Jadas no dia 2 qa3rcto ro. ser· 
vido um caruru aos pr se-t0

,. 

Sessõe~ aos sábadas e co:,sitl
Las às segttndas e QtUl•t;,~

felr~ , 
T . E IE.\fA ~ J A "' C • '!30"'l,O 

CA'!',!l>O P,1''1: D 

Rua Tia.a 33 Ro:na Mt 
randa. Direção ao co:1,;,C' '1· 

te Babalorlxá Jo\•iruanu R -
sa . Real!!IOU obrigações na 
cachoeira de cocoa G·ande 
no dia :ae de set.:mbro. M~., 
de para c<>Niultu à,s segun 
daa, quartM e s~u-feira.s. 



Renatinho De Jacarepaguá I.E ~~~~ ... 1 'racema Cigana Deu 
Corre 

reua11 Espu,w São sah·a 
®r - Rua lõ, lot. 4.468, 
ua..i-ro .Sela Vista, Niterói. 
Se.-;:;õe.s aos i;t\ba-d06, de 16 em 
15 dias, às 22 hOl"IUi. Guia-
Ohe.fe: C,eboclo Sete ,. t:onta· 
nllas. Yt1;orixá: Ilda TomA~ 
Pe·xoto 

- 1 ~ J 

(!.fnwo .ii.o,pirita do <.'&bcx.'10 
Pf.J'lil \-ei·de - Rua Ca1UWiel.
,a n.0 206., Gra.jaú. Se.56Õel! 

l\ll ~as. quuta.s • aext.8-
.reira.. ài 20 honi,i. Babala6: 
Jf»é Andn{'le. 

- (+) -
TMWW »,pnta. T«ó Jla-m

oina- E."tl'ada Intendeuh 
i.faplhff6 n.9 2.000, llu& O. 
lote 3111, .Ma.liet. ~ de 
<6 «n lt diail, J,e 21 h«a.s. 
:Babi: l:milia. Guh~: 
c.~o hri. 

-<+)-
,(,nl,p6 ~'ie. .A~ tt 

Gira 
Pãd 1a Ri.a JOf:!e Dom n~ue.s 
h,9 m, tuua<.\.i, Enc.i itado, 
Se&óe.-; à.s .i;extas feiras, à.s 20 , 
horais. GJia-Ohefe: Pai Fio- , 
rlano. Dl.ri1Iente: l"forb-nto , 
Gomto.; RlbeiFO 1 

- t+) -

Tenda là.pn1ta S&o U11M·<> 
e I-en1anjfi - Rua d~ •• rOll· 
pe!-idade. a:z. carupo.s E1Í61o&. 1 
Bairro ::.•06S<> Bar, CM!as. 
~Sóe6 a~ sabad06, de 15 em 
11 di~ - 31 horas outa- 1 
Ohefe: caboclo ~ete F1'- u.s 
Baba:aa. ,momo ca J~. 

- <+) - l 
Oecl k"O &ip(rl • Crl!lffl:'O ~ 
~ Joaquim da Guiné Mina , 
- RUA Pll.lm Pamplona, 171, 
Rocha. S,Nw:õe;; à.!; eegwid s. 
quarta;; ~ sextas-felt•as, 1.: m 
hOHB. :S.ba',aõ: ~sárlo lte
J~ .Pút:i.foU, "Uil"V J.i• 

nlOl". 

Leiam e Divulguem I 
T ablóide GN na Umbanda ! 

1, 
4 onos i· terruptos 

águ<L-; salgadaa, é no conceito A J d p X "" 
público, li m.'1.is fe.,tejada de vora a ara ango 
llôdas as Yabá.s. No dia 31 cw 
O.'lda auo, w, praia.s de todo 
o lito1·a.1 brasileiro tlcam re
pletas de fiéis e c\1.110606, 
que entregam as mais \'llrill• 
da.s o!erenda.s à grande san· 
ta d06 e.spíriw, de.staeando• 
se entre elas. pequeno.s bar
cos oom la.ta,s de pó, ·ruge. 
baton, per!umes, eto. Garra-• 
fas ~ champanha, muitü 
velas e outr<lb ~l<JE são 
oferedd<lti à RAioha do Mar, 
na esperança de que ela pro
porcione a cada um. um An{I 
•õvo cheio de alegrias. 
IemanJá é slneretl7..1da em 

NOS98 senhora da Glória, • 
ã\l& oõr, t&nto DA Umbanda 

Cumprindo o no.s.so progra
u1a de visitas, estive.nos às 
Olnco horn.s da manhã de do
m il}8o passado. no terreiro 
Quintal Rocha de caô, (lU:e 6 
multo bem lirigido pela dea
temida Yalorixá Iraooma C1-
•1m11. Ela, tilha legitima de 

X1111gô, resolveu dar um t,o. 
que de nlvora<ia para o seu 
pai e realizou logo em e,egul
da uma boulta prneil!Bão que 
percoc~u vdz;ias ruas do 
bairro de Vaz Lõbo. numa ln• 
di~cut'h-el demonstração de 
ffJ e amor pelo santo. 

Ol ludo !lll\FRvi1hOl!O t k• 

tnl'nt.1.unos nau t1t,nr at~ 0 
final, pois vinham-OS do ,ll~ 
Jornada do mais de 12 hor11 
e apesar do l'Sphlto e: ar 
!01-te como nunca, 11 -nll~ ·la 
11t1 sentia cansada e llo 
mais ta1'do este.ria.mos <mi. 
missão, daN\o balas, doocs 
brinquedo.• as r,ianças na "t• 
de do SOP..E. Agrndeoom , ar 
le111or1mçn do convite e rtce. 
mos certos de que don<1. I\"Q
oernn li um dos grandes ba• 
h1 rtes da noo:;a rellg,io • 
que podemos co11•1tr com e.I• 

qua'.q,ier olrriit11<tl\11il>ltl, 

como n& Angola, é 11:iiUl ~aro. _ _ _ 
SUN contas sã.o de i>ntnco 
cristal t eu& 1DOOrpOraçio 6, 
geriwnente, .levt! e tranquila, 

ua danQQ é wnbém b-.c
qulla, e ~• com l)j; l>ra 
ço.,;, a !&28' movimffltar 
ondaf. 4o ma.r. tambénl ~
Jnlldo de cal~ grande. 

Iemanjá é CODQderallil 
a,Jnda, a mãe de todo8 Ofl 01'1· 
11:tis e a1ate .sõbre eJa uma 
lenda, segundo a qual um d06 
lieus filhos tentou vio~til-l , 
transform&ndo.-ae DO prime1-
ro E:ru. No ato da tmtatiw. 
® violência. o.s aei<ll! de Ie
manjá teriam 11t1 aberto e dele 
Jorrado Agua que féz JlJll606l" 
o mar que é o S61l pt1!:1clpa' 
dominio. 

EMden~lllECte não l)Ml,a ele 
&imples lenda., ciorn.o falcl 

CORRETORES 
O tabk>ide está. em la.i;e de expansão i plê· 

ci6s de nov08 agentes de publicidade. ótima 
comfaaão. Entrevistas dià1iarntmt.e na rna Per

, nambuco. l Hll, Encantado, C-Ofll o s;,::nhot Má1lo 
Barc. .. -elos 

------------ -- - ----

ALEG DÁ vo·ro DE 
__ " __ u~ 

dly lgan-do • fflformondo ! 
aeifflA; M 

kndas precisam eer N>nbeC1 
d.is, se bem qu,e a 8\l8 aceita-

' I l)áo seJ11. 8.l~te ~t1?a. 

Pro Pf'OP!{.lçüo uo lx.pLi do 
<>ti.a. Lopes Fonte a ! e • tto ........ tw 

m8.<l.o J.l'infio av_,m L<,,.. 
For,te ~- truabl;-11 aos .AIIIOOlbléla Le~;- ativa do ~-
d06 que DOS C~ll ~d... • i, 

UMBANDA E CAt--tDOMBLt 

tado dfl Ouaua.t,ara concec!Zu 
por unanimldade, wn voto de 
louvor ao SOPREMO óROAO 1 D.AS RELIGIOES ESPfRI-

voto e pod m estar 
certos de que a O:mbe.n ~ ~ 
sempcmha no c.onário 1<>- "t:00 
e 80Cial do B:'a.sil um '3W\'l\-:C,. 
te papel de fé, amor e oru1-
da<le ao prónmo. Rogam().'.. • 
Oxalá qu,.; abenç-0-e a ~ doo o.t 
parlan"K'ntares que nos d'~' • 
gu,ln,,m com a 1-tonra. 

- ()D11tm, k,,I ~ de telff. 
-.o A-ba,çá. ele Oi-á, dirigloo pi• 
,. Yi,,locillá Slnavoruca, ioca
ltllldo no B6co Manoel AyreS, 
. , em Ol!~ Cruz. Houve 

•t:mt. bonita sai~ da Yaõ t\e 
Jr~&ô, a nos.a eE1tim6da OI· 
~ Ms.lhelroll doll Ba-nto5 

A. ao&ettkiade transco1Te-U em 
~le de ~ a,fhma
~ ~. tendo li Y&6 ~ I 
~ o.pNNnw.do ?kit,-
·- "Ni!'U,da, ~lfllDdo ll'O ' 
;,,en llliN, oom um ~ ~ da 
e.ao,. . ..l - MW,IN. ~ 1 

- - ~~ o ~- ; 
J..:W,., o, .. ~ ir.o 

~.e ~l!,~• i 
~!MI_., cic AIMI~ dil ~. 1 
..... ~1'tl. p&e DI• ! 
· •m~ofdimMOj 
.o.,. . ~ ~ 
~ • (fl4 Xact86 cW ,, 
~•l._,.lWl'e.YM. 

11 X Z . 
]lf~k t 

u boclta 
ltcffl& ~ •t-0 ~ Vo• 
"PÓ Bell.ed& ck Bah~ da Ntl. 
~ D,9 , em 

e ~ oom nwua 
~•ao&lio~llOMa 
~ Beb6. Dma Ac.eump
,ç6o, ri-~ .. EmJ 
,-.4 ftl8t& de auiruração ele 
etia N,111,, :n.o dia t ele outubro, 
Pa~a. liloMI.D' bl'tillMlti!lno ck 
t<,'-wi,.-,~~ 

1mi.A<> Mamk10 4'-E x-io • 
'I'Ohl Malembê 

li 1': ,. 

- Domingo !>li 4o a 11 -

de outubro, foi reall1,0ãa m11 
bela aafda de uma Ya6 de 
Omulú e a quitanda dil U11J 
!anel e um L<J«tun-AM, nP
Roça tio Xangó de 0\1M, na 
lWA Pe1'D&mbueo n. 1 161, no l 
Enc&nt&do, dlrlglda ~lo 811- 1 
b&lorlú Obll To!~uá. A11c!c, 
~~ cti -~ ~lifdO• I 
~ 

X /: X 1 
.- ~ r bl-& .. 1•4~" . 4 • 1..;t~, 
~ ~~li.:, Non l'fl a.Çi!l, 
~ IIM.~ bOil.Íl!l dt 0..
rldeól, o Ms~ de 1B3ld Mt• 
m,,, lllrl~. oom d1g:•i..âade 

1 

• ltlkto pela Ya!orixA l6r 
P9ttl.Woot e o .a-eu p •em.do d· 
põao. ADl! doflúnf!'o,i de te tt1t 1 
111 MM Hão realizad06 ~~~ I 
em lot~o aoc Or!xA..,, j 

A X ll 
- . Pomba. Olra Mt.r:i..na, , 

ettUdade •-rffã.s!ea da Baba Es
ter, di~te da. Tend1I Cabo
ola Arr&nea Tooo, de. rua Dr, 
:Noguch, em Boruiu1.er.so, na • 
prlmelre. eegunda-tel.ra. do 
mf6 de sef.embro, trabalhou 
\"Ohmtàrlameute OOM·NI. o dOI!• 
8:> a.rüculirto., blmdo oomo 
~ porém o ?'eefblmen
to pelo mf,IJIJIO, d,& OI-$ ••• , 
e.000i09 q;a,a elPléft eUM&nli<I ···~"'""'~~ ~ 4 h...w.i. 

- No di&. ~ de ~tem o 
1 TAS, pel« grande festa real!-

211.d& no dia 19 de setemb•o, 
que cu!mln ,v oom a grand 
pi-oc!&t;&; em l<'l• TOr a Xangô 1 
• li)~ il\(UI$ 1 

' 

o Babalorl.xA Tola M&lembíi 
naugurou a.& nova& IJ»tala , 

90es de aeu Ylê, rendG oom- 1 

pa:recido D!a.nga Mutala, a 
1
· 

prez.ada ~ Emfila de (,'a-
1 bo::lo ):tarl~ E a 1!mpâtleia l j 

Tereslnha Yll\.at B6at Sanii«l, 
acompe.nbt.da c:k ,ua, mam~ 

1
1 

e avó, o Ba.bala6 Nellson &l• • 
va6ot>, iilMI chsrmoea eepõea j 1 

O T.AB!.ólDE PRECISA CRESGER _ ~ _ 
seu _p11,I pqueDC z,,o. , 'l'UDO DEPENDE DE VOC1'l QUE :t 00-

~ A.W"l'E E INDOB'.i"MAL E FR.UIDJFAL,-

T lNlU8 de Sato ,_· : ~n UMBAXoISI·A. .ANm-wrie ifO sw 
1 NAL ET.ARA. A.lVDtAlfDO J. 

oom saída de Y-80 1 l GlVSA. 

1 --- - --Os dJ.r.lge;,tea cio ,l}t:,.,• 

1

, 
óe Na-u&. Buruki O.,. • ~ 
boclo Jt~y do ~. · 
,~. (tt!.6 'kim a.;:de rui ' 
r1A-. I"kX'nl?l~ M-."11! w 
&91, F.w.,.çã,o oo MM!ii, Ú\ Í 
Gra!,as, noa ll!'l!lnda,l.'Mn "lf?"..t ~ 
con vi t.e para o -fioq'a-i:· ~ 5 
Candomblé que ,e rei~,-,; l 
ontem com saída dos Y~., 
Nós deixamos de co~:re
oer porque estamos co.m 
Yaô recolhida e hoje, as 111 
horas, teremos a nossa sal
da e em seguida a quitan
da da Yaô de Omulú, e doa 
Yaôs de Longun-Edé e 
Yansã aaid08 mês passado. 
Fica para a próxima opor
tunidade a nossa v!llita à 

esta cua de nação de san
to que aempre no, p.relt1-
tia com o.1 1ea1 OODtttM, 

TE · PENAS DAS 
u ou 

1. i;.ça. EM ~ 
t!llll • que tem lléde 
itl& r-ua Vte!Ta Ferretra, em 
Bonsu~ o reaaizou um 
g,:-11&1de e já tradictona.l toque 
cim homenagen 11. Xarigô e 
oomemorou r,4,, mesma d.a.ta o 
aniwrsárlo do terreiro. 

.A. casa • dirigida- pela nos
• estimada Babá. Roeinha e 
o 1611 Pra!>ioonte é o compe
t-ente .Jotté ONloll. !fótl DOll 
IS11t111«1 !"t,fX' DIIIMW • OOdllO 

Gô DIA 30 ·, 
le~ a üt\u. e!;t1W6 ~ 
1ow.da ele ~li! wr ba 
que toram lá pool.r Justiça .a 
santo da Justiça e sa.borc'ar cs 
ageum que foi difJtr!buido en
tre todos os presentes. ~-.J 
Ro6inha. .sabe orga,uizar WlN" 

festa e tudo estava maravt-' 
lbosa.mente bem nmtme.~Gi 
Muirto obrigado pela lem 
bra.nça. e Oxalá que .&...r 

a tod<NJ OI hOMOI Jnnfi.oe; ""' 
l:Ua df ~ llfflff M' A."-;1 
ll'M-. 
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aída D ulú E uit ·nda 
Espíritas • eun, m rmaõs 

o. ,'tn~o pa,~· .. do a Roça do 
'·t ,11:ô ck Oul'o reir.J,iou um! 
toq,1. de Angola, com salda , 
{141 ? ô e Qult-anda. Como 

1 
r ')'"" romos prestlg!odos 1 

pmH • ,")/J em goo que com• 1 
s,11 ,., m cm m11.sso., dcmdo 

bt,a Col'a' e e.spos..1 - o ~li,!;~· 

Jooé r.ope.s e ROM. t-opee, qJe 
sempre prr ;;;i,J11.m a uos.~a:., 
!estM, dando lnelUJ!lYe gra:ri<ie 
ajuda n-efltas ooos·õe1 E;l
ma, n J<>•~m abll e e.n1 ga 1 
a~a da r~/ia - 1-..... nr.l&co 

t õr es Dias um dos chetet 
à•• eqJ!pe élo Tablólde e 001!80 
li.•ancle colaborador - A BabA 
E lzabeth e o Pai Pequeno da 

~a. !leu tllho Miguel, ambc»: 
1<l' ,ent,es da Tenda E,Spfrita 

.,.., l;;to Rei - Eurico Valle, 
'llm 1:i,.!ho !mpo.tante à aa!da, 
>d11 Y ,õ de Omulú, Nel! P'fil' .. 1 
•1 , - ti••e recebeu • dlglna Umbanda em Macaé 

O t,1J li.l ·,e ,i-Olo M 111 ADILSO~ fl-GUEIRA DA SILVA 
:!\o •~ ;.i r, n i. CB ... a chek\. Ali 

• .-el 'l8 ~e proces 111,m nor
flllt. 1ri11te tom .lnúa dc:mona• I 
i.r "º do nõvo .sanl-0 da nOW!B 
N,or; 1 que det1empenhou todOll 

1 
,r,i; i .i.s e fundamentos oom , 
tr'l'll \e de..!l<lllVOlvlmento de- i 
.-or r,_ · e.ndo .a excelência d• 
~ ., , h1·a. 

Na no,·n do no:ne, .iue t 
t,F upre o pon 1,o a!'.:>, a Ol.J,)1)11-
w , a como semwe era gran• 
'!J<' e o O•nnl 1 maln ~n:i vez 
pcu • ...!lt-ou reoeoondo mt1itoo 
e i' o;, &"'Uldog de it'M<if 
ql.1~ 'T'!l le ·fogos 1le e:itampt-I 
<lo D.po•11 :, unto ci&soeu d<l 
rr•, 0 6 oor. tomar rum 11emprt1 
li< o 1· ,n<'te b,iv:li.o, e deve
s ,~ •,e, • . r rii.e &0 dsr 

-me, o:uulú !êz oom 1 
lfv<.•ra~ _,.eaeiocu1 quo ae q 

r vnm y,.re,;enkos ~ a.s- / 
.,,.,m uO !lUt<> O !(•'~ dlt iru:• 

~ u "r , 1 ~, t,e a ffllt t me-... 
~ .,, . t." d.,, a.i)ÓS o lnWl'Vl\• 1 

t, .:, q lill f,oi er-rido\ OOUl>'Jfl 1 
6' .mto ao numcro1:o JY~11 i 
CIO l"eli., mc.s li qu!tl\lldcl d 1 

Yi,ô de O,nultl Qu!mben~ e i 
d-..:, • O! ão ba.w •nterlor e I 
,, e li.o, a Vsr-~ã Oh\ MuU'tl• 
"" . º U: 1 • :<!• '!Jª ~1t1nn l 
♦ l l · d 

l 
1 

(' 

~ ú, ! \'4!-ll 

i ' • ~ dos p<,r nu-mll!'OOO pu- , 
li "JO \l '"'if m\l!tiii! llela.d<>N.? i 
~ ,,., ".-! cS ,111~ ,es d-e.tooaM 

:k 4-a AwlG, 
,l l!!, ~.,:k-f4fl pil.h,c,g de, 0,... 

,,) • Jn , ,ll d& Lira), 
~ <>4r,, lil!IIM.l' de c,g. 

l, ti~!lB, Sffll'OI! e fJlboe do 
:e1t.o - AldU SMI~ a ba

bá do 'l'en-efro de IemanjA e 
~ Aimoré 0001 fl.lhofi de 
anto - Babalorlaâ Yelê com 

&t>lt pai pequeno e tllbos de 
1mto - Hélio do CQbooto Oo· 

OoQ!o wao QIA~ é c~rit, e , 
bom ON.~ e evoluf, UO,S6,t\ re
llgiáo nio pod~1is :rlear ea'9-
ciol)ad&, o 11ecesaá1·io é que 
esta evolução seja conheclde 
por tod<ls, e então, i:orno wn
h&nd!.sta mi.caense proc,11 .. 1 {'1 

de hoJe em diante, relatar sc
lll'!n•lmente, nef:lte e6petacu ><f 

cTablólde:o, &a notklias de On'· 
bMda da.quf da. n088a c'dad" 
e4pera.udo a&bn, que JUr,to ~•• 
grande c1~cer da no.<l!11 Pá• 
trla, po&Ba.mos levar a'0.6 q ia
iro cantos dêst<' men•o Pai.~, 
t111 .tatoa refenmws ao.: t-?• ''ºl• 
\'08 e a-eontec mer tJ& ilO 
«&l.llto1> 

F'ES'II'VAL 

? , r :n. 
q-.... r.1oe d~ IX >U J)O• o •..s• o 

·., l N>.elona, d 1 
Oant · de Umbanda, e , 
que J;-'><1(,mos dizer é Q •e r.-
0M1011 ~11 -es em rt.zer " r ' 
Maoo.é o tioféu de 1.• h g \l ' 

mas, a nossa aior f4'1•(' na
de, fot '1e p.:: !clp rmo, 11•1-
to oom te..,t-e g •1'{' boa smt
ea e térm~ i- o<e unu tme,-
tldade d1i n w, 1mfzarte.0 • • 

na.se.idM o· ,m .,do a 'Tlor " 
ca.x1nho que u d• w o 
f"5\hnl, 

S.J!.!DA D~ Y.\O - O a l 
do mês p~rlo G ! li>,; l 
ali-ida de mn 0:tóeei, 1U -r,:n -
4a. de ~Jm 1'1~~uê, i<>o '!1 • 
d& na l&"!OO da Imboas.:l.:--11 
A C\IM em. !~ta oont-a .:om 1 
• tifl!Jie!ltê d'reçio do B~ba- l 
lorbf. Wad e ne&ta memo • j 
vel ~ f<n G--">ln!llldõ.~ pt 8 1 
T&tâ Jnliok>, d-e s!io Jo! o de I 
!!erttl, Pa.1 de F• ~'° 4o ~lt 1 
do Ilê em !lea-te,. 

Dentro de um bom amo, • 
te de PM e fi'&tem~ o 
B8ba>orillt1. d& Nação de An
gola, Banda Cll6, ~ oonvlda , 
do ))61'& puxar o Nnto, ta:ae"'l• 
do-o oom 8\'lllllÔ! ~ e o que 
,unog :foi de gyanoo beler.e. 

AVISO 1 PORTANT 

emocionando & tod06 OI p,r~
sen tea. En.tJ:e oa preaente.s &• 
contravam-6e alguns filhos ~ 
Santo do AbaçA ~ Ba-nda OI~ 
,! ,Tenda de Xangô !lenlno), 
.::p.te partlc!pare.m da J!l'efitivl• 
clade em homenagem ao 
Ox6o5Si do nOflSO eatfmado lr
•não Jerónimo. Pedlm011 • 
Oxo&~. Xangô e Ogum, que 
!'>OS1'a fortalecer cada vez mal.a 
,. corrente de fra.t.emidade 
,pe cresceu neste dia oom 
mais um torte elo, nesta lln~ 
da ,·eu:u.ião no Santo. 

P~.OOISSAO - Amda i'i:• 
:J<õrnt 0 bem alto o que foi a 
r.ind~ proclsaã.o de Xangõ..Jt 

lb<' Jtidn do SORiE. 08 maca
~r. f!s q• e pa...-ticipa.ram de. 

"' fica.ram. 1mpre6§\~a
<.'106 oom a compreensão e fé 
do povo guanabftrmo e Mãe 
"'<>ca tA!Ae da Umbanda ma-
c11 •'l&e 1, em nome do DOl93o 
oo o, n -nda suas oongratula
r,ões- ao Baluarte Mário Bar- , 
l"e!o.s por e6tá magn.ftiea. con-

e11 tração de adeptQS poeltlvo 
i9 n~sa religião. 

XANGô E IBELJ.ADA 
D a 2 dêste, foi realizada na 
Tenda de Xangô Menino, • 
t • <l'o!onal fe.;ta de xangõ e 
I-be Jada, sendo que êete ano 1 
a festa. suplantou a tõda8 111 
ou•ra.s festll.!I realizadas :n&te 
rn, \'!,;!taram a Tenda em 
teeta. v4r106 tilhos da casa de 
Ogum Yir.ra e que acabaram 
virando no.s seus Erls, para 
maior brUhantl.8mo da 1est1-
vi-da~e. 

De, pan,b,6ae • ~da 
M-aoaense, Por ter tant.as be· 
le.t Teridas, diriridaa par pes
acw; CQptlJIM de lff&rem bem 
~o&ntoDCIDleclosJ)(INOI 
~M. 

Mt·1 St,ra"'-. 

T _E_ SANTA RITA 
OE CASSIA 

A opinião emitida pelos nosso ooluni&ta ~ 
<ta, 1ie:spo.nsa.bllidade de cada um, não ca,pendo n 
no,; nenhuma responsabilidade. Outrossim co
municamos que todos funcionam em nosso ta
blóide como simples colaboradores sem qualquer 
-.fnculo trabalhista e com o intuito ~ de 

.A ren<la &lpfrlta Sama 
RI ta de Cé..-s.sia tem sua .sede 

1 

na Rua Oullbermlna, &12, no 
; Enoantado. e recebe a~ 

da competrnt,e Babá. Maria 
Rooa. 

' à l\oe&il 118liglão..l 
o~. 

As ae.ss6es são às ,egundas
~iras, t'vJ 20 horas. 80b a d1· 
reção do Caboclo Oxó&si da 
Mata Virgem. As sextas-fel
r , de 16 em 15 dlas, Mali· 
BD1·t1e leiu6e.a com u p<m
b.~ do Crw,eil'o • Har1a 
~ do ONaetro. 

Pr'!.Sident e o ti os àli'etore.. 
de Tenda F.spã•ita I'upi 1'11• 
pinamb, - A Babá Emfiia ào 
Caboclo 'l'a.,baté ,e !le'J espõ
eo - o Dep, tado R~inl L<l
pef! eia Font~ s1111 l>ela ei;posa 
t cunhadi - o Bab&lor!xá 
Tola Ma em~ " atndl! oa 
Bebalor .·d!i Q{i • f"~•n ~ ri~t.m 

1
• 

o~ 

ao seu lado, Em llgraúe 1• 
mento usou da palavra t> 
Deputa<lo Rossini U>pee cta 
Fonte que foi bastante apla,1• 
dldo pela sua posição em de
reisa dr. noosa rellgl ão. 

Dona cacllda aproveitou o 
ensêjo e convidou a todos ~ 
prerentes para compa.i·ecere:m 
a Santi.ss.imo para verem do 

SOLlDAfUlm.:>.~D~ 
, perto uma 1rin. de aã.b&do, 

Mali uma v\;z oi; curlgen ei; 

que se fizeram 1~us ao 
toq\1-e ratlflce.•·am a su• tc>li• 
-da.rie<iade , no.-.•11 estimada 
amiaa CeSBilda de A.r.sls que 
v.lltvelmente emocionada abra
~ a, todo:s e Aen tiu me.li; 11ma 
-... (lide o;; ve1'tladeir~ t bem 
liibene101 .a rio,. .-,<nt:ltas ~,tão 

quando trabaloa o tamOM 
Exu sete Encl'usl!hada.s 1am
bém chamado de Sete da I.'1• 
re.. 

Nós do 80RiE aaraciectm<t"' 
a todos os que e,stiveram pi'e• 
renteB e rogam06 ao 0mUl1' 
que teve sua te,,tlva &afdg. 
que ôê multa PH ~ ,•llde ,. 
todos os nOM06 irn1ã<>B d• Jio, 

~------- -
TRÊS VELINHAS APENAS .. 

l\.lARIO BAP..CELOS 

Estam'J.- a1 ne~t.e mês de outubro, apagando tres 
velinha.,. Apenas três. Estamos, no que se refere a 
tempo, engatinhando, mas em realizações nos con
sideramos adult-0s e vigorosos. Somos obrigados e 
com muito orgulho a enumerar as nossas realizações, 
tôdas Inédita~ e grandiosas. Realizamos proc!ssõe~. 
Olras da A111,zade, Concurso de Ogã.s Festival, te -
mos um 101,1al. fizemos rádio e televisão e defende
mos com unha.;: e dentes os nossos direitos o que nos 
valeu, apesar da grande oposição, um lugar ao .sol. 

Cumprimos com fé e amor, porém com multa di
ficuldade a nossa missão. Lutamos contra muito& 
preconceitos mas conseguimos organizar o 1mbat1vel 
e glorlo!!o Exército Branco de Oxalá. A nossa ban• 
delra com a coroa de louros e com a pomba da paz 
oont:nua tremulando no ma.stro da vitória. Pregamos 
sempre que não somos melhores nem piores. Som<>1 
a.penas diferentes e é exatamente aí que reside o 
nosso ~Xlto Não naacerops P,ara 1mttar nlnguéll!, 
Nasce moa pai a cr.iar e criamos multa cotsa. POd~ 1 
não falar em nós, mas n-ão podem ignorar a .nos..a. . 
ex!.~!Âlnc!a. Podem não gostar de nós, mas não J)O• • 
dem dizei· que nascemos para o -nada, pois em ape« 
nas três anos já fizemos ide tudo em favor da nc':164 i 1 
gente querida que nos dá o seu apoto e· a sua pala• 

1 vra de incentivo . O SUPREMO ôROAO DAS .REI.t• 
OiõES ESPíRrI'AS tem apenas trsê anos. 

São ti·ês velinhas no nosso bôlo de aniYe:t• 
4'io que llum'nam com uma chama fantástica °' 

OMntnhos da-& rd g:õe.s espl,rltas. Falem mal, mu 
oontinuem falando de nós. Digam o que qulteNDl 
cllller, mu tod-0~ slo obrigados a reooJlhe(! .I" q11t 
too~1os col!!~ nov-a!! para as rellgiõee espirita& f 
que nmos conb:nuar a criar. Criar sempre. Temo! 
no,·a. idéia.; em estulo mas em nenhuma dela-s 'tl8J
mos oopiRr os outro~. Queremos contll1uar sende 
p~ de lançamentos e promoções. Queremo, 
aerN d8 e-11pelho para muita gentli que veio b' 
m\llto tempo mal! ainda não disse a que velo. llst.o'II 
exultante e cheio de alegria. Em apenas três ano: 
pa.rtlclpamos de todas as lutas e· de tôda.s as coisa 
lmportnnt-e-s da nossa religião. com destaque apesar 
de oensuras e das malquerenças. Lutamos oom & 
bandeira branca de Oxalá e respondemos com rea
lizações às ralúnias contra nós atiradas. Estamos do 
alma lavada e revigorados para novas lutas. Somos 
apologl5ta-s de que nada se consegue sem luta-~ JWI' 
Sisso continuttmos lutando. Queiram ou não que1r~. 
alguém escrever a verdadeira histeria dos espir1ta1 , 
e das suas lutas pela sua total liberdade, &ste al· 
guém terá que reservar um capítulo para o SORE, 
SUPREl!\110 ORGAO DAS RELIGIÕES ESP:t!UTAS. 
GTaçaa a Oxalá continuamos de pé, e na té do Onm--
de Ctiado · e de todos os Orixás permaneceremos de 
pi, pols a nossa causa f justa ~ hone&ta e MI- twF-
1>os está 1"se:·v,1clo o reino do ~u. 

-
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·ROSSINI FALA DO ºSEU" 7 ( I) Cantinho Da Corrente Mental 
Domingo passado foi reall-

11ada no SOB.E, na Roça de 
MAE ELIS 

SALPICOS DE LAMA 
um am;go comum conversou com um antigo co

laborador nosso a respeito do Festival realizado em 
julho. O antigo colaborador referindo-se ao festival 
disse: Foi um espetáculo tão bom que se tornou in-

A partir de tioJe. pl\l"alela• 
mente a pUblloação da série 
&lfI'1SSIMO, MEIA• NOI
TE ... vamos passar a publl
à&r na integra, porém em 
OQl)ituloo_ o dlaol.lrso proferido 
-pelo Deputado Rossini Lopes 
da Fonte, na Assembléia Le
;ilals.t1va do Estado da Gua
nabara, no dla 23 de setem
bro, a respeito dos ataques 
eofrldo pela senhora cacllda 
de Assis e sua entidade o ra
mOl!O E:xu Sete da Lira. o 
texto do cliscurM> é o que se 
eegue. 

do lia Gua.ulloà&ra é o ceuuo, 
e o PMCO dM gr&J."\deo dill• 
oww6ell a d6I &Nlldes deoi
sõee ~ DRado e dê&te povo. 
I!: ne-ate augu.sto plenário que , 
nós. repre.sent.an~ legítimos > 
do po?O da Ouana.b&ra, pode
mos e d,e,vemos tratar de to
dos 011 as.suntoll! referentea · a.o 
po\'O, assunt-06 do inten!Bse do 
povo e do Estado a: é p0r 
ISto que ocupe ho,le esta trl
bUna, para fa ar sôb:'e um 
assunto que vem sevdo mo
tivo de multas pub!lcações. 
atram da n056a !n•Pt'E'IL"ll 11 
ae muitos coment_rios atra
vés do rád,o e da • lev ... ão 
Refiro-me o Seu SE-te da Lira 
e refiro-me :nats prect&amen
te ao Centro Espirita Fi~ 
aa Caboela Jurema em San
t!ssimo. que é uma entidade 
rellgiosa e uma rotldsde ~ 

- ··Senhor Presld te se
nhores Deputados, senhores 
JomaI!stas. m.lnhas senhoras 
e meus senhores. Inli:ialmente 
senhor Presidente quero ex- 1 
pressar os meus agradecimen• 
tos a.o eminente Depu•.ado 
3osé Bretas, da Aliança Re
novad<>!'a Nacional que per
mutou o seu tempo comigo 
para que pudesre hoje oclJl)Ql" 
esta tribuna nesta piam, do 
Grande Expediente. 

pfr!ta legalmenle 0005titulda ..__..~ ___ .._ _____ ....,. 

Senhores Deputados. A Ali· 1 
temb!éla Leet.."1at1Ya dO Bllta· 

como pessoa Juridica. Esta 
entidade espiritual, este aoclo
dade tem sldo alTo de al.'l.l8a• 
'JÕE!S o.tra véi, da Imprensa por 
.ll~ dlvel'SO! 

Pretl'JDdo boje. d~ rtbU• 

Nôvo Horário Para Búzios 

O nosso companheiro Mário Barcelos paa
sará a,_ atender para Jõgo de bÚZlos. na ,,ee1e do 
SORE.. na Rua Pernambuco o9 1.161 às têr

lJinf,ftj9-~eu~,........no~1--•~o 
15 às 20 noras Os tnt.eressactos deverão pro
curar a secreta11a do SORE para apanhar 
flchaa.. 

D&, m05b"ar & MMI o.lia e IIO/ 
poyo ? que há de ree.llda df' ' 

reiaçio ao SEU SETE 
1 

o.\LI&A. 1 

Falo, aechoc ~. oom 1• 
& reaponaabllid~ de todols oe 
meus grau.a, de todoa 01 meu~ 
titulo& e de tõdM M post
Qões aseumidu nuta ces&. 1 

,prillclpalmente daquala que l 
muito me nonra e que multo 
r:ne dlgn~ que ~ tM prcm- , 
dldo esta colmda Assemblé a 
por UDl ano e meio, no pe-
nQ'ISQ d~idl.-.lL,,...,.~,u~~u~ 
vida brasileira. E falo com 
slnoerldade de propó,';ltos e 
sem outros lnt.e~. Senhor 1 
Presidente, porque des<l• 

Das 

criaoea -1&0 • reJ.i&,lio ~
ri~ urnben41e4.a ™ não aou 
da~ que rar.cm da reU-
8"60 um ~io de vida. Pro
OIINI. 88Dlpt"e ganhar a -rl4a 
em <M1101 aei6ree atra.Yés dtYI 
mlnbae pro5seões de proteeeor 
• ad.1-ogado, ~ ,l6meJs pre
claar explorar a Umbanda., 
conforme multo! que vivem • 
a:ploram 

Mas, seullor Pre~ dente, o 
too falado SEU SETE Já ex•s
te a mu tos a.noo, mosmo 
quando ainda nlio existia o , 
Br&l'I, s: UlDI\ entidade dB 
nat•1reea SJJ'g u quo.ndo 
surg•u o muncio e jamais teve 
v da ma :-1a1 e semp:-e vh·eu 
na vida rea.:, na v11a rc\8• 
d ra que é a v.da e&ptrltuf.l 

1 E jã o grQJ: Stte da 
r Ira de m.l\h~re~ ~ &c.eptoli 1 0uando t.eve a s~ pnmt:.r:i . 
aparição na tdMI~ tx&.:itel-1 
ra.. Ji e:-a &~e g?"Qnclc. tão j 
grande, QUe O& BSilben6 dltt• 
tone clM tele~ ~ 1 
oor bem i.ft.•lo aos U\IS lJ."O• j 
ltt'M)M. NA(, era ~-

1 dade QUs.k;IMr 00'.M. is). 1 
sJgnitlcsnte Qlk • ttiMiltG j 
trla &preee.'lt.t;.r. E:.t> • ;;c 1I 

era rr&Dde. p04c,.."'080 • Ji. 
reall Ya curu oa a • ·, 
mentoc, a oi.rldade a ~ 
de adeJPb q.ie aoon-:.~ -1 
le oent,,o eep1r t.n dl\ ! 
s.'mo aoe !lé.bados V1nt.L trltl- i 
t-. mu peeeo:i.s ~ ao , 
el.tado subúrbio o.-.d" ~ lo- : . . 
SETE DA LIRA aos sd."8.do&. j 
tl"IIM' .e. dl~tn - md.;, ca~-

1 
de. Então ~e. ll- 1'i~ bem I 
cluo e n[tido qUf! nEo foi a 

televi6ão ~ proJewu O &EU :x:angô de OUIO, uma iluda 
saT.11:, Preolla ficar olt.ro qu. testa de sa.fda de Yaô. Todos 

Ji eM granoo • podcl"ClllO sabem que tanto o SOR.E eo-
qull&l.do 06 televisõcll :r~ mo 11, Roça tem como Presi-
questão de. .sua Jl«'C66t\Ça. Pff... dente e zelador o competen• 
c:dBa floor bem claro que M9 &e Mâ.rio Ba.rcel~, o Obá Te• 
nlio pcd.tu pe.ra li' e tAo pouoc. leuá. Oomo sempre acontece 
eeua nm4!os e adepto6. Pelo O barra.cão f!oou lotado. com-
contn\rio, nós ruí.o qu~ pareceram muitos zeladores. 
Pedimos n t:lc que não ft,t;a,. realmente amigos nossos e que 
Os dono:; das teleTIIIÕCa QUtl gostam do ver um santf> bem 
rorom lá pediram II l.nslst l'I\Ul feito. oomo acontece em tO-
e Quns choraram parn qu• 086 as casas cspirltas lá eeta-
Seu Sete f~ nos Pl"Olt 'li- vam também o.s Indesejáveis 
mns E Seu Sete viu a "~ ,.,._ nue são aquelCQ que procuram 
s.!d!ldc de Ir e f«. 11:le ,-.11 • 
porq êle vê rn.s.;a do q\J.o criticar tudo o que assistem, 
qu.llquer um de nós, enx< r 11> esteja certo ou errado. O 
mais do qJe todos n& 1'-u'loa., Omulú que !oi feito estava 
seu Se«i viu a neoec:;d, ~e lindo, os preceito<'! da safda 
de •r a tf"lcrui1'\o po do '10-::. foram seguidos à r!.,ca. O no-
1,rirlo sel"''l pior. Eu tn~ me foi tirado por uma EbAml 
garn.nt;r o.os mem em r ,,,,1,, de Logun-Edé, ~ de alto 
COlnPMlhelroG e aos qut et.t.r.o RA.barit.o e que sabe realmen-
a&iStmdo e llOII que Olt-lMll t.e o valôr de um santo feito 
ouvindo atnt.~ tia .R6.d:•.l l#•• A seguir houve a quitanda 
quete P1!.t , l"~~ i'tO do.li erli!I do6 Ya& Olâ Muasa-
ouvl.rem ~ lJ\ilU proo.a."14-"'-' lê. Iogun-Deci e Qulmbenã. 
mento. 1~ • lienho in:- Ape&ar da grande quant!da• 
lhal"ell de temem~ .)R de de frutas, tod06 q~rlam 
SQCI d~ll nwltQs ~ c:omprâ-lM e hOUTe um tu-
q;ze em 10Tl, ~ a.M. O'S • multo natural nestM oca.slões, 

, &, :trb. Mil' ~«<-'C.; ma.s tudo fof ~!to de uma 
~ CMaOlc.&:) • quti forma correta e não bouTe 
muKoos f~ lt!S.<IOS 1\1i!;l1!orom.. uma falha slquer. 
Oorrttt~ d! m6...~, poren, 
"° aw. ado ~Oft'IMO 09 Porém, oo !nde.sejàvelS a que 
1->. ~... • ~:-roe me referi acima, tinham que 
~ ll !no M)IOI\~"-, torçar uma. critica qualquer e 
~ I\COa&f~> rue.s or- :,,r.,,..,. Q domlnr:(o a coLsa começou 
~ ~b--00. l>M>~~•;_ __ ..,), ~-~~1i&Itll()>_-:-'-MArlo Barceloe fb 
•-•-l1tl·-,..-i"1<-"<1:" -- uma homenagem p,lblt.:a a 
Ulo 8'_...._ >ÕC> • <tef• .. u:,,-.n- Yalorixá cacllda de Aasla que 
&H, P0C'Q'.JO af>ct4 q:z,;, ~l• ' ~ lndlsciitlvelmente uma dM 
um& ~• ti 1'Go ª "" to maiores figuras do melo es-
oo:n,, •r-r'!'II' r:m ·1" e!! plrita da atualidade• Pedindo 

------ - Ucença ao xangõ do Vodun-

crf•an COS na P' E ce Zaze Erangl que se encon-trava em terra cantou uma 
.., • • louvação ao «seu sete>, o que 

motivou um cfrlso11> entre os 

peraram c~gat a.o portão pa- 1 
ra começar a malhar. Eu ' 
soube que a orientação da 
malhação foi uma senhora 
que se cilz primeira Ekéde da 
casa de Djalma de .La.lú, o 
que eu agora já duvido, pol.S 
apesar de não conhecer pes
soalmente o famoso zelador 
nlio creio que seja êste o en
sinamento que fle transmite 
ao.s seus fllhos. o que mau: 
me admira .é que a re!erlda 

llt DE OXóSSI ' 
E O IBEIJADAS 
O Ilê d.e OX6511, com aede 

própria na Rua Cirne Mala 
n.9 12'1, tundo6. em Todoo6 OI\ 

Santos. reallmu uma bonita ' 
festa em bomena~m a Ibel
jada, no dia 3 do corrente. 
O toque contou com uma nu
mero.sa a&.sl.stêncla sob a <tire• 
çio do Baba.la.ô Jorge de 
Oxós.s1 e da Y&lortxé. Eunice 
de vascencelos, a Mãezinha 
O Gula-Chefe do terreiro f 
o Caboclo Aimoré. 

A festa contou com a pre-
1 

i;enh<>ra i;empre foi tratada 
com a máxima consideração 
por todos n66 e, por isso se 
não gostou de alguma coisa 
teria a llberda.de suficiente 
para vir dizê-lo a mim e nun
ca criticar de maneira malé• 
vola o que havia assistido. 
Sei, inclusive, que a reter1<1a 
senhora costuma falar mal da, 
Roça da qual me orgulho em 
ser Mãe Pequena . 

Por isso, por não ber sabi'1o 
honrar a consideração com 
que sempre foi tratada, a par
tir de domingo pa&ado ele. 
nos 6 Indesejável e sua en
trada utâ proibida em nossa 
sede. Agora sim, , ela pod,e 
destilar seu veneno a vontade 
pois nós nunca fomos nem se
remos atingidos pela peçonha. 
de qualquer serpente. 

X X X 

Mã.e Elis atende oom a 
Pomba Gira Mulambo, àS ae
gundas-felra.s, a partir diU 14 
horas, na aede do SOB.E -

rua Pemambuoo, 1161, Encan
tado - auxiliada pelo Vodun• 
ce zue Era'.ng1. aença da con.bectda zeladora- 1 

de-santo. d& nação ~gt. ! 
Nanci de Oxagulam. a Mãe ----------

DIALETO 

digno de um MárlO Barçelos. . 
Curioso. O tablólde serve e t.em servido de tram

pollm para muita gente que nêle se cria e ganha no
me. Depois, quando seus desejo.s absurdos não são 
mais aceitos, vem a saraivada de ofensas e desaba
fos em cima do nosso Editor, que mantendo seu mo• 
do de agir, continua tocando a sua carruagem sem 
dar ouvidos aos latidos dos cães. 

E' lamentável que iSto aconteça dentro de uma 
religião onde se prega o amor. Essa gente que hoje 
de nós talvez tenha esquecido, que por nós foi lan
çada no mundo da religião e que graças ao nosso 
apolo e a nossa cobertura, conseguiu se tomar 
conhecida, Esquecem também que na sua passagem 
nos deram algum apolo, mas ~ esquecem que rece
beram muito mais. AJ; cartas continuam escritas e 
assinadas. Depois vem o despeito e o deslquillbrto 
emocional de pessoa que se diziam nossas amigas. 
Lamentamos sinceramente que l.sto aconteça, pois 
apesar dos pesares, somos favoráveis ao velho dita
do que diz: Vão-se os anéis, mas flcam os dedos. 
Xangô o grande Deus da justiça, está presente a tudo 
e sabe~á, na hora.exata, fazer justiça. Nós continua
mos trabalhando sem falar mal dos que se foram, 
mas os que se foram, só conseguem se manter em 
evidência falando mal de nós e somos obrigados a 
lembrar um outro adáilo: Só se atira pedras em ár
vore que dá fruto e nós temos a mais absoluta con
vicção de que a nossa além de frondosa,_ ~m dado 
excelentes frutos para a nossa querida rel!giao. Oxa• 
lá se apiede dos pobres de espí~ito. 

Pequena Zllda da Oxum, a 
Ekedl Mlrtl!.,fD de OxóssL n 
Cotn Nlclnha e o AI~ Zê-
!tt Jo; ll'Il'í:U- +---,.:;;_-~---~---\-fii~~~t::t~!ÍÍ#;~J 

Babâ AJdll Santana e e.sp&o, 

1 
o Babalorixã Tola Malembê 
e o Babalorlxá Armando de 
Carvalho. 

orucu - planta medicinal 
uruca!á - veneno 
Un2illla - fome 1enzala> 
utá - ~pingarda 

CASAMENTO 1 ::ia-_aer;:1r 
Voduncl ttlha-deSanto 

/ com mais de três anos de 
feitura 

A NOSSA CAPA 
Festa 
Filhos da J d A d 

:Indesejáveis. Houve troca de 

urema e ruan a ~"":e: :a:s~ ~áca~: 

No próximo & 10 de de
zembro, às 18 horas e quinze 
:minutos. na Matriz Noosa Se· 
nhora da conoelção d<' Enge
nho Nôvo, na Praça Moose
nhor Amorim, no bairro do 
Engenho Nõvo, realizar-se-é. o 
enlace matrim<>nial de Ma.
ria Jo.sé e Ademir. Nó., agra
decemos o c0nvite que nos foi 
enviado e rogamos a Oxalâ 
que abençoe a unlli.o dos dois 
jovens e que sejam fel.lze& 
para a eternidade. 

Vumbe - alma, gente morta 
Velame - qualldade de erva. 
Vatapá - comida feita oom 

camarão, dendê etc. 
;; "! 

:,,;:.~:' .. ___ ._j A foto da nossa capa de hoje, é de Pai Joaquim, 
do Centro Espírita Cruzeiro de Pai Joaquim da Gul
ne Mina, que tem sua sede na Rua Palm Pamplona, 
171. no Rocha, e que recebe a direção do comoetente 
Babalaô Cesário. 

!\ cêna da foto se repetiu centenas de vezes. no 
d.ia 27 do mês passado. quando o bondoso velho, aml
go ~ orientador das crianças, conversou com todos e 
distribuiu brinquedos. roupas. guloseimas e conselhos. 
Centenas de crianças sorrlram naquele dia. mas mui
tas ainda estão querendo ser feliz. O Diretor de Re
lações Públicas da casa é o nosso velho companhei
ro Vargas Júnior. que nos cedeu gentllment-e a foto
grafla e achamos que pela sua beleza ela • merecia 
aer oubllcada em tamanho natural na nossa primei
ra capa, numa homenagem a todas os nossos queridos 
Pretos Velhas de Umbanda. Saravá a Unha das alma.s 
e Oxalà. que dê multa luz a esta Importante falange. 

Hotel Ar E Campo 
< COM NOVA DIREÇAO 

Gerador próprio - apartamentos luxuosos. com mú· 
slea e Telefone. 

ôtlmo serviço ee bar e restaurante,. 

Rodovia Wasbmgton Luiz Km :6 1/2 
<A 500 metros do vtaduto Rlo-TerPsópolls) 

FILIAL: Trevo Hotel 
Um dos mais conceituados ,:Ja Pres Outra Km 13 

- - -- - --

Sã.oa.áo, dia 2 do corrente. , 
foi realizada na T. E, Filhos 
da Jurema de Aruanda, sltua
áa na Rua Balduino de Aa:uiar l 
n.o 230, Parada de Lucas. 
mais uma oo.stumelra fest.l em 
louvor aos !beijadas, com 1 
farta d.latrlbulção de doces, 
balas. roupu e brinquedos 

p&ra c~rca de mil crianças. 
No decorrer desta dlstrlblli

ção, pareclam M crlanç.as 
Iguais aoa colibris no tempo 
de um belo verã.o, que de ale· 
grla gorge!am suas canções 
dellrantea, 1 

Abençoada. 1eJam as orl.an- , 
oas, aben.QO&da .te.la egta DiN- 1 

torta e abençoada seja a Bat>A 
Elza, que Oxaló lhe6 dê mata 
fôrça para que p055am cum
prir aquUo que é de mala 
belo, ajudar 1111 criancinhas. 
Saravâ para vocês. Na foto, 
vemoo a Babá Elza, incorpo
rada com o Caboclo I~ 
,uaa.,1. 

barro da sala o a.xé de multa 
rgente que se diz bôa, para 
mootrar a êles que na Roça 
do Xangõ de Ouro bA real· 
mente compreensão e união, 
rem preconoelt03 absurdo.s, 
me ajoelhei e pedi a bênção 

slmpâtJca Yé. caellda no 
que tu! segu!da por t.odos oe 
fl.lhOls da casa.. O toque con
tinuou, houve troca de can
tJ.ga sentre o Tola e um ,iela
clor que se encontrava presen
te e que por sinal tem um 
lindo pé de dança. Quando a 
tfesta acabou, os jà citados tn
clesejâvels nem ao menos Etl• 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZET NA 

vuma - barro 
Vadiar - brincar 
Xeromi - sapo 

) 

Xwgõ - Or!xA dOI! ralos e 
trovões - Deus 4a J\Wtlça 

Xltu - came 
Xokota - esfregar 
XôlMO - chorar 
XUaté - m<>Ie 

) 
Yemanjá - Orlxâ do ma.r 
Yaô - fllha-de-Mnto ~ 
Yá - mãe 
Yansá - Orixá Õ06 Tenroe 

Santa Bárbara 

UMBANDA· Yalorlxé. - mãe-de-santo 
hmbi - Deua 

" A UMBANDA NO F.STADO DO RIO - Na foto, uma 
Yalorlxá de Angra dos Reis, quando recebia das mãOI 
do nosso irmão Wladlmlr Cardoso de Freitas, líder cM 
Umbanda no Estado do Jt!o de Janeiro, documento Q\11 
lisa a emancipação da nossa religião naquele Estad4fe 
saneando-a do6 intrusos, trandores e oportunistas. O _.. 
mão Wladlmk precisa e merece o apolo di todos os um-
bandlstas que devem ajudá-lo em sua árdua missão • 
prol d.o bem~tar e do progresso das religiões esp1rifal 
em todo o terrltó"° fluminense. li, 

Comesf iveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades 

._ .. ,-'li 

- Atacado e vare10 -

Preços especiai~ P':'ra terrefros e umbandistos em geral -
pelo. menores preços. 

,•-·•-r'IIIGOS DE Ftll DA ROCHA 

Massas diversas 

Rua Dois ã Fêvere o, 1085 loj e F - Pedidos pelo Tel: 229-1376 -

-

-
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Sa,-, .líssimo, f/leia -

" A verdade é que a campanha d,tdmato•·'.a. 
contra a dona Caclkia de Assis, esta .sofl'euào 
um pro~sso de putrefação. Está ficando po
dre como podre era a Intenção de quem a de
een<!adeou numa demon.straçã-0 de que nos 
~mbandist-as, lamentàvelment<> ainda temo• 

4 mu to o q,·1e aprender no que tange a lutai' 
r peloi- nossos i~terê~ses e principalmente pe-

l lo:; uossos n·maos de fé, contl'ã qttem Bir oe 
tt1litr1las. .. 

J L~1antaram uma polem1i!a 1mrncta f' o 
llt' ~e \'lu; pes;;oa.s que se d zem do nos~o cre 

i o apl'oveita.rem a crlsta àa onda par que
t'er -:e pro1n-0vcr, numa demonstração de qu~ 
Clão e$tamos dev!C:amente unido~ e ~ exo ra 
t11ente oor esta falha cm nossas Mera~ q•,e 
penetram ~ fôrças . in.ru gas e que por .. , .. 
a!nda reaLr:am verdadell'as e-scaran111ra, qt1e 
fó trazem dl&abores para nós. 

Re.ebi um apo o quase 1~1o.1\: \'O 1)( la Jx ., -
~ão que t-0me1, na qualidade de jo1 n;.1l.sta e 
<ie P1·esldente do SUPRE.MO ôRGAO D.'\S RE
LIGIÕES ESPíRITAS, mas algumf.is pom•a.~ 
()"issoa verb~raram o meu gesto E proC'u• e 
om eisc1arec1mrnt0s lóg co. mo,'ttt>r Que n .. -

l! e= o qu r zão . u · 
:Xango e a just; Ç..! 1.>reo1 nv.., , ter .. 
extniordinar.~ mulher que da do ,e 1 n11::11c
p ra o santo e a estn entidaae que ,. .,p 1 

sombra de cluv.da uma autêntlc I ctc rani;.t 
da nos~a fé u.inôandt.Sta e esta l1derançi;I. .. -t~ 
exnressa nas vinte ou trmta tll•l pe ·oa~ ql~e 
vão todos os sábados a Santíss mo usc:H a -o
lução para os llilUS problemas e as curas p:u .• 
os seus males. Queiram ou não queiram SE
~ DA LIRA. ou SETE ENCRUZILHADAS e 
\mm das g!ortas da nossa rel•g ão e ao nve~ 
de mve1a, devemos ter por e,e e poo ,eu lor
inoso :v>:i.t·elho que e Dona Ca.cllda a ma.;. TJrc. 
tnnda das adm1raçóes. pois graça, ao. do , 
~ no.,sa Un10anõa, conforme d•i;,emo~ dom.n
go 1a::saclo ultrapassou as nos~~ê fronte'l'a.;c. 

Est-0u C'om ··Seu•· Sete por d,ver_,ai; razf)i>, 
ma. a vnncipa. delas é porque ele de t.no 
cumpre dentro da nossa rel1gã:o um tr .. bJlho
maravilho~o sem fraudes, snn recé ta~ e ,rn. 
Ya..clade~. po s quando alguêm dii qnr el<- rur,, 
moctestanwnte afirma: 

'"Eu não cuco ninguém, Qll>'rn "lira e a 
U que cada um carrega con.:1go 

Por o..1tro ,ado, crrtas pcr~:.i ach m q.1e 
Dona Cac1 da é orgulho~ ... e coi.fc o. 4w1. ic.,o 
a v1 a pr n't' ra vez no fest•va1 á s cant g,, 
dE. Umbaada. que t!ve a mesma mor;. ,ao. 
Ocpo,s privando da mttm dacte de1 ~1>u ar-, 
cheguei à conclusão que eU: e dt: fato am« 
mt1lhe1· ~upe1·-s1mples e des1>,da de qna.q lf r 
va1claae Ema, ao contrar.o de outras l),fo~LJa • 
não gLtard!l para s, as glor:as eon,e~ 1'r!Js 
com SEU S!:!TE DA LIRA e d z, com .i.,1ue.t 
el't je.to sitnplcs: 

"Sou apenas um s1n1p1c:: apLrt'lho da~ 
mlnnas entidades. Nada faco nem n.it1a oo
der1a fazer sem elas e é par 1.:3{1 Q,tr ai; ame, 
c-om ded•cacão e carinho' 

F.stà ai delineada a p~r.,o.11af1 d ide de al
guém cpr,- se carregasse comdgo va d.ice po-

-
der il. .$C <;el'car de pompa e g111a:. mas. que 
não o faz, e é neste modo de proceder que 
reside a grande fôrça da Ynlor'xa Cacllda d11 
Assis, pois no dia em que . a vaidade oomeça 
a subir na cabeça de um médu1m st>ja ék 
quem fôr, a fôroa das entidades comr,ca a di
minuir e o final todos sabem qual e. 

Temos multa coisa a falar à respe.to dN 
t.l eKtraordl.nána mttlher. Seu pai d~ s.mto 
(oi o Ji falecido Benedito Oalà. no oe Congo 
tarubém chnm:ido de "Tio Hot~e~ e- e.. t 1n 
como eledá, A Iansã lnhatone t ., Xn•igl) 
Aganjú. 

Numa conversa informal dl' irn1 go pai 11. 
1m1 go a não de Yalorlxá par-. Baba 01 :x.~ o 
ainda d~ Yalorixã para fornalr,ta Dona ca
cllda se transl)Ortou ao pas :;CJo ,. l'<>m, e, 1 

contar· 

'Meu pa. de .sant-0 nl.on-e 1 C'Jm eenlo 
" mntt-0.s anos Curl-0;:ú é Qt'f- e (• .,ab a o <l a 
e a l1ora da sua passagem e ma ,e e I e • , -
da um dos seus filhos Ievai:se uma sér < d& 
co'saii ~1ara ce1'tas obr·!rncõe· f:m l''o li 1 -
do uas O1·deru e quando eh gi.lu a 01 nhn ~,z 

cr se: "Voce. Cacild v· ~' '4J r 11 
,ia-.oe-,.ui • r 

't1c de·xare como .1eran 
r que surpi·ei;a. m.as meu v~.ho Pc. ><,, 1 rt• 
bOncto•o niio actmit,a pdem.ca:• -x,m u I li•, • 
~ l:1 sse mais: "Cacllda não Pode aq~1 t'r a .i. -
nha passagem". Eu fiqu,..1 co• .. 1. r:tidn M,1 
aqtlllo e lhe d ss.: Meu pa • m que o <.nho. 
àl e o d.la. vlrel na vé ,p.,.r, r P t,u aqu 
nre,;e.nte' 

Nesta Jtliurn. Dona Ca.c ,cl.t p~ u 1 -eu ex
Pontaneo rclat.o para atender ... os o.)crar,o• 
qt1e constroem a Lira e quat do v I to11 a 10 
o cafezinho, prossegu 11, e rena·· .. na v rawi., 
do ,,eu lar um grande s.lênc:o, a 1· Jr cte <>sta
rem present-E's dfversas pessoas 

· Na vespera, quanao eu mr pr.•1.i!'llV-li
pJ.!a 1r para a casa de meu pa1 a \Te,ba caw
b,nda me pegou e me de xou no coco das o:to 
horas da noite ate as se1s da m2,!hu Quan
ào subiu · perguntei pela hora e a1m's ada
mcnt-e me vesti e fm para o trrre ro d<' Pa! 
Benedito e êle já havia feito a pni;;agcm. A ve
lha Camb:nda c~tou que eu fô,;-e até lá con
fo1·me era desejo do meu ~udo-o pa Mul
t~ vézes êle me dizia que eu t nba ur.a g~an 
dt. m .:i-sào a cumnr1r. Ser.a. eg'lr.ctf' "• t•n., 
111 -são de glórias porem che a ele ~ •P •11 úr P 
eu ,ião achava com o pol'CJ,I~ d '!l' e. v·' 
te.ao comigo. Ganhe1. t;eu~ r: m"r.'r 11 
mu,tos- axes qut ate hoJe tentio :11 n'"U po • 
de1· e que guardo com mull.-0 cal' La" . 

Nesta altura o relato fo• nornnwrl-e tn
terromp,do, com a chegada OL Parlrt Mar· r,~ 
ela Igreja Católica Indepenctent~• t' quf' e um 
grande amtgo dé don:i Car!lda e C10 SEU SF. 
Tl!l DA LIRA. 

Falamos •sóbre o momrnto 0,1•0~-o .. n, oue 
· a .campanha contra dona Cac..lda ei-a m \ 

acltrada. Um operár!o da obra r•hc ou í'Olll 
um 1·ádlo de pilha na mão e d..s~c · 

~ "Mãe Cac ld::i. · a Raá•o It p oeu agora 
no 1·epõrter cme não ía tRr ;e• ,Jo hCJe e q,1<' 

. " o,,, 
.. f>. (li) 

o s1t•o t,~ç;, Y41. ~mado Pur t-ropa~ clu Eiter• 
eito 

li:ra uma, dealuvr.da n1ent.r,1, l,)01.s t1aqueJo 
~uto momento nós está.vamos lá e aqu'lo não 
e.<'ontscla como não a.conteCt>u nnnra 

Ne1-ta altura dos acoutcc memo,.,. o no. 1<0 
est1moao irmão Armaudo Pr1et-0, (lllt' e dn·eto • 
da ca~a. passou a nos ex1b 1· fartl:I docunwr • 
t:-ção do ter.rel1•0. Rea•st:ro no Cartór,o de 
.P~s...oa Jur1dtca, número 38li8 livro A 8 dl\ 
Tenda Espirita Filhos da Cabocle, J1n-e~na. 
coe do me&mo terreiro. número 34.38-H-00l. 
Ioser,çúo Estadual nítmCl'o t44162 oo e outrni, 
a.oo-umentOB que provam que tudo o que a ·-0,1• 
t-e~e naquele t"ri·elro t reguh1rma tto e a b.snlu, 
tam'!Dt<' dentro das determtnaço.~- d a te, 

Fui conv,dado para ai,,qJist.r a g ra daqJda 
uolt-e e conforme disse ne. .reportagem p~:;:; .~ 
da fui com minha mulht>r, hlho~ " am g ~ f> 
v mos umu beleza de espet:iculo oe te. \ i'l. 
::no~ porem, rontmuDr a eS('larec.r ~~ r,, 
r,iue até agorn f < atam esconci.cta e qu<? de• 
Yem e1• dita • 

---•'sU..-t'A . ....,,_lC....IHl,.,.L.,U°•A-4'.=•t'..:.,µw ,.,_,,...,,--:ai, 
>tlpct.dw. nos forua.1 U q it hu ( o 

•"6 ·o. é llUl:! 18lHl u. e. ll )d,h.< paru 
vllrais que está.o em f se tim, Qt1rtn, qu•r 
arndâ'1· na campa:nh'a do t110.o a1uu ... !' e 1 11 1~ 
guntol Em qual terreiro dé-,t" mv n~o Br , 
a não se fêz uma camonnh1 d& t 101 ,? .\. 

verdade é que a re.:;idêm: a d." D01 a cac 1 , 
e mu,to bem mont-ada, m-a:; o lo, ~rr. 16 ,111, s 
de lutas e sacr1f1,c100 Eln n;.o tem o~ Ml' • 
tangs nem os Mercedes Benz que ihe d't.I ... , 
e sinceramente nem se' b, m se e,a go.;.d ,. 
de t~-loa. Ela não tem colJenma:. n<.rn .iu, 
apntanvmtos na zona .,u1 Sua Lc>rtuna se 1 -
ni.ta ao sit-io, · com.pi:nctcr pur dunnt-0s conto •• ~ 
quase duas décadas e -rr um .1 queno a~inrta
mento. Oéone qbe seu mar cio o ,Jo 'f 1..,ome.~ 
ti·abalha e ganhá d,flhem> ,. com o d nn, ,o 
qpe ganha conse)~,u comprar o q 1e hn1t ce
pre~nta o patrimon <> da tanul , 

O terre•ro 'Fflhos· de CaboC:lõ! .J L.-ema n5.ú 
t.em quadro social e tudo qne a! ~ lct> e d, c,0 
ele boil. vontade I)t'lO po,u q11~ r~, u-l' gi_., 
o, L.tro dos 26 mil m1,tros qu c·om,'o 1 1 o S1t > 
da t\ra A obra em .andamento e tantas ci 
U1. a eno1·me cobert11ra proa '.'tb gar o po , 
q, t. ant{!.ti f cavii, cxpoSti.l ao ,'l P a CÜIIVl 
Ex " am quatro banhNr().j e arora r<; ão "e1 • 
e . cm' .ruidos, se não mr t'f,n1... ú t. .r ta l o 
tudo para atc11der ao-'> que ai, r ,:111,. r, i 
p • .i·.._ p"d r alguma cQisa a.s O1t ,,. ele., a~ :::>J1. 
e. {.'1 da e prlnclpalment.e ao SEU SE'lh D-\. 
!,!fü\. Isso tudo nos leva 1t u:1ta prrgt•nt;...; 
O.,as reside o êrro da clonà Cac:1da, do Jn~c. 
àa Luz•a, do Priet-0 Éles -estão empi-ega ,u· o 

' Ci ,•h~ ro dado pelo povo em b<!rtefw,u Jr::; e 
mr- mo· povo. Tudo o- c:iue ehr ·a e ~a, ~ com 
nota e absolutamente legal A obra e te.ta 
por ·uma construtora t: a grande vêrdade e 
que o terreiro de dona Cacilda na.o tem ut.m 
am rabo- pols se tivesse hlnha entrac'o nrm, 
agor~ Sr>mana qlie ':'r>n1 falA.1'1'1110! ,obre 1sso 

CONTINUAl 

.. 



NIVERSARIO DO SORE DIA 27 
TERÁ GIRA COM SETE.DA LIRA 

No prôx-lmo IHa l'r, ......... ..._, eom húele • lt 
tl•aa, esta.remos realizando na sede do SOBE, em 
llomena~m à nossa data de fundação, uma ,a oom 
._ famoso SETE DA LIRA. A conhecida entidacle ta.ri 
-.. nossaa depeadências, o mesmo trabalho de caridade 
l(IM realiza ena seu sítio em Santíssimo, e, para t.o, 
;eonvidamoa a t.odos que ainda não o conhecem para 
111ue venham à Raa Pernambaoo, 1161, no Encantado, 
aaquela data, para assistir a um tTabaJllo válido IOb 
.,dos 01 upeetos e para que assistam à grande de
monaba1Ac> de fé q11e nos será dada por todos os qqe 
crina na Umbanda. Convidamos ao povo em geral • 
~ em especial aos dkigentee de terreiros, centros, tea• 
-.u, ylês, abaçáa para que vellham ver e julgar o valo-
9'080 SETE DA LtltA. numa gira autêntica, em home• 

agea &f IUP~ 6KGAO DAI RELIGIOEi ESP!· 
alTAS. 

-.J/ 

·A Vibrante Vovó Brazilina 
~Da Competente Yá Emllia! 

Babá Marina Conhêc ·· 

as Coisas da Umbanda 

--------
Vovó Catarina 
Foi• Festejada 

Santíssimo, Me i q ~NJJ.it'ª._J 11( J 
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B GA,DO, 1 MÃOS! 
A quem Deus prometeu nunca fal

tou oem diz o adágio popular! 
Grnças a Deus louvado sej aro os 

Orixas e tôdas as entidades trabalha
doras da seara divma. que nos momen
tos de amargura em que conhecemos 
bem de perto as vicissitudes e o travo 
azêdJ da maldade humana. em tôda 
extremidade, sempre encontramos a pa
lavra amiga, confortadora e de espe
rança dos Orixás e guias espirituais. 
Sem êsse apoio seria dificil ou impossl
vel suportar o pêso da traicão do des
peito, da calúnia e do "Óiô' Cocorô'' 
<ôlho grande) . 

A história é antiga; os que nada 
fazem, ou criticam os realizadores, ou 
engendram golpes e armadilhas para se 
apoderarem do fruto do suor alheio. 
Mas a justiça é cega. não distingue côr 
ou posição social, e o devedor cêdo ou 
tarde pagará pelos seus atos. Quem se
meia vento colhe tempestades, estejam 
certos os distintos leitores. E se a iu:,
tiça dos homens às vêzes falha, a dP 
Deus é implacável e inexorável 

Nêste-,,edaço de página. gentilmen
te cedida pelo irmão Mário Barcelo.s. 
sem dúvida um lldimo baluarte da Um~ 
banda,. que tivemos a grata satisfação 
de conhecer recentemente. aqui estare
mos aos domingos, se Deus permitir. 
Enquanto algumas portas antes não se 
abriam para nôs, felizmente agora sen
timos os caminhos se abrirem. e todos 
começam a entender a realidade dos 
fatos e a saberem o que há por trás dos 
bastidores, o que se passa por detràs d.a 
ortina de fumaça dos atefnmadore$, 

como escrevia o Dr. Byron Torres de 
Freitas, meu falecido e saudoso pal. 

WLA.Dll\IIR CARDOSO DE FREITAS 

• É de umbandlstas desassombrado.s 11 
autentJ.co.s, como o irmão Mário Barcelo.:i 
que prectsamos, que não permanecem nà 
cômoda indiferença e não nega o apoio 
d~smteressado às causas justas. Assim, 
ca estamos nesta nova trmcl1eira. para 
defender os interêsses e rruvindicaçõP.s 
dos irmãos do Estado do Rio de Ja.ne1ro. 
Colocaremos os umbandistas a par do 
que ocorre na velha provlncia, com refe
rência à seara u.mbandista e aos cultos 
afro-bra.slleiros, e divulgaremos também 
as festividades e sessões dos terreiros 
amigos. Irem.JS até o fim em nossa lut:i, 
e na hora oportuna os umbandistas de 
todo o Brasil saberão da realidade cons
trangedora. Precisamos estirpar ·o tu
mor maligno, a fim de evitar que a nos
sa querida religião seja desmoralizada. 

Conclamo a todos os irmãos que re• 
zem para o afastamento dos inimigos da 
Umbanda. O nosso destino e o destino 
dos espíritos atrasados que tentaram 
interceptar a nossa missão, e paralisar 
a organização e a elevação da Umbanda 
como verdadeira religião, entregan10s a 
Zâmbi-Olorum, o Supremo Arqwteto do 
Universo Salve Xangô, o Rel da Jus
tiçai 

Nesta oportunidade, agradeço tam
bém o apoio e a colaboração expontà
nea dos umbandlstas, que nos conhecem 
bem, que sempre confiaram em nossa 
sinceridade, e nunca acreditaram nas 
calúnias e difamações. 

* 
CX)R.R.ESPONDÊNCIA - Tõda cor

r ndêncla para Wladlmlr Cardo.so de
Frel ta.s deve ser enviada para Rua Per
nambuco, 1161, Encantado, GB. 

Lopes Senhora Dão 
Feijoada da elha ! 
No proxuno d.ia 24 estare

m06 pre6enreJ; à feláoada pro
movida pelo c&Sal J06é e Ro
sa Lopes, a ae realizar na re
sidência. na Rua uranos. A 
feijoada é em homenagem a 
Vovó catarina que trabalha 
eom dona. 'l'WSa Lopes e muit3 
sente do santo foi convida• 
da para. o acoo.tec1mento que 
JA é tradlc!ooal na t101111a 
Umbanda. 

Entre 011 CODv1dad06, lá es
tarão o Deputado Ro&in! Lo
J>e$ d& ?ente, a Yalorixá ca
ellda. de A&sü!, o Bsbe.lorlxá 
Mário Barcelos. Presldenk do 
SORlE a Bab6. Elizabeth. Ba-

GN n . Umbanda 
(Ord,c Oftctal do 9()U) 

Editor fdàrlo Barceloa 

EXPIIDlENTE 

Corresoond!nc1&1 

Rue E"ernambuoo 1181 
l!:ncantado - OB 

bá Emília., Babá M.aria Helena 
e muitoo outros dirlgentes de 
terreiros. 

Desde Já roga.m.06 à boa ve
lha que dê muita luz ao ca
sal Lopes e que a fel.joe.da se
Jã motivo para que pOIS68,DlOS 
rever velha; amigos e conhe
cer noros amtgos uma vez que 

Faleceu o 

Bábá Rosa 

somos de oplnl.ã.o que não de
vem emtir barreiras entre 
Irmãos. N68 estaremos pre
sentes e temos a mais absoluta 
certeza de que 06 verdadeiros 
umbandlsta.s que forem convl
da.dOiS não de!xa.rão de 1>res
tlgla.r a YA Rc6a e a sua que
rida velha cata.rlna. 

Espôso d.a 
Nunes 

Com muita tristeza recebemos a noticia do faleci
mento do nosso querido ·amigo Valdemar, espõso da 
Babá Rosa Nunes, dirigente da Palhoça Sete Pena.s das 
Almas. O prematuro aconteclment.o foi motivado por 
um atropelament.o ocorri.do no dia 6 do corrente. 

Dona Rosa Nunes, consternada, nos aVisou e manda 
dizer a todo o povo de Umbanda que a prece pela alma 
do seu bondoso eapôso será reallzada no dia 18, às 
20 horas, no Centro Espírita Pai João das Matas, situa
do na Rua Vieira Ferreira, 272, em Bonsucesso, e con
vida a tôda.s as almas caridosas que compar~am a.o at.o 

esplr!ta. 

AO COMPANHEIRO 
CELSO ROSA! 

• Meu irmão. Recebi a sua carta com o convite e 
com as explicações. Lamentàvehnente o nosso jornal 
é feito com certa antecedência e já estava na oficina 
m:15 mesmo assim coloquei estn. nota para lhe dar' 
ciencia do recebimento da sua carta. 

Semana que vem, vou escre'l'E!r sôbre. ela, anall
zand_? os po_ptos abordados pelo prezado Irmão. Tenha 
paciencla e aguarde que procurarel responder e es
clarecer todoo os itens da sua missiva. Por enquant.o, 
nceit~ o meu saravá e o meu multo obrigado pelo 
gentll convite. 

-l 

Renatinho De Jacarepaguá 

Corre 
Tenda Esplrlta vovõ Congo 

da Bahia. Rua Clara de Bar- j 
ros, 51, Rlachuelo. Sessões àS 
têrça.s-:.lras e sãbado.s às 17 
boms. Guia-Chefe caboclo 
M a t n Virgem. Babalorixâ 
Azuilson. 

centro Espirita caboclo se
te Encruzilhada.!. Rua Do
mingos Pires, 181, Pilares . 
Sessões às segundas-feiras e 1 

sextas-feira!, à.5 20 bora.s. Ba• 
balorixã Céllo Delduque. 

Centro ~ta Imaculada 
Conceição e E.Yrêla do Mar 1 
Rua · Engenho do Mato. 483. 
em Tomú Coelho. Sessões as 
segundM e sextas-feira.s as 
20 horas. Yalorf.xá Esmenlà:l 1 
Simõe&. 

Gira 
de Oxalá. Rua Baroneza n.ll 
1046, Praça Sêcu. sessõe~ oe 
.sâbaaos o..s 21 horas Ba'Ja1ao 
Hélto Gouveia. O<>l'l Bene. 

Tenda Espirita Ogum Bel• 
ra Mnr. Rua Marangâ, 899 
tunaos, Pn1ça Sêca se .soe., 
aos sâbado.s às 20 horas. Gilur.• 
Chefe Caboclo Tupln.ambâ. 
Ynlor!xâ Marina Rodrlgu~ 

0abana do Caboclo Sete Fõ
lhu. Rua Gonza:za de caru
PoB. '11ª Todoe 011 Sant.oa ---. 
sõels ll<lll sAbad~ ê.~ 20 hOr& 
Yalorixã Astrogllda so~. • 

Deputado Nos 
Faz Comunicado 

1 
centro Espirita e a bOclo Do Deputado Seba.5tlã.o Me-

Rompe Mato. Rua Dona h nezes, 1.• Secretário da Ar,
Fraoclsca, 184, tun!Xl6. Lln11 sembléla Legislativa do E5ta• 
de V&Sconoelos. Se•.sões t..s do da Guanabara recebemos 
sexta.s-fel.ra.s, às 20 horas. Ba- uma carta na qual êle nos 
bá Arlete Moita, Mãe Peque- comunica que a Assembléia 
na Elza Pereira.. Legislativa, em sessão do dia 

cabana de OXc56.,l.. Rua Ell
sa de Albuquerque, 20, em To
dOII o., Santos. Ritual Omo
locõ. Toque MIi! sâbe.dOII e 
quartaa-feira.s "6 19 horas. 
Yalorm E1za Maria. Pai Pe
queno J. Rodrlgue.,. Ogã 
Paullnho, Gula-Chefe CabQ
clo GlraJJ.sol , 

•renda Espfrita Enviado~ 

21 do mê.s passado aprovou 
requerimento de autoria do 
Deputado Rooslnl Lopes da 
Fonte a propó,lto da Procis
são ele Xam:õ lealizada no 
dl11, 19 de .setembro. Agradece
m06 Ml6 dois parla.mentarell 
e ficamos à dispo6!ção de am
bos para qualque: coisa que 
P<>'lSamos fazer, pois o su
premo órgão d.aB Rellglões Ea• 
piritas é uma cua õe oew 
e somos sempre agradecidos 
aos que nos fazem bem e fi• 
camos sempre à d!spoi;!ção pa
ra a retribuição 

A VISO IMPORTANTE 
A opinião emitida pelos nosso colunista é 

da responsabilidade de cada um, não cabendo a 
nós nenhuma responsabilidade. Outrossim co
municamos que todos funcionam em nosso ta-

, blóide como simples colaboradores sem qualquer 
1 vínculo trabalhista e com o intuito único de 

!-
servir à nossa religião. 

O Editor. 

DOMINGO, 1'7/10/1911 GN NA UMBANDA PAUINA l 

Um Fio de Contas ., 
NORONHA FILHO 

O avião havia entrado na rrande 
nuvem cinzenta. Uma ponta ele mêclo 
tocava, de leve, a minha espinha, como 
um punhal. Procurei afastar o pensa• 
mento. Foi quando a jovem me abor
dou, sorrindo. Pensei: ''Deve ser a aero· 
môça, que me veio (\tstrair." Mas ela 
disse: - "Sou a recepcionista, queira 
acompanhar-me." Levantei-me, sem re• 
ceio, embora achasse estTanho ela e 
dizf'r Tf'r-innl"1-il 

L,·a de uma beleui perfeita e seu 
caminbar era leve e melodioso e&mo 
uma not.a musical. Mesmo assim, tive 
a. sensação de que o nosso caminho era 
mais longo do qne devia.. Olhei para 
um la.do e quase caí dé susto: estáva
mos andando sôbre as nuvens! 

-~ - --------
rou de lá um colar de contas colori• 
das. ''Eis o colar de sua vida!'' 

Minha acuidade mental deveria es
tar no auge, pois adivinhei o que êle 
Iria fazer: colocar o colar no outro 
prato da balança. Como se houvesse 
lido o meu pensamento, falou: "Exata
mente, é assim que pesamos os méritoa 
de cada um . " Procurei imaginar quais 
seriam os critérios de julgamento, mas 
êle atalhou meu pensamento: "Aqui 
não julgamos ninguém, cada um é jnJ• 
gado por si mesmo e a sentença é ta -
vrada na. hora e sem possibilidade de 
enganos nem de fraudes." Já ia depo• 
sita.ndo o colar no prato vazio da ba
lança, quando eu o interrompi, com 
ansiedade: "Um momento! E' o meu 
próprio coração que aí · estâ, mas êste 
colar não é meu, ne-m sei de onde saiu 
nem porque deve servir de contrapêso" 
Seu sorriso era tã.o humilde, que pare
cia pedir desculpas: "'tste colar foi 
composto com as suas boas ações na 
Terra: a ca.da gesto nobre, corresponde 
uma conta ,azul; a cada bom pensa
mento, uma conta verde; a cada ato 
de heroísmo, uma conta vermelha. e 
assim por diante Foi você mesmo 
quem fêz o seu colar. E' claro. que há 
contas mais leves e contas ma•s pesa· 
das. O conjunto .. " 

Interrompi, bruscamente: ·•E qual 
dos dois deve pesar mais, para que eu 
seja salvo, o coração ou o colarr 

\ 

Quando dei por mim, encontrei•mf' 
diante de uma portinhola, onde uma.q 
dez pessoas aguardavam, em fila. A 
recepcionista me sorriu, de nôvo, dizen"' 
do: "Espere a <;ua vêz". E retirou-se, 
com o mesmo andar, soberbo e ondu
lante, Tive vontade de chorar, pois, só 
então, percebi que estava morto. Tal
vez que aquilo fôsse a Alfândega do 
Céu. Mas o atendimento era rápido: 
minha vêz havia cheirado. O funcioná
rio, todo vestido de branco, dirigiu seu 
brac:o em direc:ão a mim. Pensei: "Quel' 
meus documentos." Mas êle disse al)f'· 
nas: "Seu corai:ão." Levei um choquP 
e minha mão procurou o peito, mas. 
in<lependentemente de minha vontade, 
rneus <ledo" n1ergulharam nêle. E foi 
com assombro que vi meu próprio co
ração, pulsanclo na palma de minha 
mão O servidor celeste apanhou-o com 

' extremo cuidado, como quem apanha 
um pássaro, e colocou-o. de leve, num 
elos 11ra tos ele uma g·rande bal:mça de 
prata Pude vê-lo, ali. pulsando ansio
samente O funcionário abriu uma es· 
,..,nhq ~f'f'l_ rlP .... ,_,,," dP <'r;c♦ ... J e r("ti-

Fez uma pausa breve. que me pare· 
ceu durar 11tna eternidade e disse: "O 
colar, é e aro!" 

Olhei de nóvo, para o coração e 
para o c~lar, e achei que êste nã.o era 
nem tão grande nem tão pesado ~ue 
pudesse fazer baixar o prato vazio 
Mas, ao ouvir o ruido das contas tinin· 
do no pr:ito, acordei . 

i 

1 
L ----

G ranae Festa Marcará O 
Aniversário De 7 Flechas 

No µ • .:..~u.o üia 30. o cen• 
tro g,,pirita Caboclo sete Fle
chas, que tem sua linda sede 
própria na Rua C, lote 10, 
quadra 22. no CamQinho, es
tará realizando um grande 
toqu,~ em louvor ao caboclo 
Set.e Flecha:s que aniversaria 
naquela data. 

A Yalorix.á. da casa é a 
nossa estima.da Marilda Pra
ta e o Presidente, o no.s.;o b<>m 
•mão Ivo Prata e ambos esti
veram em dia.s desta semana 
na &~de do SORE, fazendo 
peasoaimente a entrega do 
convite ao no5so Presidente 
Mário BarceloR. 

O togue terá inicio à.a 21 

horas e antes de cwn.;çar a 
festa do Caboclo haverá uma 
salda de yaô que conta tempo 
de feitura e !OiO a segwr te
rá inicio ao toque de \Jmbau
da. Ivo e dona Marllda con
vidaram d1iversos terreiro.s que 
já se compro=teram a com
parecer e será uma autêntica 
gira de amizade. A ca.sa esta 
sendo devidamente decorada 
para receber ~::a de mil peli• 
soas. Para atender ao movi
mento que ocorrerá, Ivo Prata 
já encomendou um garrote e 
a renda da festa revert:rá em 
favor da complementação das 
obras do terreiro .. · 

Nós estarP.mos presentes 

CORRETORES 
o tablóide está em fase de expansão e pre

cisa de novos agentes de publicidade. ótima 
comissão. Entrevistas diàriamente na rua Per
nambuco, 1161. Encantado, com o senhor Mário 
Barcelos. · 1 

prestigiando o .acontecimento 
e convidamoo todo o p0vo de 
Umbanda para comparecer 
também p0!s a.s festa.s naque
le terreiro marcam época na 
história da nossa religião. No 
domingo seguinte haverá nova 
promaçã,o com um angu à 
baiana e com formidável se
resta e pretendemos estar pre
sentes também. 

AGUARDAMOS 
UMA VISITA 

, Recebemoo uma carta de 
Haldyr de Oliveira, residente 
na Rua Pereira da Costa, 95, 
ca.sa 3, em Madureira. O as
sunto exposto na carta :;õ
mente poderá ser trataê.o 
pessoalmente. Venha até oõs 
para explicar o que deseja ao 
certo, para ver como poder'!• 
moo aceitar a sua colabora
ção. EStam06 dlàrtamente na 
sede do SORE, na Rua Per
nambuoo, 1161, no Encantado, 
a partir das 15 horas e até 
los 19h30mln, e teremos satla• 
fa,;áo em receber a sua v!sit11t• 

Acróstico .ara 
Mário B.~ ci~ns 

Do nosso lelt.or e irmão Valdemar José Silva Para
nhos, recebemos uma carta muito sunpátlca e o acros
tlco que abaixo publicamos e que é uma homenagem 
ao nosso diretor Mário Barcelos. Agradecemos a gen· 
tlleza e fique certo de que cartas como a sua só nos 
trazem o estimulo de que tanto precisamos para pros
seguir na nossa jornada chela de espinhos. 

O ACROSTICO 

:\1 uito mesmo, Barce10s, eu gostei 
A Imensa noção do seu dever 
Revidando o ataque de alguem 
I nsensato por certo, bem o sei 
O valor que a Umbanda pode ter 

B asta que sigas sempre o bom caminho 
A sua honra em primeiro lugar 
R e.soluto podes brigar sózinhc. 
e om cultura e pujança invUlgar 
E o môço? o tal, o coitadinho 
Lealmente não vai nos enfrentar 
O meihor é que fique caladinho 
S erá bom mesmo. não continuar .• 

TERREIRO DE VALENÇA 

RECEBE REPORTAGEM GN 
Nosso irmão José lnác1o vi

sitou em di&S da semana que 
pa.-.wu n Tenda Espirita ca
bll,na de I.na.ç! e Caboelo 1 
Flexas e Cobra Coral. Es1 a 
Tenda fica em Valença Esta- / 
do do Rio. e t: dirigida pela 
Ya.lorixá Marla Geralda -da 
silva Morae.s, que é cavalo de 
de seu Ogum Beira Mar. A 
Tenda Espirita conta com 60 
médluns, e • gula-chefe da 
casa é o Oabocln sete F11>xas. 

A.s Giras de Cancude se 
, realizam aos sábad06 e há to

que de gul.nu em quinu di&S 
às sextas-felra.s. 

Leia Sempre 

GN na 

Umbanda 

Nossa equip;; de reportagem 
ucou multo satisfeita por ter 
sido tão bem recebida nes•a 
cas!l do Estado do Rio, pro
vando assim que de fato tudo 
está sendo feito para que ha
ja cadij vez mais eutrP!aça• 
ment.o en•!e o., E t~doo, '!O 

dizente a nos..c;;a '!ff'olog1a re
liglofa. 

O nosso melhor Sara vá aoa 
nossos Irmão< de Vale,1ça e 
muito em breve nós promete
mos voltar para continuar 
nessa campanha nacional de 
d!rulgacão da Umbanda 

ATENNDENDO 
UM PEDIDO 
.Rieoebemo.s uma ca'tta da 

nossa irmã Ab!gail Gonçalves, 
na qual ela nos sollcita o en
derê9o do t.erreiro de Iansã 

'Egun.-Nltá. Podemos lhe in• 
formar que o mencionado te-r
reiro fica situado na Estrada 
santa Efigênia, 152, na. Ta
quara, em Ja.carepaguã.. 

REUNIÃO QUARTA-FEIRA 
Convocamos todos os diretores do SORE e 

filhos d'a Roça do Xangô de Ouro para compa
recerem à reunião que faremos realizar na 
próxima quarta-feira para ultimarmos os deta
lhes e as providências a respeito dos festejos da 
quarta-feira, dia 27, quando o SORE estará fes
tejando o seu terceiro aniversário com uma gira 
que será feita pelo SEU SETE DA LIRA. 

A reunião está marcada para às 20 horas 
e pedimoa a todos que não faltem. 



PAO.IM.& i n 11 e 111,111 

Festa Da Vovó Catarina 

Reuniu Irmãos De Fé ! 
I 

Sábado da õellll1Jla passada, 
e1tivemo.s, juntamente com os 
nossos amigos Rosa Lopes, 
~é LOJXS, Yá Emllia, seu 

Colégio 

esp&o Zor=tro e a Mãe h
quena da oa.sa, no terreiro do 
Caboclo Pena AzU1 e Vovó Oa
t.artna de Aruanda que Mm 

Aladim 
A atual diretora, por estar impossibilitada 

de ficM & frente do referido colégio, que man

~ sua aecle na rua João Alfredo, 32, na Tijuca) 

oom 01 O\t.rsos matemal e jardim da infância, 

deaeja nnder o estabeleeimento. Os interessa

dol podedo 1'81' no local ou se comunicar pelo 

telefone.: 1-29-13-76, diàri&menk. 

aua aede Da Rua Dir. 1Alls 
Q6ldie Ley. lD Oirclllar dr. 
Penha. 

Na oca.-.ião era dado um 
loque festivo em louvor ao 
aniversário da Velba Oatarl
na wi Aruanda que trabalha 
oom a eficiente Yalorixa Ma
ria Helena Araújo que gent.il
mente nos prest.ou uma sin
gela homenagem. Estavam 
presentes. o conhecido Ogà 
Cicica. que recentement-e gra
vou um LP com músicas da 
Umbanda e diversas outra.<i 
~.l>Soas do santo que foram 
leva.r o seu abI"a90 à velha 
Catarina, Depois do toque 
foi oferecida uma grande 
feijoada ao.s irmãos de fé que 
prestigiaram a gira e quere
mos na oportunidade agrade
cer a atençã< que nos foi dl8-
pensada. pelos noosoo irmã~ 
Vicente Costa Araújo. pre.si
dente do Terreiro; Jo.sé C&r
lol O<>ulart. Ogã da casa e 
mala a Edmo de Paula San
tos, Ricardo Pereira. Naareth 1 

'LEIA E Dl~ULG 
I AMENTE 

10 SEU JORNAL 

GAZETA DE N 

Chove., &telina Alves dOI! 
Santos, Ronaldo d •. Silva G<>n
ça. ves e Maria da Graça. 

Dona Maria Helena dá con-
1Ultas às segundas. quarta.s e 
11extas-felras- com Vovó Cata
rina. a partir da.s 16 hora.s e 
na primeira e última sexta
feira do mês com a Pomba 

-_-.:a: 

Miílido, i'711011 Dii 

Gira das St:te Encruzllhada.s, 
As sessões normais são àa 
quartas-feiras e ao.s sábadoa, 
àS 19h30min. No dia 30 de 
outubro, dona Mar;a Helena 
estará realizando um toque no 
um diploma o nosso irmão 
qual será homenageado oom 
Mário Barcelos. 

-------·--· -

--
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ROSSINI FALA DO "SEU" SETE ( li ) 
E Lsto aconteceu, e.stâ acon- Juntaram aos falsos para deB-

tecendo, mas 06 .seus verdade!- truir uma organizaçáo. para 
roo amigos não o abandona- fazer calar a v~ de uma en-
ram nesta luta violenta, guer- tidade que só faz o bem, para 
reando defendendo-o, porque impedir aasceção do Cen~ 
fie é uma realidade, e não tro do •Seu» Sete, o que Ja• 
um mito como querem multo:, mais conseguirão porque 
d!z<>r «Seu» Sete SÓ faz o bem, só 

Apareceu «Seu> Sete num pratica a caridade. 
dia de domingo em três ca- A campanha jornalística Sr. 
nals de televisão e nos três Presidente, tóda ela paga oom 
programas de maior audtên- ouro para desmoralizar uma 
ela do Brasil: em video-tape r coisa correta. Veja V. Excla. 
na TV-Globo de São Paulo, e Sr. Presidente. Antes de «Seu> 
t10 vivo na TV-Tupi e na TV· Sete ir à televisão 20 a ao 
Globo ambas na Guanabara, mil pessoas frequentavam 
e em programas famosos e de aquela instituição todoo os sã· 
maior audiência. Com esta bados. E por que chegamos a 
aparição Senhores Deputados reunir tantas pe.ssoM? porque? 
desencadeou-se uma grande Se «Seu> Sete não fôSSe uma 
campanha, uma grande luta realidade, se , Seu Sete> não 
contra o Grande 7 da Lira. praticasse a caridade, se fôs-

:ll:Je está mitlsficando, êle ê se uma ,xploração, se fõsse 
'Fa1so, êle bebe cachaça, êle uma coisa aem nenhum valor, 

estavam? E'es exlstla.nJ antes 
da aparição do «Seu> Sete da 
Lira na televisão? Nunca OU• 
vimos falar no nome d&;se.s 
grandes lideres. Babemos qoe 
os grandes lideres despontam, 
aurgem, aparecem IIOZlnboB, 
ou pela cultura ou pela tõrça 
de persullSSão, ou por qaulquer 

joga cachaça na cabeça de to- seu nome não alcançaria •ão 
do mundo, êle faz, acontece grande fama. 0B inimigoa es-
fle não é de nada, êle ê ex- tão como receio e macumuna-
plorador. Senhores, esta é dos com os falsos umbandlsta.s 
uma campanha jomalfstlca, exploradores da umbanda que 
talvez a mais bem organiza- nunca apareceram nem no.s 
da nesses últimos teml)08, Glbls, hoje vêm aos jomala e 

• motivo. Mas fles nunca sur
giram. Não vou citar nomes, 
Sr. Presidente, porque e1ea 
gostt.rlam que eu assim pro
cedeue. MM não \'OU dar no
me nem projeção a quem nlil.> 

campanha preparada e diri- ,e dizem 1fderes da Umban-
trlda por quem? Organizada da assinam notas de socieda-
por quem? Primeiro pelos fal• des flctleiu, como &e fõssem 
600 U'mband;sta.s. Segundo pe- oe verdadeiros donos da Rl.l-
los Inimigos declarados da lig!Ao, 06 Papas da religllío 
Umbanda. os inimigos ,e Umbandlst&. Mas onde ê-les 

A TERCEIRA REVELACÃO ., 
CARLOS ALLEMA.l~D 

Nêstes breves anoa que nos separam 
do fim do ciclo, em que despertará para 
nosso planêta a aurora redentora do 
Terceiro Milênio, é vlslvel e palpável a 
intranquilidade de tôda a humanidade, 
que caminha sem rumo, perdida em um 
verdadeiro cipoal de males criados pe
los próprios homens, tala como a inveja. 
o orgulho, o ciúme, a prepotência e a 
ambição. 

Movem-se ass1m aa criaturas em um 
mar agitado de iniquidades, em que 
onda.s gigantescas engolfam tudo que se 
apresente à sua frente, minando e dea• 
trulndo pessoas e lrultituições. 

Contribuem grandemente para &te 
estado de coisas as greçaõea feitas por 
materiallatas que ae comprazem em ne
pr a existência de Deua e extirpar da.t 
eon.sciênciu t.odoa oa aentimentoa de 
NBJ)etto e de amor fraternal. 

Por outro lado, nefastu do, Spal• 
mente, as atlTidadea d6bia.s a que ,e 
entregam 06 sacerdotes e ehefea e.splri• 
"uais dos credos religiOSQS exiltenta no 
mundo, preocupadoa de modo exceMivo 
eom as coisas da ma~rla, esquectdo.s dos 
iterdadeiros valõres que contam para a 
eternidade, que são oa tesouros morai. 

• espirituais, "que nem o tempo e a 
iraça poderão corroer", como bem o tlla• 
11e o Divino Me.,tre Jesus, DOflBO Gula 
Supremo. 

Os que assim procedem, na Ansla de 
poder, honrarias e bens temporais. tral!m 
e, seu próprio apostolado e criam pro
l>lemaa para a1 me.smos, pota contraem 
um pesado débito com o Orlador e que 
terá de ser re.sgatadr por esfôreo pró• 
prio, evidenciando o fato tncontestàvel 
de que Deus é amor e bondade. porém, 
acima de tudo, é Justiça. 

Esta 6 a enorme responaabllldade de 
todo., aQUflet Ql1I Clhenam moTJmentol 

religiosos, que tem a finallda<M! de ele
var a criatura. ao seu Criador, sendo que 
as religiões existem para colocar um 
freio nos instintos selvagens do.-s homens 
que, sob êste prisma, devem, tôda.s elas, 
ser respeitadas e prestigiadas, pois con
duzem ao mesmo caminho, Deus Todo 
Poderoso, Criador dos Sêres, d-Os Céus 
e da Terra. 

Disse Je.~us: ''Dai de graça o que de 
graça recebeis". Assim devem ser os pro• 
cedimentos dQs smceros homens de boa 
vontade, que transmitem, com sacrtflclo 
pessoal, as mensagens da Boa Nova, di• 
tados à humanidade sofredora pel<Je 
Mensageiros do Senhor, através da Ter
eeira Revelação da Palavra de Deus, o 
Zsp1rltismo santificante e aantiftcado, 
que tantas euras vem reallzanao em to
doa os pa1ses do globo terràqueo. 

Isto não quer dizer, amolutamente, 
iler e.sta a verdadeira rellgilo, em ver
dade, a verdadeira religião 6 a Religião 
do Amor Universal, cujos templos Ião 
os corações humanos, sendo que tal 
ocorrência foi predita por Noaso Senhor 
.Jesus Cristo, que afirmou que no fim 
dos t.empos haveria um só rebanhO para 
um só pastor, isto 6, uma a6 rellglão 
para um só Deus. 

O que ocorre, entretanto, e que pelo 
estágio evolutivo a que chegaram u 
religiões atuai3, inegàvelmente o Espir1• 
tismo Codificado por Allan Kardec traa 
ensinamentos sublimes que multo aprl• 
moram os homens, fazendo-os elevarem
• na Esfera Espiritual. 

Devem os Espirita.,, portanto, traoa
lhar para o bem comum.. para o pro-
gre.sso da humanidade, segulndo o nõvo 
mandamento de Jesus: 

- "Amai-vos una aoa e11uoe, talllo 
..... IU VQI amei" A 

tem. Inbnigoo claros e cris• 
talinos da umbanda, un1doa 1 
com falsos umoandi.stas, com 
exploradores da umbanda, 
mantiveram duraJ!.te- todo ês· 
te tempo uma campanha vio
lenta contra uma instituição 
relig!oaa. E nessa barca fu
rada Sr. Presidente, até o 
sr Governador do Estado 1 
embarcou. Lamento que ,sso 

tenha ocorrido pois o Sr. G<>
vemador do Estado desrespei
tando a Constituição Brasilel• 1 

ra, determinou uma fiscali
zação rigoro.sfssima exclusiva
mente no centro Espir!ta Fi
lhos de cabocla Jurema, em 
Sa.ntfssimo, mais conhecido 
por Oefltro do «Seu• Sete da 
Lira. Mas o que os !iscais 
encontraram, foram lá em 
grupo, se revezaram, o Gover
nador insistiu numa fiscali
zação rigoroso e encontrar 
o que? Uma instituição tõda 
organizada de acõrdo com a 
Lei. z,tatuto registrado como 
pe.sllO& jurldica no competen
te eartórlo, sob o nwnero de 
ordem n.9 281'78 LA: 8. Be· 
11atro civil das pesoas juri
dlcaa - Aldo Cezar de Melo 
Cutro de MenH-el'. 

Aqui está: - RegJStro do 
Estatuto da ·renda Esplrita 
F11boll 4a ca.bocla Jurema, 
pedido por $U& PreSldente, ca
c,ilda de AssiS. Que foram 
encontrar sr. Presidente?: -
TUdo organizado: cadastro 
Fisoal, inscrição n.o •.••••..• 
"1620. Tenda Espir!ta FI· 
lhos de Cabocla Jurema -
OUlto Bellgloso. 

Os cult.os estão Isentos do 
pagamento de tributos. Mas 
devem ter o registro cadastro. 
o qual eu exibo à casa, feiro 
DO departamento competente. 

E oont!nuaram falando: O 
Departamento de lmp&;to de 
Benda, a Secretaria da Be• 

ceita Federal do Ministério dlL 
Fazenda, vai exigir prov113 de 
rendimentos do Centro E,Spi,. 
rital Só um legole!o, só um. 
tolo desconhecedor profundo 
das leis, poderia, falar IISSiml 
As instituições religiosas es .. 
tão isentas de pagamento de 
tributos embora precisem e&
tar devidamente registrad8"1 
no Departamen•o de Renda 
Federal. 

Exibo aos Senhores Depu• 
tados e leio para todos os qu~ 
estão me ouvindo neste mo
mento, o cadastro da Tendlli 
Espirita Filhos de Cabocla 
Jurema, no Ministério da Fa
zenda. Número de Inscrição> 
34.384.800. Número de ordelll 
- 0001, está aqui: ImpõSto 
de Renda - Declarado 1sen-, 
t,o Está lsen to mas está 1n8-
crit o conforme a Lei determl .. 
na. Aqui temoo também õo
cument.os do Ministério d& 
Fazenda, referentes a presen• 
tação êste ano da declaração 
exigida por Lei. EStou ex!bin• 
do à casa os documentos ._ 
Centro porque a imprensa mlll 
orientada. iludida por falsa8 
Umbandlstas e por inlmlgclll 
declaradoo da Umbanda, du
rante multo tempo, vem-1111 
preocupando com Isso. 

Os f\.sca\s nue o sr. Gover
nador atravffi da secretart• 
de FJnança.s, mandou ao cen
tro, já prepararam o Laudo. 
o documento, a lnfonnaçãtf 
neces.sárla ao Secretário de 
Finanças; e, conforme é CW 
meu conhecimento, êst.es fllt
cals concluiram que o centr4f 
Espirita está completanient.e 
organizado. nada devendo ao 
Estado nem à Receita Fed41-
ral, mesmo porque a Lei nAo 
permite a taxação de impõ.nõ 
ou trlbut.o aos centros Eslll• 
rltas, à Instituições religiO
sas, de todos os cultos. f 

Hotel Ar E Campo 
(COM NOVA DIREÇAO 

Gerador própno - apartamento! luxuOIOII, ·oom _. 
ma • Telefone. 1111. 

Olmo aemço de bar e reatanran~ \. 
&odovla Waabington LU1li! Km .8 1/1 

(A 800 metros do Yiaduto R1o-Tereaópolltf • 

PJLIAL: Trevo Botel 
11Jm doe mala eoneettuadm da Prea. Dutra DA • 

Nôvo Horário Para Búzios 

, .. 

O nosso companheiro Mário Barceloa pu, 
sarà a atende para Jõgo de Dúzlos. na sede do 
SORE. na Rua Pernambuco n9 1.161. às têll
çaa, quartas e quintas-feiras. no norárlo dai 
1& àl 20 boras. Os interessados deverão pro
curar a aecretarta do SORE para ap6Dblll ; 
!lcha& ; 

\------------------·' 
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DOMINGO, 17/10/1971 

O Cantinho da Corrente Mental 
MAE ELIS 

i 1 

1 

CONVITE 
PARA VOCÊ 

De acôrdo oom o que você 
;,ewu. não publico seu nome 
nem endereço, Publico porém 
• .seu agradecimento à nossa 
Corrente Mental da Caridade, 
para que a sua carta, como 
T<>Cê meszr.a diz. possa servir 
4e estimulo às outras mães. 

Oon..<>ervo o · .seu modo de es-1 
cever e vou publicar somen
te a parte em q11.e você relata 
• que pediu. abo'.indo os elo
lfios e agradecimentos. 

rioa que nó.s a.grad.eoe-mOI de l 
coração, e tienho a certesa 
C.M R. que sua carta ll06 deu 
uma alegria imensa, a alegria 
que traz a consc~ncla do de
ver cumprido. 

--.. --
Inscrevam-:;e no curso de 

CortA e Coat.ura do SORE 
Saber não ocupa lu!?ar. 

ºJa .:stava desesperada. / -- --
Meu filho, um estudant,e de 
IO anos, não me obedecia nem ço de buffet. Ajudem-nOl5 a 
atendia. l!!.5tava sempre irri- 1 ajudá-los. 

o que êl~ fumava não eram 

C. M. R. 
Se você daseja .se &entlr 

bem, em pa,z con&ico mesmo 
e com o resto da huma.nlda
de, vá ao sitio da L!ra ao.s 
Bâbadoe. Lá só existe amor e 
esse a.mor envolve. nos trás 

1 tranq{lllldade e al,egrla. 

--::---'-

Mãe Ells atende com Pomba J 
Gira Mulambo. às aegunda.s
felru. a parti.r-daa 1' horas 
aa sede do SORE. na Rua 
Pernambuco, 1.161, auxllmds 
pelo vodllD<.'e z~ Eran/?f. 

1 

Convidamos a todos os terreiros, filiados ou 
não do SORE, para prestigiarem a festa. que 
faremos realizar no dia. 27, quarta-feira, à partir 
das 20 horas, em nossa sede, em homenagem a.o 
39 aniversário de fundação do SUPREMO óR
GAO DAS RELIGiõF.S ESPtRITAS. 

Vovó Brazilina 
Da Yá Emilia ! 

tado e acabei descobrindo que 

1 

_ - -

cigarros comuns. Bebia muit~ CARTA DE SOLIDARIEDADE tambem. Por a.caso comprei 

o jornal justamente no do-1 Do nosso Irmão Allemand 

Sem auüd.i algWllll, a Ca 
bana &-pfrita Caboclo Tau
bo.tê, que recentemente 1'.all
zou um toque inaugurando as 
suas novas dependência.s na 
Rua Leonidia, 67, em Ramos. 
e uma das nl&!s ~lmpátlcas 
ca.sas de Umbanda que conhe- , 
cenms. 

Ulosas e slo liC1U conta u 
cnrldu.de.s i>Or ela já pratica• 
das, pnnc.palmente pelo ca
b()('IO Taubaté e pela quer1dis
slma Vovó Brazlllna de Aru
anda. Dona Emllia Martin.q 
é uma das mal.s novas cola
bora.dores d'.> SORE e do Ta• 
blóide e e.stã sempre pre.5eme 
1106 grandes a.conteciment.oo. 
despontando com muita 1us
tlça numa l!derança que 1á 
dem ter hã algum t. mpo. 
Nós agradecemos a ajuda que 
nas tem sido dispensada pelo 
casa, e esperamo.~ tê-lo ao 
nosso 1&do em tudo o que p'a
nejamc,s e fizermos p,•lo no= 
rerctão , 

mingo em que a senhora acon- reoebemos uma carte. de so-eelha.va a não desesperar. a 
ter carinho e compreensão. l tldariedade a qu!ll publ!c3md 
Mud.zl meu modo de agir. na integra: 
Passei a conversar com êle. 
.fiz com que êle entende.sse o Rio de Jnne1ro 4 de <>utu-
que eu esperava dêle no futu- bro de 1971 
:ro. Junto com carinho pr<>--1 
curei tambem seguir a Corre~
te. Fui a uma casa de ervas 
e comprei um lininho que 
ensina como fazê-la. Rezo 
tôdll8 as quartas-feiras às l 
8h30min. Já fUJ ao SORE vá
rias vézes e acompanhei pes

MA.RIO BARCELOS 

NESTA 

Prez~do Confrroe. 

tecar int-eira solidariedade ao 
e:eu gesto nobre, l!.O defendei 
a Sr.ª CScilda de Assl•, apa
relho da ent.idil.de c:Seu Sete 
da Lira, da campanha de di• 
fnmaç!lo que vem sofrendo, 
d e s d e 5US5 apre..oentações 
na Televisão nos p!'o~rn= 
do Chltcrlnha, Plãvto Ca'"aJ- .. 
cantl e S!lvlo &nt.oe . 

o que acontece, meu 1rm!lo 
é qt.W? o TI!'ho egofsmo humll• 
no falott mals alto e a 1nve1a 
que -:orrol ~ consciências e 
ento•pe~ co:aic~ acto 

A cru;a receb: a competen. 
te <Ureção da no.s.sa estimada j 
e fiel amiga. a Yalorixà Eml
lla Martins e k"!ll na parte 
mate: lal n onentação enér 
glca e segura do seu espô._co 
Francls~o Zoro:istro . 

D ona Em1lla Mart!n.s t m 
entidades realmente mapavl-

o 1;.aba1ho do bem 
que vocés a! !num. Não me 
ident1I1que,. O<.llcqut-, o nome 
<lo meniio ra c.str ui da ca
rldade qu.e vve!.s nsc..m Fui 
a consulta com Pomoa Gira 
e ao jôgo de búzios do seu 
Mano. F r tudo o que me 
ensinaram de táo boa vontade 
e nunca vaci.el. Se havia um 
iu,.oar na Guanabara onde meu 
fflho poderia se curar. eu 
sentia que seria ai no SOR.E 
e hoje. passado alguns meses. 
oom que alegria peço-lhe que 
publique o meu agradecimen-
1io. Meu filho ainda não está 
.tiota.!mente curado. mas está 
em franca recuperação, de.se
Jando ardentement.e se livrar 
de todos 03 vícios fazendo o 
tratamento adequado (êle que 
nem admitia ouVir a palavra 
lllédico) e eu d-Evo isso a vo
o& do SORE. à senhora e ao 
8r. Mário, aos filhos-de-Santo 
que fazem a Corrente Met.
tal e principalmente à Fé que 
ilelllpre tive de que junto&. eu 
• você& curaríamos o meu 
lbeft!no-. 8eguem-.'!e 011 elo-

Anéxo. env<o-'he o J n ai 
EVOCAÇAO , órr: o r • l d> 

est,11 e mp3nha que a n~do 
conduz e expõe so •ldfculo o 
E0 p,r itlsmo, esquecendo-~ 0,, 
que a 1m proce<lem. <ia ma
ximi:: . so o AMOR CONS
TRÓI P AR/\ A E'I'FlRNIDA• 
DE, 

M PR A A RÃ o 
pro~ma _,.,_ VOZ DO LD
ZE'IRO ESPIRITUAl !ln 
qual tenho a honra de o rtl
clpar, atendendo a gen•,1 r-on
v!te de meu comp1drt- e com
panheiro !n...<eepar1•~1 Pa 1 ·o 
Garr1do. 

IFUSORA DE CA 1 ' . 

:&.te programa é lenr.ao ao 
ar todos o5 ssbadoo. no ror3 -
r1o de 7b30rnln às 8h aa ma-
nhã, pelas on<la• •onor-.is da 
Rádio Rio de Janeiro . 

Aproveitando o t!~se.)O, fa
ço-lhe o convl~ para ltlle n09 
dê a honra e o prazer de eom-
parecer ao nosso programa. a 
fim de ser entrevistado sõbr• 
assuntos de nossa Religião, r 
pois a.final de contas. Karde• 
cl.sta.s ou Umbandista.s, somos 
todos ESPJ!R.ITAS e tem03 
uma 16 finalidade, que ~ a 
prát.lca d& caridade e a fel• ) 
tura do Bem, sem olhar a 
quem. 

Fazendo votos para o cre.s
oente sucesso de no.sso :.ão 
querido SORE. (Supremo o r
gão das Religiões E•p!ritas,. 
do qual sou um do5 fundado
res e a qual tenho a honra 
de partlclp:ir, subscrevo-me, 
Cordial e Atenctosamt'nte. 
, a I Carlos Luiz Azievedo A.lle• 
mand. 

o Éstado do R!o conta com 
mais um veículo para divul
gação do movimento Espirita 
Umbandlsta que se faz cada 
vez mais notório naquela loca
lidade vizinha . Acabam OI! de 
re::ebcr uma comunkaçáo de 
nosso Bom Irmão Jorge de 
Oliveira, Pedro Miranda, J. B 
FoMeoa e · Zequlnha. Estão 
1-le.c. na Rádio Di!u.cora de ca-

O T ABlólDE PRECISA CRESCER __ _ 
TUDO DEPENDE DE VOCÊ QUE É CO

MERCIANTE E INDUm'RIAL E PRINCIPAL
MENTE UMBANDISTA. ANUNCIE NO SEU 
JORNAL E ESTARA AJUDANDO A NOSSA 
CAUSA. 

Baroelas, deeejo-!he b!po• 1 :.._--'------------- - - -----

x!as no horár io das 22 às 24 
horoi;, com o programa Dlru
sorn nos Terre•ros. tndos os 
sáhaàoo . 

Ped' lll<l.5 aos na&os irmãos 
do &<tprlo do R'o para pr~
t i,.Ja-em co ma audência, a. 
êste bóm prcgrama cuja equi
pe jâ ~ uma recomendar~o. 
~las mu't~s lutM que tem 
aprel'entado no decorre, de 
seu.!- rumculos no selo da re
l!gião. 

Quanto a nó:; de GN na. 
Umba.nda e.!ltamos aqui par& 

prestigiar qualquer campanha 

em favor de !OSSa Umbanda. 
por Isto enviamo.a noell06 vo

t.oe de inoent!vo e suce.&So pa• 
ra 05 irmãoo diretores e pro
grama.dores de Difusora n01 
Terrei?'OII. 

Comesfiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades 

terreiros e umbandistas em geral Preços especiais para 
Atacado e varejo 

- Massas diverso5 
pelos menores preços. 
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ADULTÉRIO 

o Código Penal, tão rico na sua ma
neira de coordenar o modo de viver das 
criaturas humanas, tem no seu artigo 
240 uma configuração tôda e~pecial ra
ra disciplinar a Famllia, quando castiga 
todos aquêles que cometem o crlme de 
adultério. 

Pois é, se você, leitor, tem como 
costume dar umas voltmhas por a1, se 
;fazendo de solteiro, enganando a inge
nuidade das meninas, é bom que tome 
conhe<:imento o que estabelece o Código 
Penal: 

Art. 240 - Cometer adultério . 
Pena - detenção, de 15 dias a 6 

mêses. 
~ l.º - Incorre na mesma pena o 

co-r.:u. 
* 2.º - A ação penal sómente pode 

ser ,ntentada pelo cônjuge ofendido, ~ 
dentro de um mês apó.s o conhecimento 
do fato. 

§ 3.0 
- A ação penal não pode ser 

lntentada: 
1 - pelo cônjuge desquitado, 
n- q querelan havi praticado 

~u.11.ÕrJo ou o perdoou e'X'J)lres.~a ou tàcJ-
tamente 

§ ,t,.o - o Juiz pode de!xar de apli
car a pena: 

1 - se havia cessado a vida em co
mum dos cônjuges: 

ll - s o querelante havia praticado 
qualquer dos atos previstos no art. 317 
do Código Civll. 

o artigo 317 do Código Civil dispõe 
o seguinte: "A ação de desquite ~ se 
pode fundar em algum d08 A'Cgllmte.s 
motivos: 

I - adultério: 
n - tentativa de morte; 
m - sevicia ou injúria grave: 
rv - abandono voluntârio do lar 

conjugal, durante dois anos conseeutivos. 

Cuidado, a lei é dura para todos! 

A.BôRTO 

Abõrto dentro da definição m.éd!co
penal, é a 'interrupção da gravidez, com 
a subsequente morte do õvo ou do feto, 
antes do têrmo fisiológico dessa gesta
ção. 

Não encontramos diferenciação d.e 
abõrto sob o ponto d.e vista cllnico e 
aob o ponto de vista médico-penal A 
própria palavra "abôrto'' e "abortamen

to", .sob o ponto de vista_ médico, sofre 
uma pequena d!ferenclaçao: abôrto f o 
produto e abortamento é o ato de abor
tar 

Juridicamente falando, abôrto s!gnl-
11.ca a expulsão e morte dêsse 1:_mbrião 
ou dêsse feito em qualquer posiçao cro
nológica da gravidez. 

Sob o ponto de vista cllnlco, atê o 
sexto mês, temos o abôrto dêsse 

0
ôvo, 

dêsse embrião ou dês.se feto. Do 6. ao 
9.0 mês, sob o ponto de vista cllnlco, 
temos o parto prematuro. 

Sob o ponto de . vista médlco-pen~l, 
desde o inicio até o final da gestaçao 
(ântes do parto) e se êsse feto fôr expe· 
lido dêsse útero violentamente, temos ~ 

Dr Ronaido Bravo 
Advocacia Criminal e Civil. Ação de 
Alimentos, Desquite, Despejos, Co
branças, Inventá.nos, etc. Rua Sena
dor Dantas, 117, sala 1237, tel. 252-0584 
diàriamente de 17 às 10 horas. Rua 
Plínio de Oliveira, 29 Salas 305 e 306. 
Penha, diáriamente de 9 às 12 horas. 
Tôdas as quartas-feiras no SORE de
pois das 19 horas. Rua Pernambuco. 
1161, Engenho de Dentro. _ _I 

abôrto, isto é, desde o lnlcio até o 9.º 
mês. 

Tanto o Códtgo Penal como a Lel 
das Contravenções Pen.ais punem ~ate
góricamente todos aqueles que utilizam 
o processo abortivo. 

A Lei das. Contravenç?es PenaisL no 
artigo 20 multa todos aqueles q~e anun· 
ciam processo, substânci!'- ou obJel? des· 
tinado a provocar o aborto ou evltar a 
gravidez. 

o Código Penal, ciesde o artigo 124 
até o artigo 127, define e enqu_adra to
dos aquêles que praticam o abôrto. 

Começando pelo artigo 124. que !al~ 
no abôrto provocado pela gestante ou 
com o seu consentimento. dá a pena Cle 
detenção de 1 a 3 anos. 

o artigo 125 pune o abôrto . provo
cado por terceiros, Isto é, . sem o consen
timento da gestante, ~pl:ca a pena dt: 
3 a 10 anos de reclusao 

o artigo 126 casttga com a pen~ de 
reclusão de 1 a 4 anos, o autor de abo:-to 
com o consentimento da gestante O 

ar o nico dêste go ta.la !lue 
trà apllcado a pena do a.rtig<> 1Z5 Isto 
é 3 -a 10 anos de reclusão se a gestante 
não é maior de 14 anos. ou é al_ienada 
ou débil mental. ou se o consent1mento 
é obtido mediante fraude. gravea amea
ça ou violência. 

Já o artigo 127 aplica-s~ a forma 
qualificada do abôrto, e expl~ca que as 
penas dos artigos 125 e 126 sao a~e1,1-
tadas de um têrço, se, em consequenc1a 
do abôrto ou dos meios empreg34os para 
provocá-lo. a gestante sorre _ le.sao cor
poral de natureza grave; e sao duplica
das se. por qualquer dessas causas. lhe 
,obrevem a morte. 

Portanto, deixo patente qu~ a pre• 
sente explicação jur1d1C!), e m~-legal, 
tem por objetivo dar onentaçaa a multa 

nte que sem o devido conhecimento rrocura meios terrivelmente !legais para 
se desfazer de um sêr que mais ta~de 
poderá llie garantir num momento d1f1-
c11. 

Tudo o que Deu.s faz é bom! 
Não pratique um crime, viva dentro 

da lell 

F.SCLARECIMENTO 

êom a finalidade de tomar mais 
tâ.cll o acesso comunico que a partir de 
segunda-feira estarei na Rua Pllnio de 
Oliveira n.0 29, grupos 305 e 306, Pe~a, 
no horário de 9 às 12 horas, ou entao, 
no SORE, tôdas às quartas-feiras, de 19 
hora.s em diante, Rua Pernambuco, 1 161. 
Engenho de Dentro. 

Na parte da tarde estarei sempre 
na Rua Sena.gor Dantas, 117, sala 1237, 
telefone: 252-0584, das 17 à.! 19 horas. 

UM AVISO AOS ALCOóLATRAS 

Se você quer deixar de beber, ouça 
tôdas às ~rças-feiras, às 18,05 horas, 
na Rádio Roquete Pinto, o programa do 
radialista Guilherme Santarém, "Men
sagem dos Alcoólatras Anônimos". 

ouça-o e renasça! 

Por Que Seu Sete Dia 27? 

conforme é do coLhec!-
mento de todos os nossos tr

mão.5 de fé, o SORE - Su
premo órgã,o das Religiões 
Espíritas - completa seu ter
ceiro ano de lutas no próxi
mo dia 27 do corrente mês. , 
Evidenr.emente queríamos Co
memorar, como era justo, a 
data do no•so nascimento. So
mos ainda multo jovens. mas 
já cumprimos uma. ml.ssao 
importante dentro do santo 
e o nosso povo é testemunha 
cli•so . Pensamos em solen1d11.- 1 
des cívicas, em festa:; e em 
almõços, mas chegamos à 
conclusão que o momento ' 
atual exigia algo de maiE ob
jetivo e marcante . CUstamOI' 
a atinar, mas acabamo.s a.tt
nando com êste algo que , 
exatamente o famoso Sete 
Encruzi1 tl da da Lira que 
tem sido tão a.tacado nos (U-
timo.s tempos, pelo simple~ ] 
fato de raz.er cegos enxergar, 
aleijado.e andar e o que e 
mnfs importante !az.er com 
que os homens 11mem os seu• 
semeJhanws 

MARIO BARCELOS 

o seu amor pel9. grande en• 
tidade. Alem d!.-;so, temos O! 
impJacã I s arqu os do noss:; 
ta.blóide e f'l'Je"'I coleciona o 
nosso jornal sabe que • 
1968 o então no~so comp:1• 
nbeiro de redgção e diret'.>rla 
Paulo Robe!'1"o, visitou o ~ttto 
de Santf•.slmc e 0'JbllCOU 11.m
p'a reportagem sõbre a sessão 
de Sete da Lln rtn1<:lo tnte11'0 
apolo ao seu brilham~ traba
lho se a \guém om,;a aue so-
mos aml2:os de 3!?ora !ste al
guém está en2:anado it me , 
lhor aparecermo• num mo,, 
mento de ln rt'rteza do aue fa,,, 
zer come muitos falso.• '!.ml• 
gos de sete :la Lira f!?eram 
que sa11 aram da cano~ na llo
ra em que parecia g111> ela 
!ria vlr<tr. 

Am1zoo me.;mo sao aque. 
1es que ~e mantiveram em 
seu• po•tos custas.se o qut 
custa•.se. Vamo• citar o mr.
estro Gu~rra Peixe e o Cam• 
bono Gilbertc que de desg()l!
to •oram atacados de enfarte 
mas que !or;,m recupersdol 
pelo grnrd~ sete da Lira. 
Amle;oo são aquêles Que nu 
se deixar m levar e 11.l?Uenta
ram o \em"' •omo oontena, 
qu.- conh--cemo.,; 

Não vamo.• c:"tar mat.'I nc,. 
m&, oo•s t.erhmos que Citai• 

Fomos a santtssimo e con
vidamos Sete da Lira e êll' 
aceitou o no<so convite e êle ! 
mesmo se encarregou de di• 
:rer aos seus fiéis que a sua 
p·esenca d1a 27 no SORE v11-
lerá por uma mesa para os 
Que r.•:mprem m• 1<io e Q11l' 

ainda vão cumprir. N/l.o pre- / 
tendemos com a realizaçAo 1 

afrontar ninguém. Sete da 1 
Lira vem ao SORE porque o 
SOR.E é ·a sua casa, como o 
i,lt!o em Santlssimo é a mi
nha casa. Entrarei na briga 
na hora certa agora que ela j 
estã de~idlda em tavõr da 

muitos ~ ta'""-lmPnte esque
cerfamos d" al"UDS. &!te CiJ•----'~ 
Lira rem fôrca. po<rer ., luz; • 
sabe mail! do aue ninguém 
que carre2:o dentro de mlm 
e justiça do rnen pai. 

ponderação e da ooerência I 
tenho pela entidade umi. 

Para quem não sabe. ml• 
nha irmã e amfg!l Cac!lda do 
Assis t..ambérn e do meu pai 
Xangô e nada ma•s certo do 
que um Irmão ajudar o 0!1-
tro. 

Por ls.50. meus Irmãos, Sete grande amizade e sei que a 
reciproca é verda.delra. Sete 

, da Lira é meu amigo e tem 
em mim 1.llll amigo. Certa., 
peesoas maldosas q u e rendo 
destruir uma .sólida amlza<1e 
dizem que aproveltaqios a 
oportunidade para a.pa.re~r, 
Acontece que nem Sete da L!· 
ra nem nós precisamos a.pa
recer. poi.s somos rea.lidadea 
indlscu tíveis dentro da n()Slla 
rell~ão. Para essa gente eu 
digo: multo antes de começa
rem os a.taque.!, eu publiquei 
neste me.!lmo Jornal, uma ne
la pãg!na do meu amigo Jod 
Barroso, na qual êle externa 

SOLENIDADE 
NA A_BJ_ 
Templo de Deus, Amor e , 

União Fraternidade Fabiano 
de Cristo,· que tem sede na 

, Rua das Marrecas, 38, 2° an· 
d.ar, convi<h os Irmãos de to
dos oo credos e seitas rellg!o
.sas, para. a solenidade que M 
realizar!\ no dia 16 de outu
bro. às 19h40min, no auditó
rio da ABI na comemoração 
do seu 20 aniversário no Ano 
da Fraternidade Universal em 
pró! -ele «um só rebanho para 
W1 l!Ó pastor>• 

da Lira vlrà ao SOR!~ dia 
27. Vamos encerrar com todo 
o dl.sse me dlsse na no!t.e de 
quarta-feira, dia 27 de outu. 
bro, na noosa sede. na R'lltl 
Pernambuco, 1161. 

Sábado OJSSado Sete da u
ra disse uma grande verdade: 
«Mário Bar~los bOtou ao IJlft 
serviço a sua bandeira..• Bc>
tel mesmo e bota.rei ta.ntu 
vêzes quantas forem neoeMlr 
rias Fiz o que a minha con&
ciêncla me ditou e converael 
com meu santo antes de r .. 
z.er, e dêle recebi autorização. 
Podem discutir minhas a.çõel 
mas não permito que discutam 
s.s ordens do meu santo, polt; 
não discuto as ordens do san
to de ninguém. Sete da Llfft 
vem. Vai trazer seus cambcr• 
nos, .seus sambas, seus fiéis tt 
0 músicos da sua Lira. Vlrãí:l 
também dirigente de terreir~ 
e todo o povo de Umbanda,. 
Seremos um só. pois a noiW 
a.pesar de restiva representa
rá também um espetárulo dt 

• união. Não Importa como 0/t' 
da um !az caridade. O lm:-. 
portante é fazer a caridade,~ 
sete da Lira é uma real!~ 
como o SORE é uma realidade. 
Por lsso, vamos juntar os d<>l., 
no dia 27, chova, vente ou f~ 
sol, dõa a quem doer• Sara.?á 
e até o dia 27 oom o élea,, 
Sew, 

-

... 



........................ ~ ... .................................. 
~~~ .................... ~ .... ~-~~~ ........ ~ 

!Santíssimo, Meia-Noite ... (Ili) 
Nó., dissemos, domingo paasado, que & 

llona cacilda de As.sls não tlnhiL rabo, e, por 
~. estava abSolutamente tranquUa, se bem 
que decepcionada com certas pesaoas da noa
,i;a religião, que, numa hora dessas, procu..'"ll• 
ra.m atirá-la às feras sem dó nem piedade 
• com o intuito único de se promover 
, Cacllda de As.s!s é uma mulher valente 
a conta com uma formidável asses.90r1a, e, 

:_ flUe lhe vale multo, pois 06 homens e mulhe• 
:res que a cercam, formando a cúpula da 
Lira, sâo pessoas de alto gaba.rito mor&i • 

_ cada um dêles sabe onde tem o nariz. Ela 
_ •e ;,em.e as.sim reconfortada e sabe quem 

aão os seus verdacteirru am1gru. ··sete ja 
_ Ltra quando há cerca de dois anos profe

tizou a perseguição de agora. talou que oa 
!fa!sos atn,gos 1am sumir e sum,ram mesmo, 
porém ficaram mu.tos e muitos que se mPn
tlveram ·né•s a ela e -às suas entidades. 

Estamos contando a vida da Yalor xá e 
: dizendo co1$'8s que Õuv1mos e obServamos a 

.respeito do famoso Exu sete Encruzilhada, 
_ o Sete da Lira . ll:!e- mesmo eont.()u que não 

gost-a ae dor nem sc,fr mento e. oor 1s.so, 
com sua fôrça e com a fe de cada um tra• 

• ballla contra as molésfüis. Fo\, 'legundo d s-
- :;e d1v!.lrsi:s vêzes aos sell!! am,gos mais pro

ximos um dos que nss•st•u a cr'ação do or1-
me ro cem · lo. do mundo. oe-•ão- 11u 

s b sua re!.ponsabll dnde um corpo 
que deyen· enterrar. J.<..'ra êie então SE'IT
ANTÃO. e com s:.lx'àor!a, "nterrou. não o 
oorpo, mos sim um saro com 1>atatas ttrtr:~a 
• fêz reviver o homr-m. o QUI' lhe cust.o,1 o 
pagamento da missão quP cumpre ho1e Seu 
t,rado de revolta fol: "V ,·a ilS hr,m,.na ..• 
l\'lva os vivos' ... 

Se perguntam a SETE DA LIRA se êle 
doutor êle re.-;ponde: ·•seu doutor na fé 

i a fé, segundo está na F,scr ;,,,.a SA!rrllda, 
'i.'em.ove montanba.11''. 

Um detalhe que causou oo em,ca.s da.s 
ruals varlada.s foi a ;i.flrmat!va do Seu Sete 
8e que e filho de OJ:alá ' ct,m Nani.. Eu á 

. l'xpl1que1 porque concorct(f com a afirmativa 
• ag-or~, sem que êle me 'JVe.llse talado algu
ma co1aa, ou a próprla dom• Car. Ida •Ju 
quem quer que seja '°!! revs'at o funoa
tnento do SETE DA LIR e d•1v,do Que I! e 
mesmo. ou quem quer q f> <:" · l! P""·"ª me 
d~mentlr 

Para mim, que tenbif e~: 1dé,4o p1otun
llamente a entidade, com' o ::onhec,mentna 
que tenho de muitoa ancs na rel'!!:tão s,,r8 
da Lira não é, como pensam e "omo êle n'"o-

,»rio d;z, um Exu. No verd:11.e, se formos 
buscar os fundamentos do santo, SPte •"la 
Ura sendo filho de Naná Buruo11e. tPIT' q,1e 

,..Iler fat:ilment.e um Omulu. e é 1,,50 au1> ele e. 
;Tanto é que sua principal espec:~Udad,, e, 
bm a sua fôrça e com a tê riP. Md::i •1m. 
realizar as curas que êle fn.~liote m•ictl's•a-

' mente em dizer que não reali.,a A , t.1 ·de, 
,orém, está lá para quem ouli; .. , ,;e; ;iomo 

a1l tenho vist.o. Atentem para ·~-:o. SPte da 
~a vem como Exu, mas~ um Om111u e dP• 
,afio a,U a êle próprio para que me desminta .• 
Comos amigos e acho que ~ ju.,to eolOl'ar a 
mt-!dade na sua devida po,s!ção 

Exlst;e, no sftlo de SantL,;s mo. mull-a 
~nt.e que conhece santo a fundo. ma" a 
1!'.ande maioria é leiga. Sete di-. L'r1t não 

ra.balha .sozinho e quem t.eJl'\ o pofiP,. de vPr 
.o!us extra-materlal:i, j~ dPVl' t4>· v'llº'> co• 

SETE 

mo w J6 vt, outra.a entldadea trabalhando 
na Lira do Seu. Sete, evidentemente sob aa 
&Uas ordena. A grande verdade é que êle é 
ohefe de uma enorme falange e é vibrado 
pelo OXALA e por NANA, sendo, portanto, 
um Omulu, ou Obaluaê. 

Agora deve surgir na mente de cada um 
de voe& a pergunta que fatalmente o esc.a
r~clmento que publico aclma, sob minha 
inteira responsabilidade, e feito sem mea• 

- mo consultar a entidade e a dona Car.Hda • 
"Se é um Omulu, porque aparece como Exu?:, 

A resposta é simples. Vam~ partir ago• 
ra para a cabala do santo e para o que se 
chama de mlronga. A cachaça é beb1da de 
Exu. Tanto é que é a ún ca que se oterece 
aos exus sejam êles da falange que foro>m. 

O Carnaval, como todo mundo 'll\be é 
também a festa do Exu. Se Sete da Lira 
trabalha na fôrça do Exu, ap:esar de ser 
para mim iluminado Omulu, filho de Naná, 
êle, logicamente. gostando de música. apro
nita as cantigas de c~rnaval ou outr:>.a 
quaisquer para formar a sua corrente de 
fôrca e fé. Eu mesmo. que vivia às volta., 
com uma aborrecida úlcera duodenal fui 
até ao meu amigo e lhe pedi uma pro,• -
dêncla. itle trabalhou esp,rltualmente em 
minha. matéria na presenca de milha.r'!s de 
J)e88CNla, e mandou que eu cantasse uma mli
aJca de Oa.rnavaI . A que me oco ·reu na hr,m 
foi ''fnd,o Quer Apito" e. c<>mo se d 1z n
clrla, mandei bra&,. 

A verdade é que daquele dia em dlan :l 
paaael a comer e a bPber o que me a,,et -
cer e famals tive a., cn:es oue t!nna d·à.r.-
tnent-e, fato ê.ste que é púb'l"o e no•or o. 

Agora. eu pergunto. Como vamos nóa, 
elmple.a vlventea, contestar e$t-a vPrdade m .
ravllhosa? Atentem para o fPt.o de que êste 
depo1ment.o não é de t.erreir~" fi:• meu ffi"•
mo. O rato ae passou comigo e você.s que 
me honram com a sua IPitnra rodos os do
uungos sabem qmi não dlr'a uma co,sa se 
não represen~e a expre&<:ão da verd:idP . 
Não sent.l mala nadi. e so T)')SSO at.rlbu r o 
fl\tO a duu CO!sM fundam,.ntll!!I: a fô""ª 
~ ~ '" da Llra e à minha tr. 

Eb não comP3reço a Llra aos sabaao., 
t,'>· a .r> d. '''!rtir, nem n n!p:em oUP va1 'a.. 
vai com est-a fl.nali<lade Todos vão oediF 
aiguma coisa, ou vão c-.imnr·r ~ua •ar,.fa. 
rn s 1a receberam alguml' g a('a no sft1o de 
Santlsaímo. Vou ob8ervar P observo "''"º 
11t0 nto a tudo e a t.odoi: e nrinf' m.lmente ao 
Sete da Lira. po!s achl.> que ~ a ·m. nha obn• 
ga~ão. Não vou na esperan"a óP achar llJll 
furo. Vou na certeza d" oue Fm rada ~a
bedo IU'llistlrei a r,ola&!' mal':1v·111osa.•. Vrjo 
homens como o jâ meu graricle am:go N,,.l 
PPrelra. Homem de ~ltl&~'mo ~abnit-0 mn
ral. que junta.mente com :l sua m11lh!'r • 
t:lho di>dica tôda a 811a adm racão e agre
dec:ment.o ao Set.e da Lira ~ão mpor•a & 
natent.e de Ne1 Pereira. 0° f11.to ê~e a tem, 
Ali êle representa. e o faz com muito orgu• 
Jho, um doe cambonoa que é. da entidade. 
Nas ocuiõ98 em que t-,m oportun dPdP pa
lestra eomlgo, o mMmO acont,ecendo com aua 
espôsla. Eu TI um homem de certa idade • 
de cultura chorar de alegria • não fot uma 
nem duaa vêzee. Net Pereira sent.ou-a., co
mlgo num ba.neo que f:ea num d01 cant<ia 
da LIRA • me contou: M"U fllho e.tt&Y& 
can~roao. GltrMo d# 14 anoa n180f'!ndo 

par!- a . vida. 08 médicos da mlnh• eorpo• , 
r~çao fizeram o que era humanamente po.a- .,_ 
a1vel e me deram a noticia. Não dá mal»t 
a molé&tla se enraizou e o garôt-0 val mor
rer. Desde que esta desgraça palrou sobre 
meu lar, eu e minha mulher sentlmns que 
o mundo havia desabado sôbre nós". 

Eu Interrompo o relato para que você.t 
tenham a idéia do drama. Nel estava oom 
o olhar perdido não sei onde, e dos seus 
olhos rolavam d;stralda.s lágrimas. Eram 
lágrima.s de um homem pai. de um homem 
dono de familia e principalmente de nm 
homem com tôdas as letras ma'úsculas. 

''Um dia - prosseguiu êle - alguém 
me falou em sete da Lira. Jamais na m -
nha vida havia pisado num terreiro, maa 
era preciso tentar tudo. Sete da L!ra se 
dlrlglu a mim e falou que meu garôto t"•wa 
catapora. e depo:s chegou ao meu ou1,1dc• e 
disse a verdade: "Seu garõto tem rân ·er 
mas vai ficar bOm. Você acredita em mim ·• 

O meu allligo Nei, com a sua marcan~e 
personalidade f' honestidade, d'sse: 

"~ão, eu não M:redlt.o' . 
Sete da Lira gostou da slnceridadP e 

voltou a dizer: "Seu fl.!ho vai 11car bon. • 
Um dia, depoia da prlmelra ou sep;und'\ 

oorn,nte, o ca.sal ainda ar asp<lo, t.om>1 .• 
-u e&r4 -pela manhã. quanão o :-ê!2-....,~•..,.;..
a mão no oesco,;o, saiu ass·u~Rdo do qu~ rt >. 
N~t pensou no p1or, mH era o melhor, e ·.s 
caroçoa haviam sumido. Pegou tmedla·a
mente o t!lho. e dure.nt-e o dia Inteiro. un•a 
junta de méd'cos famo~ rPl!li'1.ou tndo que 
foi exame e o reaultado. A doença hav -~ 
sumido. E sum'.u mASmo. Hoie o garota,> 
está uma •'tóra" de forw, 1 os 1>a!s - N~\ 
e sua agradável e.spõsa - eat-io lá. hoje e 
.s'mpre para a eternidade em 31!"!',.dr<''men•o 
ao oueridlsslmo Set,e da Lira 

Eu prometi não biar ·nu curas p.:,rquft 
e13JI são constante.s e sn am 1>rer:~oi; mil 
joma1a para relat:innos tôdPs. Por,.m, qu m 
estêve na Lira, sãbado pasiiRdo, viu nqué'e 
l'!el-j:ido que usa ciu1elra~ de rodRs que"er 
andar de qualquer man,..r~. S11:t-" p.:-rn,~. 
antPS mortas e atrof!arl&s, bll!iintav~m dP• 
sotdenadn.ment~. enqnant.o do',; ~ambonc-.~ 
grit~.vam com ent.u11la<imn: ''Viva n rei. v.;•a 
o rei", e o povo batia piilm:os. o homem 
não anáou, mes snA.s nPrnR.<; viveram de 
nõvo. Estão ainda at.rof'l':d.i-s mas SP mo\/em. 
~:e parecla que andava. de b·~:,.leta !' estava 
'"l'T>?ntl!.do. O mlla:;fr~ h11.v'1t ac-ontec!do e ru 
f11ço quest-iio dp ver &lt> and11r ~ôhrP II imrn
l<fl mPsa do Centro O"• m"d" 1?!1 mrtros 
d-!' fé e amor 

Sa~m como 1sso aconteceu? Com na• 
eha(}l! e <',om mús'.ca de CarnavAI 

Bendita S"'ja a cA.cher,a e a música d• 
Cama.vai. ae, 1>0r \nt.ermédlo dl'la8, o nt).j.,;o 
semélhant.e tem ums chRnCP na vida de !'-f>T 
fpl~. Quelra Deus QUe tôdlUI u mit.~ll'U 
euruaem, pois eu satr'a cantando nos hns• 

_ pltal.a. lepro.sArlQS e outrtll loett'• ondP gent• 
eomo nós ,ofre. 

Beadlto seja Sete da Lira. 1.4 lnvú de 
at.aeá-lo, oa que o faeem dHi•m ir li par4 
áa.ntfsslmo eant.ar t.m1-. J>Ot• estariam 
ajudando ao grande Sete da Lira e ao,s sP11<1 
falangelroa a diminuir o m•I dêste noaao 
mundo üo cheio .. oa.nnu e de dor. 

cc-•-, • 
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Qaana-Wra, dia n to eorrenw, o 1amo»0 &1,"i'E N 
LIRA estará reallnndo uma lira na sec1e do SOBE 11& 
Na Pernamneo, lltt. ~io do Encaniado, a pina. 
das M horae. NONM portas eetarão a~rtaa desde of4e; 
paa :receber • aomoa vmãGa e a da.ta é f.Uva ~ 
fato ele • comemorai' • tereelro aniversário da ~ 
9lo de 81.JP&EMO 6RGAO DAS RELIGIÕES ESP!BITA8,· 
A air• llfJPá autêntiea • inelulve valerá uma mesa par& 
quan cumpre missãG lá em SANTtSSIMO. E&peramo:t 
oon$ar eom • prestí.Jlo ele todo • povo de Umbanda 
além ela PJ.'6, duran1e todo t dia, estaremo& realbamh 
uma programação pela passagem do D-OS,'lO anivenárlo" 
Vocfi qve ainda nio riu SEU SETE DA LIRA trabalhM 
firi .... maJI uma opoptuniclade. Voee que sofre, ,... 
1111a 1•rta·fein ao s<»m. V• que preeisa 4e algum,. 
eoha v41t.ha pmie-,.r ela p-de corrent~ 11111> • o }Mil 
.. -i Miie. 

Assista o Pino- da· Meia -Noite 
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·-n1ao os Espíritas 
CARWS ALLEMAND 

No~ t,,.moos atuais em que a v10Iên- esfor90s em busca do objetivo comum, que 
ela :;;: i ,, pr:8'!nte. nos quatro cantos do é encontrar, através do correro viver, e 
muudo, a própr a natureza manifesta seu a crença na !Obrevivência da alma, pela 
desagrado sob a forma de tempestades. reencarnação, a forma sublime e perfel• 
nundações, maremotos; terremotos. eruP- ta da verdadeira fraternidade e Harmo-

çfüs vulcân1eas e abalos sismtcos, como nia Universal. 
em represãl'a aos desvairlos do homem. Caso contrário, serao enormes os de-
ev:denc:a-se mas fortemente o f;m do cl- bitos contraidoo pelos Espíritos que vie-
clo, pred to há m:lênios, fato que devera ra.m à Terra com esta missão de promo-
ser consumado no f'm dêste século. verem o adiantamento moral do planeta 

Alertando para êste acontecimento e e falharam, ix>r olvidarem os compromts-
que e cada vez maor o número de manl- sos assumi.dos no Espaço e seus sofrimen-
festações mediúnicas, dadas em todos o, tos serão 1nenarráve's quando a êle re-
paises e continentes, denotando a preo- gressarem. 
cupação máxima da Alta Espiritualidade Deus não perm1t:rá, entretamo, que 
em preservar a humanidade e salvar o a humanidade do futuro tenha que rept!-
mruor número possível de criaturas, da tl.r aquela amarga frase que repetimos 
grande hectacombe. que se aprox'ma ce- com respeito ao nascimento de Jesus: 
lere. 'ELE VEIO PARA SALVAR O MUNDO E 

Esta é a importância cap,tal dos en- O MUNDO NAO O CONHECEU'. 
sinos Espíritas e o objetivo com que o Es- A salvaçã.o do mundo está, portanto, 
pirit<l da verdade dit<lu a Allan Kardec. na aplk::ação constante do Evangelho de 
em Paris, no limiar do século passado. Deus e de Jesus, à Luz da Alta Esplrl-
êste repos!tórlo monumental da mais am- tuall.dade, sendo imprescindível • união 
pla e profunda sabedor,a que formam. de todos para o bem comum, sendo da 
em conjunto, a base da Consoladora Dou- maior importância o segulment<l do NO-
trina Espírita, que são as Obras da Co- vo Mandamento de Nosso Senhor Jesus 
di.flcação. Cristo: 

O seu estudo, bem como sua aplica-
ção prática, é fundamental a todoo os Es• 'AMAI-VOS UNS AOS OUTROS, TAN-
piritos que buscam elevação espiritual ~ TO QUANTO EU VOS AMEI'. 
a responsabilidade dos que se dedicam a 
difusão de seus ensinos é bem grande, N. B. : Tõda e qualquer correspon.dên-
devendo os dirlgent.es EspJ.ritas, seja qual eia para êste colunista deverá ser endere-
fôr sua qualificação. Kardecistas, Ubal- çada ao S.O.R.E. (Supremo Orgão das Re-
distas, Ra.matistas, Redentoristas, Um- ligiões Espl.ritas). Rua Pernambuc<>, 1-161 
band'ista.s, Candombleclsta.s.-:u.n~lr~em~_.:,se,;,u:__s __ ~ En~ c_an= ta_ d_o~-ª-ª~· ----~--=-= 

Advogado da 
Material Para 

Lira Colhe 
Processo 

O conhecido advogado Dr. 
Dirceu Rodrigue.; Mendes, que 
tem .seus escritórios na Rua 
Franc!.sco Serrador n,9 90 -
13.9 andar, grupo 1.301, está 
colhendo uma série de mate
rial para chamar à razão a.s 
pessoas que se dizendo do san 
to. lançara mofensas contra a 
moral da .senhora Cacilda de 
A.s.sls. Falando à rep0rta1?em 
do tablólde. o br!lhantf advo
pd<> afirmou que antes de 
tomar qualquer atltuõe con
aultarA o SEU SErE DA LIRA 
para ver qual a sua opinião 
e a1 t.omarA u provldhlelas 
eabf,-eúi no caso. 

O Dr. Dirceu acha, como 
nõs. que o direito de r.rlt1ca 
t -.Mido, maa não o direito de 

GN RI Uliamla 

ofen.sa.s mormente quando 
elas .sã.o l.n!undadas. Não es
tuda o criminal.lata., o fato em 
si e sim as mentiras ditas 
contra a pessoa de dona Ce.
cllda de Assis que lhe trou· 
lllel'atn sérios prejuizos mo
rais. Tudo porém. concluiu o 

caUSidico vai depender do de
sejo ou não do SEU SETE DA 
LIRA de que a., providência.s 
prO&Slgam. J!lle - concluiu o 
Dr. Dlrceu - com a sua sa
bedoria saberá o melhor ca
minho a. s~ e o que de
terminar faTe1. 

A VISO IMPORTANTE 
A opinião emitida pelos nosso colunista é 

da responsabilidade de cada um, não cabendo a 
nós nenhuma responsabilidade. outrossim co
municamos que t.od:os funcionam em nosso ta
blóide como simples colaboradores sem qualquer 
vínculo trabalhista e com o intuito único de 
servir à nOBSa religião. 

O Editor. 

GIRA HOJE EM LOUVOR 
A CRISPIM CRISPINIANO 

O centro ~irlta. Estrêle. 
Guia, que t.Em &ede na rua 
Agostinho Barbe.Jho, -tal, em 
Madureira. esta.rã reallzan.do 
boje, a pa.rtir das H boras, 
uma. gra.nide gira em bome-
11agem a Crl$Plm Crisp!nlano. 

A cesa é dlrlgtda pela Ye.· 
lOrlá DeJm1ra da, ~ J.te• 

ne'lleS, que nos m.a.n.dou um 
convite por Intermédio do 
noa,o companheiro Renati
nbo. IAlmentàvelmente ha
viam.os assumido compromis-
1108 anteriores e aiio podere
mos compa,reoer, porém, ro
g8Ul()S a. <>xa.IA para que tu
do traoooott-. normalmente. 
BuM'i_.-: 

Feijoada Da 

É Hoje Na 

-, 
Catarina Vovó 

Casa Do Lopes 
Hoje, a partir das 13 horas, o lar do casal J'os6 

Lopes e Rosa Lopes, situado na Rua Uranos, 1311, 
e.asa 4. estará em festa, com n. tradicional feijoada 
em louvor ao aniversário da querida Vovó Catarina 
D'Angola, vibrant.e entidade da conhecida Babá Ro• 
sa Lopes. Nós estaremos lá e a festa será, acima de 
tudo, mais uma demonstração de afirmação da nossa 
religião. 

Desde o inicio da semana, a nossa querida ami
ga está em preparati-ros e gente hllix>rtant.e do santo 
lá estará para levar o seu abraço ao casal, que 6, 
sem dú'f'ida. um dos expoent.e.s mi\ximos da Umban
da na Guanabara. Além do nosso diretor pre$ldente, 
Mó.ri.o Barcelo.s, comparecerão o deput:uio Rossini Lo
pes da Fonte, a Babá Ca.cllda de Assis, Babá Emilla, 
Ellzabet.h, Maria Helena, Costa e Eurk::o, da Tenda 
Tupi Tuplnambá e muitos outros dirigente<! de ter
reiros e autênticos lideres umbandlstas. A data é de 
grande lmix>rtância, ix>ls marcará o Inicio de novas 
amizades que serão, por cerro, abençoadas pela for
mosa Vovó Catarina. Nós, do Tabló'de GN na Um
band::i. e do SORE; desejamos à Dona Rosa e ao seu 
espôso José Lopes, tudo o que de bom se pode dese
Jar a um semelhante e confirma.mos a noosa presen
ça com nossos familiares e diretores. Oxalá que aben
ÇÕe aos dois e à jovem Glorinha, filha do casal e que 
em Janeiro próximo estará comemorando seus 15 
anos, com uma grande festa no mesmo local. Até 
logo ma.Is. 

------ -

Acróstico 
C relo em Deus em sua onipotência 

criador de todo êste mundo 
s eu filho amado com sua ciência 
M ostrou aos homens seu saber profundo 
E nsinando paz, amor e clemência.. 

D eu conselhos a todos que o segw-... 
A os cegos devolveu a visão 
M uitos milagres suas mãos faziam 
I ndulgente de grande coração 
A todos que a êle a convinham 
O Mestre insigne dava proteção. 

(a) Valdemar José Silva Paranhos 

Para a GAZETA DE NOTíCIAS esta quadrinha: 

SÃO COSME, SÃO DAMIÃO 

EU VOS PEÇO OOIS FAVORES: 

AJUDE A NOSSA GAZETA 

E A TODOS SEUS LEITORES. 

,----------------------· 
Hotel Ar E Campo 

<COM NOVA DIREÇAO 
Gerador pr6prlo - apartamentos luuOS08, com m-4· 
atea e Telefone. 

Ot1mo serviço de bar e restaurante\. 
Rodovia Waahtngton Lwz Km w 112 

<A 600 metros do viaduto R!o--Teresõpoll!f 

J.l'JLIAL: Trevo Hotel 
Um dos mala conceltuadol da Prel. Dutra Km 1S 
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A,S- VE.ST-
... -·· NORONHA FlLHO 

llá dias fizemo.s a pergunta: "Que 
teria o Cristo escrito sôbre a areia, 
diante da mulher adúltera?'' Hoje, 
outra pergunta nos assalta diante do 
texto bíblico. Foi logo depois da pri• 
são de Jesus. Diz Marcos: "Seguia-o 
um jovem, coberto unicamente com um 
lençol e lançaram-lhe a mão. Mas êle, 
largando o lençol, fugiu desnudo " 

(14:51/52). 
Quem seria êste jovem seguidor do 

Cristo? Os Evangelho.s dizem que, ao 
ser Jesus prêso, todos os que estavam 
com êle fugiram. Mas êste jovem, se· 
giu com êle . Quem seria? Por que t:Sta· 
ria vestido apenas com um lençol? 

Possivelmente, jamais o saberemos. 
Estaria êle, de algum.a forma, ligado ao 
gruPo de apedrejadores de Estêvão? 
Lucas, em Atos dos Apóstolos, descreve 
esta cena: "E, lançando-o fora da ci
dade, o apedrejaram. As testemunhas 
deixaram suas vestes aos pés de o.m 
Jovem chamado Saulo". <7 : 57) 

Ernesto Bozzano, comentando o ta
to, em "Literatura d'Além Túmulo", 
pergunta: "Por que fizeram isto? Que 
significa semelhante ação?" E afirma 
que a obra mediúnica ''Os Escritos de 
CJleofas", ditada à Sta. Geraldine 
C11mmins, em 1925, aclara o texto bí• 
blico. Eis um trecho: "Quando as som
brias nuvens da cólera se dissiparam., 
êles abandonaram, no caminho, o cor
po do santo e foram procurar Saulo, 
a quem disseram: "Tu noo arrastaste 
a cometer uma ação má e nós não que
remos gozar do • preço de nosso crime'' . 
Isto dizendo, arrojaram ao pés de Sau
ªº oa manto. •ue 6le lhes tinha dado. 

assim como o dinheiro pago para co
meter o crime. E se foram com a de• 
solação pintada nos semblantes e o 
terror nos corações, porque, no mo
mento em que Estêvão expirava. no 
martírio que lhe infligiam, perceberam 
Deus ao lado dêle". Muitos teólogos de 
renome, inclusive o Rev. John Lamond 
e o Rev. H. B. Ottley, enalteceram o 
escrito mediúnico. pelas luz~ que êle 
traz à interpretação evangélica 

I!: Bozzano diz: "Desta vêz, todo o 
mundo compreenderá porque "as teste· 
ruunha.s depositaram suas vestes a05 
pés de um môço chamado Sauio" . Es
tranha, entretanto, a palavra "teste· 
munhas", constante do texto bíblico, 
julgando tratar-se de algum engano de 
tradução: "Deveria ser antes "sicários" 

ou "mandatários'' ou "assassinos". 
Bozzano é muito forte em assuntos 

de Psiquismo. mas é fraco em matéria 
de conhecimento bíblico, Do contrário, 
saberia que, no bárbaro ritual da lapi• 
dação, as testemunhas éram as primei
ras a atirar as pedra!'>. Só que no caso 
de Estêvão, estas testemunhas eram 
falsas. Lá está. em Atos (6:11): "Então 
subornaram homens que disseram: "Te· 
mos ouvido êste homem proferir blas
fem.ias ... ~ 

Pelo texto mediúnico, o próprio 
Saulo (mais tarde, Paulo) teria subor
nado as testemunhas para a lapidação 
ele Estêvão. Será isto crivei? Paulo, 
antes da conversão. foi um cruel per
seg,rldor dos cristãos. Mas chegaria a 
tal Ponto? 

Els outra ~unta a desafiar res• 
po.rta. 

TE Caboclo T upiara de Umbanda 

Uma Bela Casa da Vila Aliançá 
Tenda Espirita Caboclo Tu- 1 Bangu, I&.lorlxá Lourde.l Ma- j 

pl&ra de Um.banda, Rua doi; rinho. Guia., da C~a: Ca.bo-
Carplnteiros. 47. Vila Aliança. cio Tupiara, Vovó Maria Con-

Casa Pai Oxalá 
Dentro de breves dLa.s, o comércio umbandista será 

enr'quecldo com a inauguração de mais uma loja d,e ar
tigos de Umbanda, que se chamará Casa Pai Oxalá e 
que funcionará na Rua Curupaitl, 47, loja A. A casa 
será dirigida pelo nosso bom irmão Ney Ribeiro, da Ten
da Umbandista Caboclo Pena Verde, que tem 3ede na 
Rua Bernardo Guimarães, 108/110. Ney trabalha com 
LI formosa., entidades João Caveira e Pai Jos! de Angola. 

Rogamos a Oxalá que emprestará o nome à · nova 
casa que ilumine os caminhos do nosso irmão para que 
obtenha êxito na sua nova empreitada na luta pela Tida. 
Saravá. 

Venha Ver 

"S " eu 
no 

Sete da 
S. O. R. E. 

ga dos Sete Cruzeiro& àa Ba 
hla, Mariazinha . e E:cue Ma
ra.bô e Pomba Gira. 

Se.sllões de caridade., a.s 4-•. 
feiras e desenvotmnento aoa 
sábado.,, de 15 em 15 dia& com 
inicio às 20 horu Preatden
te: Edmar Vieira. A casa foi 
recent.emente "is i ta d a pelo 
nosso representante Adilson P 
~radecemo., a aco!hida ma
ravil.bo.sa que a êle dl.spen.sa
ram. Convidamos Dona· Lour
dee para nossa festa de an1-
Yersário, dia :n. quarta-tetrs 
próxima, na sede do SUprtmo 
Orgão das Reltgtões Elsptrtt&s 
ocasião em que estaremos dan
do ao., no&oe irmãos uma 
rrandloea gira com • seu• Sete 
da Lira, e que tae.ri tnteto u 
ao horas. 

Lira 

Dia, 24 de Outubro 

1 1 

Quarta-Feira 
Com ''Seu" Sete 

MARIO BARCELOS 

Na próxima quarta-felra, conforme já foi am
plamente divulgado, o SUPREMO óRGÃO DAS RE
LIGiõES ESPíRITAS. o SORE, estará completando 
seu terceiro aniversário de fundação. A data é para 
nós motivo de júbilo e por lSSO será efusivamente 
festejada com magnif!ca programação que culminara, 
à noite, a partir das 20 horas. com uma gira autên
tica do SEU SETE DA LIRA, que é uma das ent·da
des, da Tenda Espírita Filhos da Cabocla Jurema, e 
que tem sua sede na Rua dos Caqu1ze1ros, 474. em 
Santlssimo. O terreiro é filiado do SORE, sob o núme
ro coletivo 377 e nada \llals iusro do que mostrar ao 
nosso povo o que de fato SEU SETE DA LffiA faz 
em sua casa em Santíssimo 

A oix>rtunldade e excelente para que os nossos 
irmãos espíritas possam ver e Julgar o trabalho da 
grande entidade . Nossa advertência se dlr:ge, prin
cipalmente, aos chefes de terreiros que estão convi
dados. desde lá, para a festa da próxima quarta-fei
ra. Não importa, no nosso entender. a maneira com 
que uma entidade trabalhe. Importa, sim. que ela 
mant.enha os pnncípios da moral e do respelt<l e 
isso SETE DA LIRA sabe fazer como ninguém. Ve- 1 
nham ver, analizar e iulgar o discutido E:xu Rei da j 
Lira . Nós queremos mostrar ao nosso oovo e ao povo 
em geral, que nada de absurdo é feito em nome da I 
Umbanda . SEU SETE tem seus métoàos proprios e 
êles são super válidos, pois com êsse método comba- I 
tido por alguns poucos, êle tem curado m 'lhares de 
pessoas. Eu, que err.pre fui e continuo sendo como \ 
São Tomé, só vendo oara crer, tenho assistido de 
perto os trabalhos do grande REl DA LIRA e tenho 
até com os meu s modest.os conhec•mentos, a.iudado 
dentro do possivel; e posso ar•ançar que SETE DA 
LIRA, longe de nublar no.ssa relfgtão. é um dos gran
des baluartes da nossa crença. pois consegulu levar 
o nome da nossa Umbanda aos quatro cantos tio 
mundo. Aos sábados, lá em Santíssimo, aparece gen-
te de tôda parte do Brasil e de outros países, mclu
sive dos Estados Unldos, como aconteceu sábado pas
sado. Todo mundo sabe quem é SEU SETE. Todo 
mundo já ouviu falar dêle e das suas curas. Agora é 
a sua ve-i de vê-lo Venha ao SORE. quarta-feira. e 
assista ao maior espetáculo de fé e corrente pos·ti
va que eu já assisti e que você vai assistir. A gira 
terá Inicio às 20 horas. mas recomendo aos meua ir
mãos que cheguem bem mais cedo. ix>ls esperam0& 
uma verdadeira mult'dâo de e<>nír·ta~ "' r>essoas ne
cessitadas. Desde às 9 horas da manhã, nossa sede 
estará aberta para quem qul.9er. Venham olhar o tra
balho de SETE DA LIRA. e depois $ej a honesro com 
Tocê mesmo. Não imix>rta como fazer a caridade O 
importante é fazer a car'dade e isso. não tenham dú
vidas, SETE DA LIRA faz. Saravá a Umbanda, sa
ra.vá a data de fundação do SORE. ::aravá SETE D11 
LIRA. Até quarta-felra. 

C .E. Xangô 

Festejou Su.a 
Agodô 

Vovó 
o ~tl-0 &lpiri~ Xane(> 

Agodô, que t.em sua sede ' 
própria na Rua Oito. sem 
numero Bairro Boa Sorte.

1 em Barra Mansa. Dtadc do 
Rio, reallrou no dia 111 do 
corrente. com inicio u 20 ll<>-
1'118, uma grande gira em co
memoração ao ani "f'eI'SIU"1o 
da Vovó Luiza.. Recebemos 
um conVite que nos foi env a
do pelo no.sso tnnão JOM 
AleJCandre d& Roch6, secre
tá.rio dO terTelro, porém oom
promls,os 11,11 t-er!ores 00$ lm• 
pediram de ir a Bana Man-

sa levar o no= a o,•.;ço ;1, 

nossos irtna-06 11m1J uo , 
daquela c.da.oe Aguara. . 
mos um próximo .i.cont e -
menio e na fé de Ox 1~ 1, • 
!DOE a-~ ,á. A.pro,e t , m, íl 

enseje, p&ra conviaar n, ,~, ,,1 

querid06 am1goo . de Bae ~ 
Manaa paJ'1l compare,-e , a 
na prôx1m a qu r,~-te 1· a 
sede cto SORE dia 2'i -! • 
do estaremos ' comemo. . o 
o nosso anlversáric ck tu 
dação, com uma g ra ·om o 
famoeo SETE DA LIRA 
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·o Colibri J 

---,.,,,,, ÕIIIJ~ allva f a<>MO inDlo de ff • 1Uil e&nu:>r ele 
.., ~- Andou um pouco &futado das l~ mas 
~ ele 1't1Yo •m tre.nca. e'fldtnc1a. e iecentemente sra
'N'.11. aa JKM., wn maravJlho.9o bolero, "O Oolibrf'', de au
..iora de Olld!da ~ .AaM Tito Mendea. 

~~ .A. _..,, 1 de alto gabarito e está fadada ao suoe.s-
o. :.00.Wl11do o 4'6co, pois Onaldo 8i1ft JDeNCe o w
:o .._ poil aliém de ser um ce.ntor de pb&rito, t, aci
ma. de tado, -.i ferrenho umbandisk. • preciaa aer prea
~ por--~ os ~ua innãos. "O Ool1br1" eatá à Ten
da em t6du u loj11& de d!scoa e a tranção t, sem fa
JIOI', -. ~- Ooml>N\ ouça e des>oia ec>DCOIICle eom110. 

TOQUE ONTEM INAUGUROU 

ILI DA JUREMA CAÇADORA 
~-. on~. o toque 

de inauguração do Jlf da .Tu-
1'e1Da CAçadora. que tem sua 
lede na A"Rnida Pellpe car
dos<>, 371, El!qUina da Avenida 
Antiare.,, em Sant.a Cruz. ·? 

A casa é dirigida pela Yalo
mã Helolsa Helena Machado 
C'Andido. Da.rlmã. e o toque, 

que teve ln!do u 11 horas. 
fOi J)N!etlgiado por muitos ir· 
mãos umbandistas que lá com
pareceram para assistir a f~
ta. lnaugural da nova casa e.<,

pfrita. Desejamos a Babá He
lolsa muita felicidade e que 
sua mlslão aeja eoberta de 
hito. 

O Cantinho da Corrente Mental 
MAE KLIS 

D OIS RECADOS 
Tenho recebido inúmeros 

conv,te~ para vi.sitar terrei
tos e isso me traz muita ale
gria, pois mostra a penet:a
i;ão do . nosso tablól-de nos 
meios espíritas. Mostra tam
bém que os meus irmã.os um· 
band.stas, candomblec.:stas e 
kardecista.s compreendem o 
nosso desejo de união e sabem 1 
s.er esse o nosso grande ideal. 
A uniã.o entre todos o., espí
ritas é a chama perene que 
arde nos corações de todos os 
oomponentes de.:;sa grande fa
milia que , o SORE e, aos 
pouco.s, vai aque<:endo a todos 
qll.<:' de nós ie aproximam. Os 
oonvites que n~ chegam àS 
mão.s partem de várias cnma
oas espiritas, roças de candom
blé, terNiroo umbandi.stas e 
de casa.s que seguem a doutri
na kardeci.sta. Com mwto or
JU}ho e satWação procuro 
atender a todos. maa alguns 
esqu.ecem de lll('llCionar 08 
d.:a.s e ho..'"as da se.ssáo, por 
isso peço a todos os que d.e
eejam receber minha viaita 
em seus centros que enViem 
certo • aecwnte: nome da 
oua. ~ e dia e hora 
,em que devo chep.r. De an
temão agradeço. 

M-ar1a. da Paz: ser c:omp&• 
r&da a vocé me deixa muito 
fella. pol6 queinlon ou na.o, a 
- de meu pa1 caboclo--pode 
aerrir de modêlo .. muita ren· 
w. a um orgulho para Dlim 
t,er pertencido um dia à 'l'en
da Setie Nós da Guiné que -
tenho a oertea - foi. l, • 
aeri a,empre, a minha casa 
euJM porias estarão sempre 
&beriaa i-ra me receber. 
Obrigada, Maria-, pelo que 
v~ me dfsse. • sinal que 
DQS respeitam. Um abraço tlJl 
mãe Alda. 

~AS Dll OORRENTB 
MENTAL A CORRENTE 

DA n 
Clarice Rocha - Coloquei 

aeu nome em nossa oottenr.e. 
Seu caso é pura.mente psiqUl• 
oo. Você acha que tem um 
tlul)lor maligno e não acredita 
nos médicos. Ocupe-6e com 
trabalhos manuais. As mãoa 
trabalhando a m.ent.e descan
sa. Escreva sempre. Uma 
beijoca. 

Marta Lilct& - Pelo OOU· 
te\\do da sua carta acho que 
a conheço pessoalmente. sua 

Dcu.s lhe prot.e.ta pelo ~m qU,e 
me deseJa.. 

Renato Martins do Oar:mo 
- Tenha calma. SUll vontade 
em deixar a beblda já é uma 
vitória Venha conversar co
nosco. Tudo .taremos para adu
dá-lo. 

c.âudla L. Q. - Não se 
mart;rtze. Se ~eu marido goo
ta de umas "escapadas· d(' 
vez em quando voeê deve fin· 
glr que não mbe de nada. 
Lembre~e que. entre t-ôda., 
foi com você que êle esco:heu 
viver "até que a morte o.s ee 
pare". 

M. J. R. - Vou USIU' 80 
L'i illiclal.s para responder, mas 
tenha certeza qu-e- você vai sa
ber que é para você a rei!• 
l)06ta: Não deseje o que não 
lhe pertence. O que tôr .seu 
à& suas mãos virá. Não Qliei
ra que a sua felicidade futura 
tenha o orvalho das lãgr1ma.s 
de outra mulher. Reflita bem 
• f~ o que achar certo. De 
modo t.lgum 1'0U intenir n!a
ac,, nem mesmo OC1111 um eon-
1e1bo. o que respondi f o que 
eu penso. A declaã.o f l'.lA. 
Dei!e►lhe, feHeidadeB, ,e M
aba o merecer. Um a"braço 

-000· l 
Jft!lere--ae Jl.6 Curso <te 

0orte Costura do SOJtE 
Saber não ocupa lugar. 

•OOo-

Ao.s ogn.s: Agun.r<1em para 
mUlto breve algo qu~ va. in" 
te.res.slU" de perto a todos. se~ 
rã mai.s uma promoção ao 
SORE, o qu.e equivale a d1· 
lllel' que ê 100% garantido. 

A n1nguem é dado o <L.re1tc, 
de tentar deistrulr a fé Que 
alguém tem E'm a!guma colu. 
Respeitem SEU 7 DA LIRA. 
me é, atualmente. l1. esp?ran
ça de milhares de ~ 
Não qúeiram desfazer e..<:.<a es.:. 
perança. O povo que sofre 
não merece que queiram dee
lru.ir a sua fé. " 

-oOo-
Ã &ellhora, qu, gentilmente 

ofereceu a. i;a<a vermelha e 
preta para Pomba Gira multo 
obr.lrr,da. F1quei tão emocio
nada Que nem -pud~ lhe ..,.. 
deeer dtretto. 

-e>Oo- A ... 
MI.e El!s aU>nJe com Pcmb• 

Olr& Mulambo A.s segunda.11111 
felru, a partir das 1-i horas. 
:n& .aedP do SORF. - RuG. p..,._ 
nambuco n.<> 1.161, aWtll!ade 
pPlo Võdun • p 7zr.n !',Tangi. 

Navo Horário Paro Búzios 

O nouo companheiro IIArlo Barceloe pu
Nd a _úender para Jôgo de bó.zioa na sede do 
SORS. na Rua Pemambueo no 1.181 u têr
pa, quartas e qulntu-fetru, no !'lorárlo dai 
18 u 20 horas 01 lnterelladol! deverão pro
curar a secretaria do SOBE para apanhar 
ftehu. 

AJUDE A MELHORAR O QUE i SEU 
O Tablóide é um jornal de nós todos. Pres

tigie a sua publicação anunciando a sua casa 
comercial, a sua indústria, ou qualquer outro 
anúncio, em suas páginas. Nós precisamos de 
você e a 'Umbanda precisa do Tablóide. 

~tilem é Impressionante.·-=-----------------------

â Con •. 
~ • > ~ 

~-

1·RUA PERNAMBUCO, 1.161 - ENCANtADb - GB. 

Oontlnu.wc1o. sr. Presidente
ea 11-.1tas que surg m - repito 
reitero, rui.firmo - sã.o de liO 
()!e-Jades f ctic1as, QUe só e.1.'s• 
itl'm pa.a beneficiar uma mela
dúzitl. de interesseiros ou áf 
tnteressados. São lioOcledactes. 
co-n raras exceções. não vou 
eitar nomes, embora pudesse 
mi:nclonar, pelo menos, uma 
- dirigidas por analfnbetc,s, 
'totalmcnt,. lgi orantes niio 66 
da Ungua- do Idioma Pal'i<'
nal como também do culto d8 
reli ,ião espirlta-umbandurte. 

Portanto, não t1vemo.q ne
.nhuma preocupação com es
as notas, pois não di:DP.m na. 
ãa, a não ser um amontoado 
de tolices, deixando perceber 
claramente, que os inimigos eia 
Umbanda se uniram aos fal , 
1011 umbandlsta.s para acusar 
ll!lla lnsbltuição religio,1'. No 
momento em que todos oa ·um-

Mais IIIJ1 terreiro na.soe tm 
Maocaé, para a prát.i<:a do wm 
e da caridade Mll w,otos iz'
anáoz!nh.015 nOl!SOIS neoeesitados 
ae amparo espiritual. Deata 
-.e11 IIOb .. 41reç~ CW. _., 
Nt.imada irmã MJrlff Soares, 
a Tenda Espirita OsUm Ma· 
ilnada, localizada no Bairro 
Visconde de A,aújo, .surje com 
wdo o carinho e dedicaçl,o do., 
aeus filboe, que Juntamente 

! eom a M1rtes tudo flseram 
para que pudessem DO dia li 
do corrent.e. inauaurar o nôvo 
~rrel.ro. U e.stivemoa e achA
mos tudo muito bom e pedi, 
mos a oxalá que abençoe • 
nova casa de fé e que ali po\• 
aam aer dizimados muitos 10-
frlmentoe da alma e do corpo 

( SEI NOS MANDOU 
· OUTRO BOLETIM 
1 

Recebemo., mal.a um e:ioem
plar do "SEI", Serviço J!'spirlta 
de Infonnações, que tem aua 
ae<te na Rua Senador Dant,a.<;, 
117, llala 1.316. Oomo sempre, 
e boletim traz coisa., inte:.•fi;. 
,;antisslmas e agradecPmoo a 
distinção d~ nOISOII Irmãos 
do "SEI", por se lembrarem 
il1e nós. Convidamos a todos 

t pare. a nossa festa de an1;ver-
1Bário na próxima quarta-feira, 

( A.s 20 horas, com a grande IP]'l\ 
êlo "Seu Sete da L1ra ". 

ban<llstas d.e veriam Ullir s~ en 
defesa da Iust.itu1çã.o, os tai 
soo põem suàs cabeças de fo 
r11 e gritam, bradam contra a 
própria Umbanda, da qu11 di• 
:wm fazer parte. 

Sr. Pre.sid nte, no final d~k.
te meu pronunciamento, vou 
ler também notas de d•1as ~o 
cledades umbandistas. ,,. 1J t 
ereto que posso citar, clim cer
teza, duas socle<lades que re• 
pre~entam de fato os umbau 
dis•as sinceros: uma é a F-' 
dcração Umbandlsta uo E:,ta· 
do de Sã.o PaUlo que nã<> su• 
portou mal.s a campanha, não 
aguentou mal.s o que estnva 
assistindo e velo "em r.ocorro 
de nossa tenda e distribuiu 
numa nota para a imprensa 
:&:le.s pedem que eu leia a not& 
dr sta tribuna. A outra é um 
órgão de respeito, dirigido por 
um homem de cultura. j,>rna 

em 
Muit()i filhoa ele H, lá tom 

pareceram, p,IU'a dar matei 
brilhan~o a feBta in&U&U• 
rtll, entre 6les a querida Yalo
riXá Mãe .Nóc&. fiue mails uma 
~ de!Jwu a cert.esa de 41uo 
&udo o de bom QUe acontece 
na Umbanda de M'acaé tem 
Que oonw com a aua pre6en 
ça. S&ravá Ogum Matinada, 

-:-
S D.Affl)() QUE RECEBE

MOS - Esta 6 uma mAx!mil. 
que coJ>.sidero 6e uma u.be· 
doria infinita. E mu!ios do~ 
pretensos filhas de fé, IWlda 
presos a pr,eoonceia e Yalda
dea wrrenu, caem, dia a dia. 
nas armad1lhu &Clonadas por 
eles mesmos. Ora, meus 11'• 
mii.Os, saibem08 Que e:&iste a 
lei do retõrno. tlllta lei impla
cável, que n<Je castiga de ae6r
do com oa nosso., atos, ff 
conscientes desta lei nós vl· 
bramos eontra nossos aeme
lhantes. A&sim agindo pode
mos e deremo.s por nosJa~ 
barbas de m61bo e esperar a 
cobrança dfstes atos qu, vlrA 
mais dia menos dia e cem 
Juros altos. Pen.se bem &11t.cs 
de desejar a alg11ém aquilo 
que não queres para vo-,! meii
mo. Pen.se antes. porque dt1-
pois nen. mesmo o seu orlxá 
poderá te valer e digo mais, 
nem Deus, porque ne.m êle 
mesmo anular a leJ do retõr· 
no por êle mesmo estlpUlaóa 
para que nós possamos rece
ber pagamentos equlv1;1lent!'S 
aos que demo,s ao DOl!SO me-

CORRETORES 
Precisamos de Corretores .para agenciar 

anúncios para o Tablóide. 
Informações: Rua Pernambuco, 1161 

Encantado - Procurar o Sr. Mário Barcelos. 

~~::at~~~~~m <ilr:u~r !:h~: i-..... ...._,.........,,........,,..,»'Y'T~__,,-,,...,.-
profundam.ente os m1stêrms da 
umbanda. Refiro-me ao SORE, 
Supremo órgão das Reilgiões 
Espíritas. A leitura da nota 
tar.í no final do meu di~curi;o. ~ 
pois ainda preciso dizer mais -
a!gumas coisas. 

8r, Presidente. acu~3m o 
'Seu" Se:.e de beber ca •h:lça. 
e Jogar na cab(ça dos füLs, 
fumar. cantar mú.sica, meto. 
d~&.:! de carnaval. usar c:utolii, dffefl 
nao segu!r o ritual uml>a-:idl1& ;, ~-? 
ta Ora. isto é uma gr!\çat A ,~ 
cachaça é do ritual umban, ~ 
dista, também. Aquê!~s que 
não conhece o fundam:;nto da 
Umbanda acusam e vão ain
da para o.s jornais para 1izer 
que cachaça na ca~ça raz 
enlouquecer. Meu Deus! Há. 
mais de sete anos frequento 
e Oentro do "Seu" Set.e d.8 
"Lira" e vejo que mllhar'.!.S e 

ADILSON F. DA SILVA 

melbanw. Dt amor e regeo.e
rú amor. Se .não quisera. d~ 
o que tr&l!e8 ao coração e n
que a eepera do retorno que 
MI v6zes tarda. maa eendo uma 
da.li J~çaa 4i'linaa. )&m?o\11 
f&lba. 

-.-
TERREIROS QUI; PQDE

MOS VISITAR - O Centro 
Espirita NOlll6 Senhora da 
GUia, localiado no Bairro da 
Olórfa, na PraJ6 doa Cava-
1,eiros, tem a competent-i õl· 
reção da Yalorixá Célia de 
Obaluaé e ~ dirigido uplrl
tualmente pelo C&boclo Pena 
Verde, Pai J~ de Angola, 
Erê Ritinha • Exu :Pomt-n Gi
ra. Ali sese6es de oa,rtdad€ 
são rffllizadas as aegundas
felr&ll e oe de.senvolvln1entoo 
a08 .sábados, de 16 em IS dias. 
O Presidente do Centro é o 
nosso Irmão Oldemar Este\'es, 
dignfsslmo esp&o da nossa fS
tlmada Babã. Saravâ 

milhares de pessoa.s que ali 
acorrem, lut.ar e br1gar para 
conseguir uma gôta de cacna
ça, que 6 a salvação. 

Sr. Pres!Aiente, não ..ou lou-
00, não sou idiota. não admito 
que pen.sem ÍiSO de mun. e já 
U61stl mllhe.ree e millla."'t!S de 
doentes mentais receber .;.que
la <:achaça, e -1r <1e 1á cOll!
pletamente curados. Sou tea
temunha de que. um Siega de 
llltf.ncia, há qw.nze &nQs eo
trend<> de dor de cabeça inln· 
terrupta, lffldo kê6 Vêzel Ul• 
t.ernado no HOISpital Pi.D.el, ln
do ao Oentro 4k> "Seu" Sete, 
levado por mim, em ~ mi-
11uto6 ficou ~ et.a.meuto 
cUNldo da ,ua dor de eabeça. 

li:niAo, Sr. Prellidente, a ca
dllaça • um remédio. Ao J~ 
vés de .-e faz.er aousações, pro
curem ftl', procurem saoer co 
mo a cachaça u transforma 
num remédio milagroso. o 
.. Seu• sete diz mesmo "Não 
faço milagres! Nio posso di
zer ree.lmente eomo são feit~ 
aa ouras: Sã.o e..piriiuais; o 
"Beu" Sete não -yeceita e não 
'10rla ninguém. Portant.o. :ião 
está ferln<lo preceit.o da Le1, 
Não está praticando Ilegal-
mente a medic1na. f:le nsa do 
aeu poder espiritual. da sua 
oorrente de milhares de a&i.-i· 
tentea e transforma !lque:a 
fôrça poderoEa do pensamento 
em coisa benéfica. Ai. o pa
ralítico anda. o cego enxer5a. 

--~----~ P'AGJNJ\ !'.l 

o t'4'Jerct...o.o uca !:urada EI o 
c...i.nel:roco - à.; v~ze-.- nu; >11 .. 
timas. de:.e!1~Mdoo pe11.1.,. mé
dicos - encontra a cura no 
'Seu Sete Isto nao é m..la• 

g•e, é a força do pt..1S1..men.:o. 
é o poaer de pFor..Jamento. 

~r L .ee ~e.1w. v,.m<ls , 5tu
dar mas n. o varo >s JesLru.!J\ 
porqLc .ud•> é verdaJeiro oor .. 
que se noo f& Vtr<::..:.nei1'$ 
para lá na,o oco r1 -m Ledo& 
os ~á.bados ir.s.1a de tn 1te mil 
pP.ssoas. .e; nao pen::.e'11 ~ se-. 
nhores ctep ,u:dos qu~ s jam 
pessoas a1alfba:: ~ < pe ~.1,u de 
baixo nível cu.tural. Nao !41 
enganem. A maior freq•1êr_.,1.s; 
do centro E,;pirlta d.; ·se11•· 
Sete da Lira é de pesJoas <kl 
nivel elevado de cu:tura.. Mui• 
tos, mér,,cos. muitos, ce!ltenaa 
de médieoi, homem que co
nhecem a Ciência, vi'.!,, • 
busca de conhecimentos o~ 
troa. Médicos. advogados, pro~ 
fessôrer;, engenh.eiros. multot 
psicólogos. Vão e saem sea
tindo que a fôrça é supertOIJ 
ao& conhecimentos. Eu teria. 
ae qw.wsee, uma relação .mor• 
me de curadoa pelo "8eu" Sete. 
Mas não sei se os senhot-es • 
lembram do caso: um functc,, 
nário desta casa - Lt1lz dli 
auva Sant.os - Oficial Legl.9-1 
lativo,- doente. úlcei::a no uc: 
tiõmago, morre e não morrtr 
opera nlo opera. Falou eonu-, 
IO ali, na minha cad~lra 

- •Deputado, situa.ç.ã.o no!là 
rivel . 1$t.o\l morren&. Ser6 
que o "seu· 5e\e ów. lira Ill1! 
cura?" 

Se você ilv« !é. ~le o curlL
rA - fol a minha respo3t.l . 

Foi IA, ao "Seu" Sete. &li' 
uma noite ficou curado e teve 
a coragem de estampa:- na 
GAZETA DE N<YI':tCIAS uma, 
carta aberta ao cardeal do Rio 
de Janeiro declarando a sua 
cura. 1 

Outro ca.so. Um Gellilral dé 
nosso Exército. o filho, rapa• 
ela Escola Militar, canr.eros01i 
por duas vêzes operado %19 
BSE, não podia ser mais pel~ 
terceira vez. porque o.s mMI,,,, 
coo se reuniram e dlsseramfJ 
- General. não há ma!S cura.· 
O me-nino vai morrer. Ndo bl" 
soluçã,o_ gte já não acreditaWW ' 
em mais nada. l 

José Lopes é Agora o Nôvo 
Coo"rdenador das Equipes GN 
A pai,tir ~ presente número, a coor-

4enação das equipes do tablóide está 
sendo feita pelo nosso companheiro José 
Lopes, que está em franca atividade for
mando novos grupos que percorrerão os 
terl'elros da Guanabara e Estado do Rio, 
levando a nossa palavra de fé e união 
e a gloriosa bandeira do Exército Bran• 
co de Oxalá. 

José Lopes convoca tôdas as dirigen
tes, Babás e Babalorixás que com êle 
colaboraram em outras oportunidades e 
ainda os seus amigos para comparece• 
rem às quartas-feiras, à noite, na sede 
do SORE, na rua Pernambuco, 1161, tra• 
zendo dois retratos para receberem suas 
carteiras de credenciados do tablóide e 
elo SORE. 

&ta.mos tnlciando uma grande ofen· 
lllv• em Jl'01 da DOHl!t 1JD)bul4a. ~ 

um trabalho honesto e eficiente, seJll 
:riancores ou ressentimentos. O nosso de- , 
sejo é, tão sõmente, prosseguir na mis• 
são que nos foi confiada e achamoa 
que José Lopes era a pessoa indicada. 
pela liderança qne exerce e pelo prestí• 
gio que tem, para coordenar uma daa-1 
mais fundamentais partes do nosso tra
balho que é exatamente a organização 1 

das nossas equipes de visitas que repre• ! 
sentam acima de tudo o nosso elo d♦ j 
relações públicas e a nossa palavra ofi• 
eial. Você que já trabalhou com .JOH 1 

Lopes, ou mesmo que não nos conheça1 
mas deseje ser um dos no,,~s, ve.nha até, 
ao SORE, numa quarta-feira qualquer •1 
proeure o nosso companheiro responsá
vel por êste setor . tle cou versará com . 
você e saberemos a.proveitá•lo ~ • · 
mão cle U., 

.. 
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Prelrlldo 1nnào CelSo Rosa. 
Prometi dar a máxima aten
ção a sue carta e prometi 
nsponder dentro doa meu.s 
parooo oonheclmentoll !!Obre o 
delioado assunto que se refere 
ao Hospital e à Federação 
do Estado do Rio. 

Você fala que V1adunlr tun-, 
dou e afundou estas organi-
zações e eu não lhe d;iro que 
6 mentira ou verdade, poia 
nada aet a respeito. Você me 
fala na sua carta que ws
tiam divlda8 de 100 llll hÕf'.'1 
e fioo na mesma. Você nem 
fala que Vladimir gastava o 
dlnhei?o doe umband stas e 
menciona um grande número 
de •estemunhas para provar 
o que diz. Acredito que seja 
Terde.de. Você me d.z ainda 
que tem .m>va.s de tudo =
tra os desmandos de VladJ.IWr 
e acredito que tenha mesmo. 
'-oontece que eu nê.o estou ao 
pa.r dêstes problemas e a bem 
da verdade que profe&o e 
aaoro lhe d1go: Reeebl na 
seae do SORE o senhor Vl&· 
dimU' e evidentemente. em se 
tra tando de uma figura co
nhecida noe meiol! umbandill
ta.s. tlz uma entttnsta com 
êle . .. oltel a reoebe2' 
YlSlta '.esta leite com eepõso 
e ri bru oa testa da Cosme • 
De.III i\C ~epo,s Vladhnlt me 
pediu mra escre,er alguma 
coisa no t&blólde. Dl!ee-lbe 
tu que primeiro queria Yer 
~ Up0 de eoiaa. Falei que 
D.lo permitiria que o tabló:de 
een1sse de arena para 1utas 
que não me lnteresam po'.a 
1ienbo a11 mlnhaa própriu tu
*· &le jamais fa1ou em no
mes de pell908,ll e me dlsae 
&peo&s que eate.va a«indo ju
dicialmente para reaver ooi• 
eu que lhe tomaram mu 
eonfelsso que n1o sei nem se 
e!ltaa ooisM aio o lloep!tal fl 

a~-
Vla.cllmlr me merece respel

to. pols é uma n«un, humana 
• !leU falecido l)&1 trabalhou 
muito pel.a DONa re.t1g '.ão por 
M> lhe dou guarida. AgOra 
~ de púb&o uma sugestão. 
00m t.antu Pl'OTU naa mãog, 
~ que é &got"a um dOS reli• 
P>Dlli?e!a pelo Hoepttal e oe 
demaia dtretores da eaaa de-

GN NA UMBANUA 

veriam chamar o m.pa,z às I diretore.s do Hoopital ,. e1n 
talas por intermédio da Jus I l"ederação do Es™1 do Ri 1 
t.19& e fp.zer êle pagar pelos La.mentàvelmente ião p<xi~~ 
~~tà~~- Não eonheço, la- rei aoeita.r o seu conv w pois 1 
~ •=ente nenhuma das --- _ _ _ _ _ _ _ _ 
pessoas mencionadas por ~ 
em sua bem esar.ta carta 
mas aered i to que seJam ~ 

pesooa., de alto níve! moral e 
&!em do mais sAo umband~
t& e i.sao só já b8Sta.na para 
mim. Vlad:mir está escreven
do coisas no meu tablólde e 
enquanto mantiver uma llnba 
de oonduú: oontlnuart tendo 
guarida. Não só êle, maa 
qualquer Irmão que d~ 
Je ser noo..so colaborador. 
Uma oo:sa apenas não per
tnlto. 8 que transformem o 
jornal criado Pa.ll'a divulgar 
uma r,eligião, come. o •.ê:n fa
zenoo t1á quatro ..uos, se,a 
tr?-nsfonnadc por quem quer 
que seJa numa r nha. ou num 
ringue. Aceito arts e colabo
r.~ d• rodos 06 que dese
jem oolal>orar pois !IOU e eem
P~ ful liberal. Você meamo ' 
tem prova di5so. pois à3 vêzes 1 
que me procurou no meu pro- 1 
grama de rádio rol atendido 
e no meu programa de tele
vll!ão foí ngura quase obri
gatória durante • s ~
m a "l~oc;.s no ar. lt por -e 
meu espfrlt.o de aceitar a to• 
Jos os lrml\QE de té que a.cet
tet o Vladimir. l!:Je não acusa 
ntnguem no que eecreve e se 
acuar não pub'lco Quanto 
u acusações. formu1adu em 
SUa c,~rt&. a.eh<> que \l'OCê deff 
seguir o meu oonaelho A 
Justiça e&t.á at para punir e 
ae roe~ tem a raca e o quei
jo na mão trate Cle andar e 
cumJ'.)l'B o que achar de di
reito. 

0om re!a,ção 806 slinOE. TI>
~ t1e Esoorpilc e eu de CAn
oer, nlc quer d'!l!r nada Se 
existe alguma dl~cia 
entre n6E dois ela é unilate
ral e parte tão-s6mente de 
~- poig eu até (!Ue o adml
:ro. Minha caaa esté. abert9 
PM'a branccx e prêt<ls. deade 
que respeitem o meu traba
lho. Dou guarida ao que aobo 
dlrett() e a quem desejar dar. 

e 
Nesta SC?Wlw.la v1su,,.n1os m

vi!r.>Os Babaloriu... e la.orlXàS, 
Terre1roo se localizam no Es
tado do Rio de Janeiro co
lhendo (los n.esmo.s 1mpr=õet. 1 
intere&an~ a respeito de nos
sa reilaião, 

Visitamos primeiramente o 
l'erreuo da ratá Niio de Al• l 
melda. do Centro Espuna ~ 
S. das Graças Emanação de 
Xaugõ. JC>calizado a Rua rõr
res Gonça.1ve._ n .c 78 - Areia 
Branca - ?-'ota Iguaçu. O 
rata Nilo reauza se.ssôe.s as 1 
segundas. Sl.ba.clos e pr:.mei- 1 
ras sexta-f,,ira.~ de cada me,;. 
no norano de 21 ho:as em di 
ante, e consu taS de 18 ~ •• 
.llh30min. 

O l'ati. Nlio é ve.ho amigo 
llOll,SO. dos iempos ~ que o 
rerreuo era 1oca.ilz.adl.o 01> Ga.
vea e o seu Abas:;& sempte to1 
frequeotado r altu utori 
dad:.s e pessoas da soc1edaae 1 
Cidadão stmpJes e afávet, não i 
ae envaidece pel01 seus gran- I 
des feitos na seára tllllbandU 
"-· e atende a tod06 com o 
mesmo carinho e atenção, n 
guranào em reportagem de 
tornais e revistas do mundo 
1nteiro. O Centro Esplrlta N 
S . das Graças Emanação de 
Xaneõ prat.lea a fil&ntropi.a. 
mantendo Escola Primária fre
quentada peia. petizada. local, 

O l'ata Nllo entre cente
nas de Babalorlxás que nos 
apóiam, e aoompe.nham a nos
sa 1uta pela religião. conhece 
bem de pert.o a situação da 
Umbanda no Estado do Rio, 
• por diversas têzes já se pro 
nunciou pilbllcamente a res
peito . Saravá Nilo, Xangô qu~ 1 
lhe proteja e Une do.! males 
t o msntenha sincero e Iea, 

pois sigo apenas 08 dltâmes FESTA DE "SEU. 
do meu coração e da minha TOCO-PRZI'O 
OOllllCiêncl&. E,tou à dispoel
çlo do trmAo e de todos os No álttmo domingo, atMlde-?1-

tenho outro.s CIOllnproml.ssoo 
a.ssumldoo anter:onnente. No 
ma.is e.spero que meu P.'-1 
Xangõ oom tôda a su11 J:ii<tl· 
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O& faQa jusUQll a quem a ~ 
roce. Aceit.e o meu toais sln
oero saravá. <assinado _ 
Mário 8:1tcell>!I) • 

• • 
W L. ~D1.t.1R CAkl>úSO DE l<'REITAS -

do a amável convii.e, vi.sua
m~ o oent:-o &spl:ita UwllA.
de Caooclos. ai,uaào a Rua 1 
t:ucude.. da Cunha. 321 - Vua ! 
Sã-O Joào - São João de Me 
rtti. tendo como f>re.s1dentt .i 

Sr Joào Oriando e la1or1xa 
Dona Aldê Cipriano ele S0•1~ 

1 

~ sões aos domingo.s. M·1sw 
tas ás quartas e sextas, 

casa. e ficamo.; in1pre&si.1na
dos com a oeleza do ritua. " 
il enorme a.ssl.st!ncta -'"" 10-
r.ava à ca.sa, apesar das ll:ll• 

p,a.s dependencias. Trata-a• de 
um rerreiro digno, onae iro
p2ra o respeito e a tuerarQ1J1& 
do santo 

- : -

Na oca.;iào, o Exu bTô~u COR&&SPOND:ll:NCIA: TO-
Preto comemorava o pr1md da correspondência para Wl,A• 
ro aniversário (!O seu U> I,• DIMIR CARDOSO DE FRF.t-
tamento oferecendo sacc1. osr TAS deve ser enviada para 
cbur:a.sco aos present-<.s . o as- Rua Perrutmbuoo n ,9 1161 -
sentament.o dêsse guia "' " En· ar- tsdo - GB. 
Olal ll 0rJg!naJ., ccn.s!.ruido na r · 
entrada do temuro em hn.a Tribuna 
de um tôco enorme. aon<1e o 
L"bara raz sua.s mtrona:as I LJ 
CASA O KANGO oE '">UR< l rnbandista 

Vl.sltamo.s tamoém esta -
mana, a Casa de Xa.ngõ ó• !.1 
Ouro. IOCILl!zada à Rua. Irde 
pend~nda. Lotes 21, ::2 ~ 23 
- Fazenda Velha - São JO<I'• 
de Meriti, dirigida pe10 Ba 
oa1orlxé Yelê Pires Pernande.a
Nação Angola. O Yelê, ve;hc 
amigo e l!'lnio, csiã constr tin
do um :i<lL! maiores candon 
btes da Balxe...1a Flumine.>Ef 
com todo o e.smêro que lhe é 
peculiar. Jf. eomparecenw~ " 
uma "•11lda de Iaõ' na~ne ·a 

Recebemos 1nai.s um ext-m
plar d0 jornal "Tribuna Uin• 
bandLsta. que é o órgão dOII 
umbandlsta.s do Estado de São 
Paulo. Agradecemoa o enno 
e ~t&moe muito dO que n011 
foi dado a observar ma.e dia
cordamo.s da opinião d~ re
datores eom rdação ao "SEU" 
SEn'E DA LIRA. De qua (!Uer 

r,,rma, fica aqui os no.<:SOI 
&!fr1'.de<-imentos e f'nviamO!' ao 
bom povo de Sã<. Paulo. • 
no"&O m11!.s stnrero saravà. 

CORRETORES 
O tablóide está em fase de expansão e pre

cisa de novos agentes de publicidade. ótima 
comiSSào. E.~trevistas diàriR.mente na rua Per
nambuco, 1161, Encantado, com o senhor Mário 
Barcelos. 

Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades Atacado e varejo 
Preços especiais para terreiros e umbandistas em qeral Massas diversas 

' pe10s menores preços 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 
Rua Dois de Fevereiro, 1085 lojas E e F Pedidos pelo T el: 229-1376 GB 
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LEIS DA, VIDA 
CRIMES 
CONTRA O 
SENTIMENTO 
RELIGIOSO 

• 

Maila uma vez, o legislador, aent1ndo 
a necessidade da religião, pois vê na mes
ma o princípio maior para o soergut. 
mento da criatura humana. Sem a reli
gião, não pode haver a fé. Por êste mo
tivo resolveu puntr todos aquêles que co
me•,am o crime de ultraje a culto e tm
p,.xi.mento ou perturbação de ato a êle 
r-el&tlvo e enquadrar na Lel 4898, que re
gula o direito de representação e o pro
cesso de responsabllidade admln.strativa 
clv,l e penal. nos casos de abuso de au
toridade. Esta lei, no seu art. 39, decla
ra: constitui abuso de autoridade qual• 
quer atentado: d) a liberdade de cons
c,ência ou de crença: e) ao livre exerci
c!o do culto religioso. A Lei 4898 é apli
cada contra a autoridade oollc1al, pols 
eX1ste também o artigo 208 do Código Pe
nal que fala: escarnecer de alguém, pú
bli.camente, por motlvo de crença ou fun
ção rellgiosa; impedir ou perturbar cer:
môn:a ou prática de culto rel'g:oso; v111-
pendlar publicamente ato ou objeto d~ 
culto relig',oso: pena - detença.o de um 
mê:; a 1 ano, ou multa, de cinquenta cen-

-----♦. avos a um cruz.e ro. Parágrafo ún.co: 
ae h á ,:,OJ.pr <!go de •r'ola n c.a. a pena e :iu
rr.c ., ;;.,.:a de um têrço, :-,em l)relUiZO da 
cor:,'spomkmte à v,olç,ncla. 

ESTôS.1 ,iYU'.i.'.4 

Num dia tr.ste, eauvoco, d:'a propr10 
para as cr ~t~:\s pr~•;r~.rem um local 
.sairrndo e m.,ú~tarem sübre as c o 1 s a 1 
ma.'orcs da V!..ia. Fazerem mesmo um exa
me de coP..õciência e pensar-.?m que num 
:nunclo ~ grande de gente pos:tiva a gen
te tambem pode fazer alguma co.sa pa
ra s~r útil a alguém. 

,{esse dia a mulher entrou no meu 
esc1 tór:o com uma criança no colo e con
tou a sua estória: viera de longe de um 
.subiirb!o distante à procura de alguma 
coisa que pudesse esc,arecê-la porque es
tava sem dinheiro e o marldo saíra de ca-
69. há mais de seis meses. No domtngo, 
quando vinha da igreja, viu o espõso de 
abraços com uma lotr!nha. Desesperada 
deeja que lhe seja dito alguma co,sa. ' 

O advogado é tudo na vida e mais 
a.inda, um consultor sent1mental. 

Jnrid!camente falando, a attua.çao 
tem uma ún:ca salda: ação de alimentos 
contra o fujão. A espõsa sabe aonde tra
balha e quanto ganha por mês. 

Dentro de trinta dtas a mulher ae-ve 
estar recebendo os prim~iros 50% do ma.
rido, descontados na sua tõlha de paga
mento. Talvez duro. A loirmha não gos
te mais dê!e e assim êle volte para casa. 
A pobre mulher adora o mar.do. 

E sgoral 

CRIMES CONTRA A LIBERDADIJ 
SEXUAL 

Defendendo a fam111a os Jeg1sladores 
julgaram por bem no titulo n9 VI do Có· 
digo Penal, enquadrar todos aquêles que 
cometam crimes contra os csotumes, sen-

' do que no capitulo 1 são enquadradas as 
• quatro categorias de crimes contra a ll• 

berdade sexual, sendo que logo o artigo 
1 213 começa a definir o primeiro dêles, que 

é o estupro: eonstranger mulher a con
Junção carnal, mediante Violência ou gra. 

< ~ ameaça, a pena para o crime de estu-
11>ro é de 3 a 8 anos de reclusão. Logo em, 

111egulda, vem o atentado violento ao pu• 
'4or, a:rtlgo 214 do Código Penal, c:onstran• 

Dr. Ronaldo Bravo 
Advocacia Criminal e Clvil, Ação de 
Alimentos, Desquite, Despejos, Co
branças, Inventários, etc. Rua Sena
dor Dantas, 117, sala 1237, tel. 252-0584 
diáriamente de 17 às 10 horas. Rua 
Pllnlo de Oliveira, 29 Salas 305 e 306. 
Penha, diàrlamente de 9 às 12 horas. 
Tôdas as qua.rtas-felras no SORE de
pois das 19 horas. Rua Pernambuco. 
1161, Engenho de Dentro 

ger alguem, mewant.e v.01enc1a ou grave 
a.meaça. a praticar ou permitir que com 
fle se pratique ato lib'dinoso dtverso da 
conjunção carnal. Pena de 2 a 7 anos de 
reclusão. O terceiro é a posse sexual me
diante fraude definido no artigo 215: ier 
conjunção carnal c o m mulher honesta 
mediante fraude: pena de l a 3 anos d; 
reclusão. Parágrafo unico: se o crime é 
praticado contra mulher v:rgem, menor 
de dezoito anos e maior de quatorze a.nos 
a situação p 'ora porque dá de 2 a 6 anos 
de reclusão. O último dos crunes do ca
pítulo 1 é o atentado ao pudor median
te fraude, artigo 216, que define: induzir 
~ulher honesta, mediante fraude, a pra
ticar ou permlt:r que com ela se prati
que ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal: pena de 1 a 2 anos de reclusão. 
Parágrafo único: ae a ofendida é menot 
de dezoito e maior de quatorze anos: pe
na de reclusão de dois a quatro ano!\. 

CRIME DE SEDUÇAO 

Multo comum no me10 fam'liar nu 
mlld-e, o crime de sedução é a causa pre
dominante do rebacle terrível em que s \ 
en::ontram as famlllas no s d:as pr-u- / 
~s. O criminoso também denom nado se
dutor, multa.s vêzes para não ser enqua
drado, pois a família da môça, a se<iuz . 
da, lhe chamou às falas, resolve sanar t. 1 
ação penal reparant1<> o êrro, isto e. ca- 1 
sa-se com a mõça seduzida., que na ma'"· 
ria das vêzes está com um filho no ven
tre, um ano depois o mau caráter some 
de casa e deixa a espôsa e os t'lhos na 
rua da amargura. 

O notlc!árlo jornalistlco publ:ca pri
sões de mulh~res abandonadas fazendo 
vida nas esquinas da cidade. Quando per
gunta-se a essas criaturas o motivo que 
o levou àquela terrível situação, a respas
ta vem logo: o ma.rido abandonou a ca
aa e os filhos estão precisando de comida.. 

O sedutor usa também o processo de 
deixar a ação penal correr inde~nldamen
te, e quando a condenação é certa, resol
ve reparar ~ êrro, não só para vingar-se, 
conw tambem, para fugir ao contlnamen
to no fundo de um cárcere. 

A ~dução é definida no art. 217 do 
Código Penal, que diz: seduzir mulher 
virgem, m-enor de dezoito anos e maior de 
quatorze anos, e ter com ela conjunção 
ca.rnal, aprovejtando-se de s u a lnexpe
r.ência ou Justificável confiança: pena -
dois a quatro anos de reclusão. 

Corrupção de menores, artigo 218, cor
rom:;>ar, facilitar corrupção de pessoas 
m:i.lor de quatorne e menor de dewito, com 
ela pra.ticando ato de libidinagem ou tn
d.uzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo: 
pena - de dois a quatro anos de reclusão. 

Sôbre a corrupção de ~nores, a Le1 
2252, de 1 de Julho de 1954, dtspõe da se
guinte maneira: ~• Presidente da Repú
blica: faço saber que o Congresso Naclo
nal decreta e eu sancl-Ono a segutnte Let: 
Artigo 19 - Constitui crime, punido com 
a pena de reclusão de 1 a 4 anos e mul
ta de Or$ 1,00 a Cr$ 10,00, corromper ou 
facilitar a corrupção de pessoa menor de 
demito a.nos, com ela praticando infração 
penal ou industndo-a a pra.tlcà-la. 

Esta led é fort1ss1ma porque não ao 
enquadra -aquêles que cometem crime se
xual como também aos que cometem c:rt
mea diversos usando o menor para fugir 
às responaabllldadea,1 . 

PAW.\A '2 

_Renatinho De Jacarepagua 

Corre Gira 
Tenda Espirita São Lãzaro 

e Iemanjá - Ruz àa Pros
peridaàe n.0 22, Campos Eli
seos, Bairro No.s.so Ber, Ca
xias. Sess~B aos sá,bados, de 
16 em 16 dias, às 21 hora.s. 
Guia-Chef.e: Ca,boclo Sete 
Flechas. Baiba.lorixá.: Antonio 
Carlos, 

..«:)o. 

Centro Espirita Caboclo Tu
Jupi.ara. - Travessa Paulino 
n.9 60, Niterói. Se.'l6ões às 
quartas e sextas-feiras, às 20 
horas. Ba.baJaõ: Reinaldo Xa
Vier. Mãe Pequena: Marina. 

-oOo-

~nda Espírita Ogum Rom· 
pe Mato - Rua Assis O&rnei
ro, 286, casa l, Piedade. Ses
sões aos sábados, de 15 em 15 
dias, às 20 horas. Yalorixá: 

ra.n1 e Vovó Crlstina _ Rua 
Anâlla Franco n.0 514, em Ja
carepaguá. sessões aos s&ba
dos, às !O horas. Y&lorixá: 
Edite Coelho. 

·-00o-

Centro E.,pirit& Vovó R~a. 
de Aruanàa - Estrada In
tendente Magalhãe sn.9 219 
- casa 2. eet!sões aoo sába
dos, de 15 em 15 dias, a pa.r
tlr d88 1G hora.s. Yalorlxa; 
Elza Oliveira. OU!a-Chete. 
Caboclo P~na Azw. 

-0()0-

Tenda E.splnta Pai Bene<11-
t.o de Angola - Rua Pinto 
Tel~ n.9 872. em Jacarepa
guá. 8essÕe5 &05 sê.bados, de 
16 em 15 dias, às 2:1 horal!. 
Gula-Chefe: Caboclo Fõlb& 
Verde. Baba!aõ: Augusto Eglé Ribeiro. Presidente: Jo

sé Gomes. , Henriqu,~ de Scuza. 

Tenda Espirita Ogum Iàra 
- Rua Gomes Lopes n.9 20, 
Rio Comprido. Sessões aos sá
bados, de 15 em 15 dias, às 
:u horas. Ya.lorlxá: Ana Ma· 
ria de Souza. l 

-000· 1 

Carta da 
Nossa Irmã 

-

Centro Espirita Ox6sai B.om
pe Mato - R ua Análla Fran
co n.9 557, em Jaca.repagua 
ses.sões à.s segundas e sába
dos. às 20 horas. Yalortxã: 

Recebemos da nossa tnnã. 
lsi!.bel dos Santos Pereira., 
residente na Avenida Arru• 
da Negreiros, 41. Oaioba No
va Iguaçu. uma carta' com 
ótimas not!clas. ~ que._~ 
qúíla que oo nomes vão con- ---- -

Ma.ria Augusta. 

-000-

Tenda Espirita. caboclo Pe
dra Branca - Estrada Inten
dente Maialháes n.0 292 -
Camplnho. Sessões 1LOB sába.
do.s. às 20 horas. Yalorixà: 

1 

Iraci Pastor Macedo. 

-000-

tlnuar na eorrente e gosta• 
remos de recieber sua Visita 
dia 27 na gira do SEU SETE 
DA LIRA. Pode tra.7.er o sra
rõt,o que êle será ., r 0

-, d!QO 
pela formidável en•'fü,r.p 

Passarei & sua can,. a.s 
mãos da Mãe Elis e se hou
ver alguma COUIB a ser escl&• 
recida ela o fe.n\ em sua co
luna ou por carta. Fique com 
Oxalá e tenha se~re mui• 
ta. fé. 

Centro Espfrita ca.boe10 
Pena Verde - Rua Pereira LElA AO~ UO.\llNUOS 
Nunes n., 53. na Tijuca. Ses-

sões As segundas, quartaa e GAZETA MA 
aextas-fe~. das 20 à3 23 ho- fl 
ru. Yalortxá: Ivanlra Sllva. 

-oOo-

G'entro Espirita Oxós.si Gua· 
UMBANDA 

Colégio Aladim 
A atual diretora., por estar impossibilitada 

de ficar a frente do referido colégio, que man

tém sua sede na rua João Alfredo, 32, na Tijuca.. , 

com os cursos maternal e jardim da infância, 

deseja. vender o estabelecimento. Os interessa

dos poderão ver no local ou se comunicar pelo 

telefone: 2-29-13-76, diàriamente,i 

-
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anfíssimo, Meia-Noite ... (IV) 
Claellda ~ A&!il tomou-a.e :i:a.m gr11.9M 
exuberante trabalho das sua.a enttda.dea 

~ .&ão,. Cabocla Jurema, Vovó Camblnda a 
o querfdíss!mo SETE DA LIRA. Acontece que 
todo mundo sabe que iÓ ganha tama quem 
wm merecimentos e Oa.elld& ~ Assil o tem. 
Ela pos.sul uma arma poderosa e talvez atk & 
ignore. Sun grande &rma é, não tenham dú
Vidas a. humllda.de. Além de humilde CaoU• 
:isa d-e Assim não dt>&eJa para si coisa 'nenh\• 
ma. Tudo o que sua.e entlda.<le .. fa.Jtlm é re• 
~bido pela Babá com orgulho, Porém com 
moderação. Eu Já vi Dona Cacilda dizer vá~ 
rias vêzes: "Eu não sou nada ma!B que wn 
parelho para t>.,plritos tão iluminados tr 

balharem. Faço o q e posso e cumpro a m1 
nha mtssão qu me foi determ nada Vou se 
guindo m u dest no a~ que o Pai Dlil .-ham 
para junto de t- e, nesse dia terE a CE-rteza 
& qu{' n tlu. m ssão fo Utn!'l da confonnt' 
o que me fo det..E'rminado • 

Você; podl'm ver come esta mu.her é hu 
m ld-e o. convl~s ehov<.m m su ca p 
ra fest .:. clubes. tf:lev SÕeS. rácbos,, •.oolM d~ 
&amba e "ri;:. até humano que Oacllda de 
Jl..ssis vh .,.., a gloria de ,;er aparelho de Sete 
da Lira. Ela ao invés de se exibi., preft-r. S€' 
manr.,,-r no seu d tant.e sitJo, tta.t-ando da. 
co s~.s do santo t: a.dm.1mstrand ll.S obra• da 
- m alór 88 pe.s.soas. q ue vao SAN 
TfSSIMO conh' e o SEU SETE m ~ 
onhecem Dona Cac loa São duas pcri nal 

dildes dir mt ~ e compl taII1€nte oposta:s. Elat 
alada, de olhar perd do, - mp e até dema • 

fl pa;r,ece .sempre t.r'st.onha.. ll:1e o har mclS• 
To e penet.rante. Estuda cada pessoa que dêle 
.se acerca. Sorriso permanente no. láb-os do 
seu a.parelho.z.. falador, alegre, porém bastr.n• 
'é& emotivo. E' um figura maravllbosa t, . 
q~ umios vont.Mle oo eonf e' .s,emp!'l" 

Falam do auoo o d~ C:\cilà de A I eo 
mo Mãe de Banto. 'Eu Já disse qll€ ê A! • 

so exl.,•~ porque lá ão perml~ que a "ª 
da.de to~ l uta do Ileu eu. Garanto que mui 
10 poucn ~en r ,l;lrsia A fama como ela rE 

lste, Ca. 1 da t Vi tem terâ sempre êx.k: 
como Zelado • ae Santo exe.tam<>nte pela a•1B 
j\umtldade e i; mpl:c da.de, pol$ no d t:m q 1~ 
permitir qu~ a vaidt.t1e v¼J()~ no ~u A.mago 
~stM'á desoondo ns degraus da fôrça m1>d; ·•ni., 
!)a para se toms.r um na.da. como fâ .t ont., 
eeu com m.u • Temoi;, porem a r.-.ã 
!rima oel"Íl8R de com ela !ao nao oco 
t-.."'fi. Seu !lome 11 O do SE'I'E DA LmA ul 
trapa.&Sare.m f~ . Todos D 11M>auo~ vM 
pessoas de lodoiS OI pout.os do Pa~ e mult.o;-

pa1588 eeua~ Jeff.r u !\braçc , 
o seu a.sra~ a Sete 1 U?~ Depou! 
--0ntam tudo Dona Cacllda. e ela dellc's, 
~<>m eoWIO SmJ SETE f e t aó. Volt~ 
f. &eT aquela~ 4ócil ~ JM1.g&. S!muló-
t a e de olhar • C&e11d OfJ M,J;~ é um 

emplo 1i4! i<'~ êk .!~ ~ Sa,nto zne. 
ft!um e r,~ •. 

Sábado~, .;cm niult,o oagulno ua.rr. 
m1m, ga.JlMl ma.tt 1aiiDa ttl.ha <te sant;o. ,, 
:in~ foi dft:da pu, SDW amJgo 8llTi1 DA LffiA 
A filha de ...., • a Lua1a, ~ ma+..erlal dt
Dona Cac8da. ~ bolo'ii Jllll11o dó 
altar de 8IMD .,.._o• • 1 éeffirei. 
s~ me •A •• • fiUl& 61 OMlldt. "- ,..., 

" CODl .M'1 IIOt1ir) Jll'6pr!o de dil3t>Í' M eot
f. ru: " -~~ Ml~ mak o.e 

• dr ~ l'\'l-l-'J!tl.d♦ '. ~ i, df"'n•~ r..4õ 

uma mult1d!í.o, eu e éle abra1,adoa como m -
soa. trocamo~ algumas contldências que acrui 
melhor não tornar públicas Oara.nto, porem. 
q~ IU\11 ripldas contldênc.Ia~ alicerçam ain
da mal.a a amizade pura, desinteressada e fll'
me QU(! existe entN! nó - dol.s Um dia., ae ne• 
oe&árlo fôr, falarei d .atea conf dênefas m 
nhas do S1ro SETE. 

HoJ , vamos falar d aoonk>oimento da. 
próxima. quarta-feira., d. a 27 de outubro o 
&&Ja,, da.ta de fundação do SORE, UPREMO 
ôRGAO DAS RE'.LIGiô ES '1RITAS e dl~ 
E'm que SETE DA LIRA real•za.rá uma ~ u 
gi.rag em no.ss& ~ , na nu P. innmbuco 
161, e.staça-0 do Encaiit do 1 ,1d 1n l • 

v m aa. 
O dl 1ntie 

T d.i.d poi 
rao justaa No.:. a d reto 

do com ign c\adc a b d r do e 
n a mais v :r..a-00 re de t dack te 
mo dado prova aba. d no.- dec;ejo de pro 
gre.s:io SolllO!! m p • do d b • ,..., e mu 
lhe~ d v n d qu·• d x mos gr d 
J!&rte da nossa pa.r ' u al' rr: bê ne- t e 

no a reli ,ao No .utRS o gt nõ o~, 
« a 111&. s recent € •('l.ias "1:à. sendo :xst 
mente e.m tu1,ç· e (k cae , de Am e 

o. e m toi ber , 
a n d de proeu ar 
~ r · a.m n h ncalh~r 
ba tan't(> para lmped 

f \lm a h r. ~lhe. FicPmo t 
t,>nt"luamos on.t uaremO-':; . mpre- do 1ae10 
d Cac Ida d A <; e SETE DA LlRA, at oue 

ela -00nb.nu-~m ~ndo o qu têm s de; at 
ª{tora Se mudarem mudaremos também, ma 
d susto nã.o-'morreremos, pol quero duran-
t., male ele irlnta anos mantém uma 1 nha 
conduta, nüo va mudu logo ag.,,..i, 

Oomo estamos Juntos num batalha a.<>h 
'rr.o.s por bem ma.rél\f o d a da oomemo:raça.
da_ vitória f!lna.1, exatamente- no dia do nosso 
1\-n·versár!o dé f11nd~ão. D;..,\!le v tórla final 
ools• multa g-ente que atacou BP.TE DA LIRA 
á ~stá chegando, oomo se dlt na gir~a popu

J 1' no 'arreglo", e a.gora. e-stt querendo dl
z0r qu,e não disse nada • que foi mal ~nter-
1:>l.'('t .. ~a. A erdade e.stâ à1 ara quem quii;e 
v-er Náo apareceram no momento crlt' o te 
n: 0 rdç, q\Ul t. gra.n~ entidade e 111.1a Babá foo-, 
Sf'tn ~r d1JStruidas pela onda. de de:;.;;réd e 
malooaamente lançada Nós que son-.os p a 
f~9a ~ Xangô, comprGmOíl i. briga e a. pa.r
~ ati momento .em que tomamos a acei'tada 
, a- oo, IWS mantivemos ao la.do ~UPla D6-
nhor& t ao lá.do de 8ET.c. DA LmÀ. A V<Jt
da~ que prooura.re.m de t:odos os modos 
m~ aeaba.r oo:m a fé do pov.<:, que va,t l. 
&NT:t6t3D.lt0, "' verdád.? t q\Ul procw·axa 
d-e~rnl_,r Oa-cilclE>, SJíRJ m:I"J:J • noo, me..s aomo, 
dt110& demt.lJ p~re. cl!Jr ~m 1ut.u d11 lntr,ga~ 

engendrada.a: par geint~ med!oore. Aoo pou• 
"'OI! a& crltloas furam superadas 4j 2.i Intr:s 
1d4lm. Olr,ci];da tSe A51lls det1 mate uma. demone
tn,._w de humildade e de fé oo santo qua.nd'O 
em ~'° y!gor da batalha. de di'famc.~. Vt1 ~ 
'1u l'Ol:lp& bra.nea de b&bâ ~ terreiro, 
~~ ~ ruas d.e Enean~.do'. na proc! -
1i,,o do aeu P , do ~ oa.. XaP4ô. Mu:l& 
E-&nit ~n proe~, ma~ pouca gen~f' 
<.-<>ll66fr"il~\1 r&rnr.ifll.1i~Ja no Me~ tt&. m 11tJd~o 
C&,,l!ci-1. d,o A ~'fl H-i o p.!rNtr!J,() •,ode hn :;n 

do o ohOlo da i11Ju.st, ça e l,>edlndc JIWL ça a,o 

M>\l pai. Ela derra.w.ou pclM rua. do bairro 
do Encanta.do e do Engenho de Dentro toa 

mal que podiam lhe fa:IC'l, transformados 
em lágrimas. Na volta, quando a im&gt;m di.1 
nosso pa,1 era retirada do carro doo bombeiros 
0acllda d As.,l,Q sentia de alma lavada.,. 
DepoiB f~m-08 ela um omenagem Justa 

graç-a.s ao DOSBO Pai Oxa1 tr>do d r'gen~ 
ti.e terrmos h potroar m à dl& fig ira 

mai& irrestrita ~olldariooad . Dai par, a fif'll• 
te a ools:- foi acalm1n do e Oacllda d A...,<18 a;, 

gora fá ~ SCD~ em J>M1 e cont T"'' cum
~~lndo sua m ,. !'io tã~ 11r d no it o d San-

. a co1n• 

:no.a me d('Stt• 

•14! n0&s po1-t,wi e11 ~, :u ao A •aro.-e, 

ethr-é> ••Oli r-ei!..tr: ... ndo u.m " oro , rn ,a m • 
A dinti01t-a • oo qual v t.c p a a B..,bl, 
~IM1t.., d~ A. sbl t i;,e: s 1.1. E molf~ 
l,j-nw.nr.do.s ms uma. v~'I. m'ls 11e-
1,ham me&mo, I; ~ !eat .. , qu~ ieti\. unit. 
tes~• ct. tt, o • ce,Jlldade. Esta.remos fet .. · 
teja.ndo @, ao meamo tempo, rinmprindo H · 
noseN fln l!.di.de.& qu.e são faer o bem ~ni, 
olhu a. q~m t e.mar ll.-0 nosso se~lhan t. 
em (!X'gtr q1;,., ~~ 11o« P.1)\(1 g,u•Qvá a~ 

qua"-a fo't":'-1 



M ilh-are·s· --De -Pessoas ,-Vfr-am --· ., 
Seu ·se'te '.ba Lira No· SORE ! 

\ 

C.Ollilpadildeiur·•··•-11111..-,6-
1 MOS, a festa do teittiro .._.io dt SUPiEMO õRGA05 DAS 

REl..16106 BPIRITAS que contou com I pmenç1 do famoso SEI 

DA URA que realizou em noSSM depodênciM Ul'Ai! gira idêntice 

àquelas que realiza aos sábados em ·seu sítio em Santíssimo. 

Milhares de pessoas compareceram para ver a famosa 

entidade de perto e acredi cimos que todos tenham ficado satis

reitos com o que viram, prmcipalmenle com o Pino da Meia• 

ttoi!e que é sem duvida o maior espi;táculo de fé que jamais 

vimos, Leia delalhes no corpo (kl tablóide. 

l SAfDA DE CAMARl~HA NA 

\T~~:.::.:r~~~~.: ~ 
sr,ra;nde toque C1Q9 in-uoou a aa.lda. de camannha ela 

~aô. ~!,a., uma dM mala ded.ieedas ruha,s ele santo da 
llllita. Nós estivemos preeente • no corpo do ta.bló!.de 
publica.mos reportagem a respetto. A e:\sa. é dirlgida pelo 
,competente Babalaô Costa e pode ser considera.da uma 
idl\.5 maJa lindas e b.,,m orga.nizadae da nossa cidade • 
devt: servir de modêl.o no que lltl r~fore ao amor e ao 
t'~pe•-, pelo santo. ~ ~ <lt 'P$~bém pe-J,a, fflt\Ü>e• 

d da cerlmôma. 

il,,;--------------------
OBOAO OFJOlAL 00 SOB& 

Ano 98 • Bic> • I>omingv, ai e 2"-feira, 1.0 -11-71 - N.• li. 916 

O. U. Jurema da Cachoeira 

ExemplÕ7 
De Amor. 
Ao Santd: 
Rio~' -

a maà compGMRMI 

~ cb SaMo da 

Qm\naba.ra. &ta lata • 

~• lhe dlK'un 

UM lugal de dastiaq\W 

»& religdl.o cujo povo o 

peita e adm6ra. Leia 

~no~do 

~~ 
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As Trombetas ba Razão CURIOSIDADES 
LUIZ CARLOS l"ORTES 

(Babalorixá TOLA MALEMBA) 
t --------•--◄11!'1' 

Domil.1.g0 p~do estive laõ Dimer, Bal>á M&rlna Yi-
jun ... .n.enre oom m;nhi. Ya- t.a , Be.b&laô coota, Ba.bâ Ale
keke:ê Oromim. na l)eleza de s&ndrina, Ba.baloriXá Arman· 

Jesta n!l casa de UQSSQ,S estl- do de lema.o.já, Babalaô Re· 
ma<los irmáoo oJM- e ~ lo- natc Meira, Babá Ma.ria He• 
~ liena, Babà Emília M~ 

L\e a o.;;ortun.dsóe ~ eo- Dr. Rou&!do Bravo e eeDbora 
nhecer mais d.e uma centena Paulo Robert e au.a espõ.,a 
de novos dir;~tes de terrel- Neide, o Baba.laô Nelson Sal· 
ro.s, que se alaram ao nossn vadort sua cbarmosa espôslt 
e:,or,o,;o Exéreito B-anco de [vanyr e SC\l Pai ~eno Iro. 
Oxalã, respondendo ao cha· Eu e a Oromlm est;vemoti 
mado das Trombetas dA Ra p esentes, levando o abra90 
zão e do Bom Cen.50. fraterno do Ylê do C&boclo 

o JOSé ~ e .sua alá-ve1 Arranca Tõco, ao dJ.stlnto oa.
espôsa a Babá Rosa, tiveram sal Lopes e ao no.s.so presiden
o capricho em preparar aque- te, par essa grande iniciatl
la feijoada amiga, que con- va em ctemonstrar a un!ã.o 
tou oom a querida pre.senr-a exlstent.e entre os com,ponen· 
do nosso Presidente Má~o tes do Supremo órgão das Re
Barcelos, sua dignL,:sima et;pô- lig!õe6 EsplrltM e o Exérc.!.co 
a Anna Amélia de IemanJR Branco de Oxalá. 
<r-um·Té .seus f&m!li&.--es • Nós do SORE., trsbalbama:i 
dJ';.et.o.res • dO SORE. a Ba.bá para que h&Ja uma Umbanda 
Cacilda e tôda a Lira d<> reu e um Candonblé, aoode a tõ
'I o Francisco da Oxum. • nlca seja a O'nii.o, a Pé e • 
Babá Elli!abeth da V!la Allan Pratemidade. 
ça, Paulo Becoos1. P'lôr ~I- ~i'v'e awie:nte d-UU sem.a 
tuocl., Deput.ado ~l Lo· ruis óe D.Ol!80 Tab:ó!dc ON. 
pes, Be.bã Helena Lins, BalJ&. por motm> de &ida 6e um 

Barco de Ya& em DOS6o ne, 
porém OODtinuo um soldado a 
serviço do i'OYO de Zamo1 e 
um espartano do nosso I.ie6-
nldas. 

De todo coração ~ • 
:recept!Vidade que noa foi da
da pelo Lopes e pela Ro.sa e 
~ pa.rabens pea beleza dil' 
re\lllião que propiciou OODhe
cer novo.s trmãos, no,os am1· 
gos, pois a união faz; a fôrça. 

Felizmente no...s.sa Rel1gião 
camlnha a pas..,os largos para 
o seu devido ~ar, contamos 
com lideres do gabarito de 
Má.rio Baroel06, José Lo~, 
Rossini Lopes, Ronalde Bra
vo, Ca.cilda AMiS. Elizabeth, 
Rosa Lopes e Alma Amélia. 

X X X 
Tola Ma.em.bê realiza con• 

sultu e Jôgo de Búzios oom 
o "Seu" Tranca Ruas dM Al 
mas, u quartas e ml>sdOS, a 
p&rt.!r da H,00 twras, na rua 
Nascimento Gurgel n e 29-
Làago da Pontinha. em. o.,_ 
valdo eruz. ~ aos sá
bados de 15 mi 15 dias. 

- Você la.bia que Adj,auw, 
foi o fundador 4aa dinaatias 
reais d.e Ala, Abomey e P6rk 
Nôvo? 

- Que OI BuJuba formam 
no Congo o mais vasto agru
pamento de tribos culiw'al· 
mente apa.rentados? 

- Que os Baia.tu ~ a 
Sudoeste do Congo e mistu· 
ram..se, no nord~te d.e An· 
gola. oom os Luanda? 

- Que na organização po
lftlca e soei.ai dos Buluba, d.O 
Ylsiveis as Influências histó
ricas dos Reino.s da A!rica 
Oriental, tais como Borotze e 
Monometapa, 

- Que os Mbal.i são Dl'4!1"08 
descendentes de l\nttgos tra
balhadores de fu.enda do IIU
doeste Angolano? 

- Que Oxóssi também é CO· 
nhecldo pelo nome de Inlê e 
Ibnalruna e nos t.erre!r06 J!jê 
da Bahia é chamado Aghô? 

- Que o lug&r de origem df. 
Oxóssl é Ikeja, perto de Ije• 
bU Odé? 

-Queem.Nr'toAàeg?e 
Omulu e Oxóssi são ab,lgados 
em Peg1 comum? 

- Que a homenagem a Ie
manJà são realizadas p!'Ocls
sões m.arttimas em. santo 
A.mA.ro (Derg)pe). Bom nespa. 
cho, O&.1mlelra, Itapoã, Dl-

que, Amara.lin.a e :R.lo Vcrme
Jbo (ll& Bahia)! 

- Que Abaça! •a o atni
malé!loo d& mitolQ8!a Tu.py, 
o que1 ~ia as indl.os? 

- Que Aa.rão foi o 1.0 Bu
mo Sacerdote de ~ • •• 
mão de Moisés? 

- Que no dia UI de ,Janenv 
de 1960, motrt!u o baiano Ou!!
lherme MonlZ, na.sctdo em 111 
de teverel.ro de 1900? 

- Que Aerolito é .u111 cc,r. 
po or1unt1o do esP8,90, OOOàl• 
Mdo por met&is de oxlgên10, 
s!lfclo e ~é.s!o, que ee pre
cipita aôbre a terra, tornan
do-se 1noande.,cent.e ao atra
vessar a atmosfera? 

- Que os Calpô pertencem 
a família llngüistJca jê, locali
tados os do sul nas cabecef• 
ras do Araguaia e a bacia 1t11-
perlor do Param!!., estando os 
do norte entre Araguaia e o 
Xlngú, ao norte do rlo Ta'Pl
rapé? 

- Que Aeroot6.tica e a J>&T• 
te da Ftslca que estuda u 
Le's do F.qullfbrio do ar? 

- Que os J.ba.ba. lnd!os 
Tup!-gua.rani. ha.b'tam as e&• 
beoei1113 do rio Corumb!&ra., 
em Mato Grosso? 

- Que no dia 31 de março 
de 1869. faleceu em Pas.~ 
Saint Anne n.• 59, o MLUdOISO 

Alan Kardec? 

Os Tribunais Que 
Decidià__....., o ta.blói4e 

D.lo fo1 criado --para po 

retor dêst.e Ta.bló!.de. Jornalia• 
árlo :sarce1as, .s6 uve

m0& um ob}etJvo: A Verdade. 
apmág!o dlll6 que, l!áo, de ta
to, Umbandistas e, muito ee· 
peciaJ.mente °" q~ tem a obn· 
iiaçã.o de Orientar seus irmãoe 
de Umbanda. Não queremoe 
pol&nlca, mas a Verdade. 

Decidam! 
engendnun golpes e a.rme.dl.· 
lha:! para. se apode:rtrem 11<> 
truto do .SUOC i.fflekP. 

Milhares de 
u Sete da 

Pessoas Viram 
Lira no Sore ! 

C&I, porém,~ • nst
ta na têrça-:relia pas.<ada do 
Jamall,sta Oelso RoCha. que e 
a;ualmente um d06 dlretore.S 
do Hospital da Umbanda li 
DO ~ado do Rio. Oelso Bo
i& tuendo-.te acompanhar de 
outros membro6 daquela casa 
D06 trouxa uma justificati-n 
a qual nos pediu 1)&l'a publl
.:ar. VU006 publicar e jamaiS 
ffiaremos a talar em proble
lllM rererentes ao menclonad<> 
.IMJl;pl.t&l pol& nada t.emós com 
• assunto e na verdade nloo o 
OOD1l,ecem(IC! e port.anto, nãQ 
DnaffmOII partido, pois acha
mos que umbanda é união e 
não guerra. Acho s!ncera.men· 
le que a pollmica, conforme 
di.sse aeman.a pa.sada de~ .er 
cleddtd& naa barraS do6 tribu
:a.als e não nas fôl.haa de um 
jornal que ~ e deseja tt.o
eoment,e a un1io de tod,os OI 
lrmioll esptritu. E' a ee,,un
le a fn~ d& carta que w.l 
.. !nada pek> jGrnallst!!. cei,o 
Rca: 

Ad ?rmb lJmb&nclilHSI 
NJa LettoNs 4&te Tablóldel 
1-M~M>Dl• 

.... CMIIIIW tt -----li• mwww 
o o ••• ' _,_ ___ _ 
D •"e& ,.- -

------------

2 - W1adimir UUanot car
doso de Freitas, em. documen
to reglstrt.do no cartório &Ob 
n-• 1240, declara que d)elxo 4e 
entregar a vv. as .• nesta QPOr
tunidade 06 Livros de Ataa da 
Dlret.ori.r.. .Aasembléias ~rala. 
Tei,ourari&, em virtude de te
rem sido perdidos ou roub&
do.s, quando do trajeto de m1· 
nha residência. para ê6te boa
l)ital>- Mentira deslavada, poli 
Wladimir Ullanof C'al'Ó()60 de 
Preit&s mon.va., eomo mon. 
ainda que sem papr, óefronte 
ao Hospital; 

a - !'01-lbe entrecue, em J3 
demarçodoanoemCUfflO. 
porot'cial"de~dic>
cumento an que a ~tona 
1111 aerefcio lha pedj& pnllt&,
fli(> de QDtas• A.peaar 6e 
apOsto • cCientb, Jam,&1a 
cmnpriu -1 aolieila~ JaCU· 
cial. 

,...:Taiar.&oae,1delldam 
• «I>eell6o- do er. W1a4im1r 
lJlianot Cardoflo de Frelt,U de 
cio pJ'l9tc comu dM lm-

~daa ~dai - ... 
aociadm. 1'm1 cmno de trima 
mllhõea 811\jgol 1'l!Oebld,w 4a 
Pftfeitura H1m1clpll de _,,. 
I,ua,çu para ar aplicado ao 
Mrmtno6111ob1Mt 

1 - BIil ~ puh!lce40 
.e.e Tabl6id,e, at1nm, Wlad1,o 
atr UltaDof Carda9o de ;prel,. 
...... tmpcmtrelauporiar• 
,-datnlelo.41odlapPlt4\ 
.. .-. ...... ..i. adliln• ......... --~ •stU•••INtHwloNI• 

Além di$.so, percorre cw ier
relro6 e tendas da baixada 
flumlDeNe onde calunia. Di
fama a atual diretoria apóa 
o que oobra altas !mportàn
c1a.s, c!nqu,enta ermieirOII cc~ 
õ0,00>, aos mesmos. TemQI 06 
nome.1 dos terretros percorrt
dos e en4e vem cwbrand0> 
\ala !mportànclu. 

6 - Em nome da Verdade 
e em. defeu. ão Patrimônio 
Mor-.1 e eoooõmico do Hospi
tal e MAtemidade E.spfrita 
Umbandlsta erigimos que o 
eenhor W}.ad.!mir Ulianof Cal'· 
doeo de Freitas, de os nom4s 
doos Oporlunlataa, Traidores, 
Apromt.a.clorea tio .- alheio, 
eooforme eecffft'll :a:i&te Ta.
blókk. 

lfor& :r«uaçu, --10-71. 

.l. DlretGria em ~-

Colégio 

Qu&na-!ein re-a.tizamas & 

testa de aniversé.rlo do SOB.E. 
com uma gnmde «ira feita pe
lo Seu Sete da Lira que per
m.sneoeu em n~ cl,ependên
ciM da rua pernambuco, 
1161 no Bncentado durante 
mul.Íu borU., realiZandO f' 

meamo tni.balho que rea.11.Ul 
na. Tenda Espirita Filho8 da 
caooeta Jurem&. lá no l!tlo 
de San~-

Como o noMO jornal é fei-
to com antecipação, romente 
no domingo q,ie Tem é que 
publl~ a reportagem 
a respeito do grand,e aoon
teelm61to que mareou & da
ta de mala um anlftnà
rio do supremo órglo d&4 
Rellgiões D;pfrttu. De qual· 
quer forma, de!Dm<la d~ 
J4 o noeeo muito abriPdO ao 
seu eete d& L1n. a Y~ 
Oac1lda de A.IB1s e a tod<J8 M 

Aladim 
A atual direton, por estar hnpouibllita.da 

de fl.ear a frente do referido colégio, que man

t6m aua aede na rua Joio Alfredo, 32, na 'njuea, 

eom aa cur101 ma\ernal e jardim da infàncla. 

daejaftnduoeatabeleclmenro.~mtere.a,. 

doa poderio fll' no local oa II cam\lDlcar pelo 

Wetone: S-B-1J..'f8, dtl11amente., ~ 

- cUretoN>S, C.m.b(JIDOe • 
SBmbAS que no., ajuda.rem d4 
tôdaa as fOl'mllll que era po5-

6lve1 pa.ra. o êXito do &OO!lie
ctmento. Ma.~ uma vez o 
60RZ eoru;egu1u Ie\ZD.lr mi• 
1haree de u,mbandlst&s em ou
tra. concmtra.Çãb monstro. 
m.u d~xaremoe oo det&llld 
para 9 próximo tab'ó!de e d&
remos tnclmi<Ve a relação dai 
pessoes .rue nos preatjg!am 
com a sua.~-

Ag radec1-.. 10s 

O Envio 
Do Sei 

)>OMINGO, 31/10/19'71 GN N.\ UM6~NUà 
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Moto Contínuo 
NORONHA 

Quando eu era menino, ficava mui
to intrigado com aa estranhas máqui
naa que meu pai construía, num cô
modo 11eparado de nossa casa, em Cam
bu.quira. Minha mãe, naquele aeu mo· 
do rillonho de abordar todos oe proble· 
:mu, me tranqüilizava: "~ pai está 
inventando um moto-contínuo" . E era 
verdade. O velho não se importava que 
• ju4aseem maluco, por causa disso: 
ae êle já devia ser olhado com suspei
tas de insarudade, por ae ))reocupar 
com o Espiritismo, não fazia mal um 
pouco ma.is de suspeição, por anda.r 
mexendo com o movimento perpétuo. 
O fa.to é que, antes de morrer, me 
ex.plicou minuciosamente o seu último 
modêlo. Recordo suas palavras, cheias 
de convicção: "Teóricamente está certo 
e deve funcionar, mas não tenho mais 
nem tempo nem dinheiro para cons
*niir o protótipo ... 

Meu respeito por êle aamentou de 
muito, pois o mecanismo ima&"inado era 
àe uma simplicidade e uma lóaica irre
JK'MOBÍVeis, fugindo àa utopias do rê· 
nero. Foi muitos anos mais tarde, len• 
do ''A Grande Síntae", de Pievo Ubal
cli, que percebi que êle esta.va no cami· 
nho certo, MI tentai- o aprOYeitamento 
da enerpa gravífica, po.is o moto·coa
tínuo l!IÓ é conaidera.do impossível por 
pretendec- gerar o movimento aem ne
DAlllhuma fonte externa de enerfia, mu 
a gravidade é uma fonte enercéiica 
pennanente e ,rataita. 

Tlldo ao me -yoltow à tona ela me
•ória. d.lante do comentário cu.e v.m 
W.. fk a retipeÜo de minha crônica 
"lJa Fio de OootM"', onde eu aventei 

FILHO 

a idéia de um Anjo Aduaneiro, que 
a.va.lia o valor espiritual dos mortos pelo 
pêso de suaa obras na Terra, traduzi• 
das em contaa enfiadas num colar: só 
se alva aquêle cujo colar pesar mais 
que seu coração. Disse êle que a mi
nha concepção de julramento da con
duta humana, com a pesagem do cora• 
ção pelas boas ações, era uma corrente 
sem fim. "Se a função e o órgão se 

·influenciam reciprocamente, quanto 
mais ações meritórias foram pratica-
das, maior se tomará o coração. e 
quanto maior fôr o coração, maior ca• 
pa.eidade de praticar o bem terá êle." 

Assim, ~m querer, parece que des
cobri o moto-contínuo. 

Estou a ver a balança de ptatll da 
Alfândega Celeste, com um prato des
cendo, a.o pêso de uma nova conta no 
colar simbólico, seguida de um movi
mento inverso, pela descida do outro 
prato, ao pêao aumentado do coração, 
que, em conseqüência do próprio cres
cimento, gera novas contas, ao pêso 
elas quais desce e, prau, resputivo, fa
sende aumentar ainda mais o volume 
do coração, que ta.rã pe,oder, de novo, 
• ,eu prato, pt'odwiirulo, pelo seu au
mento, novas ações positivas, e 118Sim 
1nddinidamente ..• 

Els, no seu simbolismo, o m.eea.nls
mo 4a evolução e»plritual, movimenta
da pGl' êste motor de carne, ali.men-
1ado a sanpe, yfll'dadeiro moto-contí
:n.ao aaacular, a bombea:r, incessante
mente. alepias e trillte<las, at-é que a 
JDOl'lle, eom aeus finos dedos,• venha 
deallcU'. 

Defesa do SORE ao Seu 7 , 
1

É Bem Aceita Em Juiz De Fora 
lwcebemos do no&iO Innão 

.Joã.o C&&tilbo, de Juls de Fora, 
uma ca,na, em que res.w.lta a 
defe,a honroisa que f.izemoa à 
YaJorixá Cacilda d eA&is. que 
recebe Seu Sete da Lira. Pode 
ficar certo meu irmã.o, que 
.enqUMlto pudemos dar n0680 
brado de guerra, ninguém OU· 
-.rà menosprezar um traba
Uia.c.or da Umbanda. tan~ 
qua.nw ae tn.te de um traba
lhador Espiritual, como quao'° ,e tratar de um seauidor 
u no.sa Beligll,o • .AaUa,rda• 
moa com maior pn.aer que 
•U&lquer irmão que ae Julsia 
Tilipendla.clo por quem quer 
q11e seja., que n06 procure pa.ra 
t.a3&l'IIl.os a sua dela&, P'1i8 
assim est.am08 tendo 1, oert.e- 1 
• de esllannos cump111,oo 
o-omanol!Am!ado. 

Quut.o à a.poelção lle 
noaoo ta.bló!de na porta. da sua 
loja de ~oa de Umbanda 
meu Jrmlo, é uma maoeJn 
muit.o nobre de dlvu.lpr n<>ea 
re!ígilo, pois é uslm oue ien
~ através de tlOl!50 tablól
cte fuer nossa campanha de 
diVUlpçio em defesa. da reli
sião. Pare.béM por e.,sa tron
t.eira que o irmão abre ai em 
JUitl de Fora, na C.Sa de Um· 
banda Tolma, na Ru& Mister 
Moore, 135, Minas Oer&ls, e 
oon~ cono.sco par& qUAlquer 
iniciativa que vise enltl"'l,nde
OfJJ' ,nOl!M Umbanda. 

Ainda com referencia ao 
Seu Sete da Ura, fiquem cer
SCIS todos os irmi06 de.."'11& cl
dadi, mineira: se por acaso 
noa propw,em011 a defender 
acirrad=te tanto Dona ca
cild.a de A&si! como Seu sete 
da Un, 6 porque na qua.J.1-
dacie de ôrgio de regênCl&, 
nio nos limitamos a ler no
ticias e dar vertdictos à dia· 
ti.De!&, mu ám, tomos ,n looe 
C0118bt&r a fft'&Cldade do6 ta
tic,e • encontramos sõmente 
mm. YalorlXá acrlficada pelo 

r.ssédio d&QU~ que desej&Dl • 
receber a caridade e posre-ricl'- 1 
mente const.atatn<l6 qi.e a en
tldae1e eletivamente faz cari· 
dade tndistlntamente, e a 
mator prova disto 6 a Impren
sa. tôda retrai.ando qua.ndo 
conclui-se que t6das as acwia
çoog culp(l6a8 a...rlbuidal àque-1 
la Yalorixi são Infundadas, 
nAo procedem abaolutamen~I 
No mais, oonttnll&IDOS na 1 
tront.eira da d.ef-ea e da jus
• que é encabeOada pel• 
Grande General X&Dc6. 1 

NA RONDA DA FÉ 
«arupo .llllp!ri.t& • Um~ 
~ trnidoa da n - aua 11 
quadra a, núm~ro K, oua
d&tupe. Dlreçi,o do Ba,balort~ 
á Gentil Saldanha, ~ Pe
quena Jacf Pari&. au& eep61,a, 
Samba Hvla Fvrein.. Yabá 
Am&1ca ninira. Pat Peque
no Alcl.dea Paulino do Rosl.
rto. ~isoll $ábado, dia :13 
l'!'ande ~ em louvor a crl.9-
plm c.'rlapinlimo e X&ngO. com 
a preaeoça de vi.rio..<; Beladorea 
de santo entre os qu&ls, Abi
gail Vldal, da Tenda do ca., 
boclo Jananguara, com sei:k 
na rua M.&rgem da Lln,ha, 46, 
Ba.rro8 Filho. Representando 
a Tenda N. s. Imaculada Con
oelÇM, João Américo OOelbo e 
Sllvla, Oentro Espfrlt.. Sa.nt.o 

AlltOnio de N4ua, ~ 
B&tlst& • Aucuat,o, ll>lml RO- l 
sa de Iem.a.n.Já. Valter .bedo, 
de I&Ml. Ma. ooullo f01 Mr• 
Yldo aoe CODTid,adoe \1!11 CM'll• 
n'l • amali de Xuig6. 

s z z 
Oenm, Bsp1r!ta Ogum Seoe 

Ondas, rua dol .Jardineiroe, 
G. Vi!& AllanQ&. Direçf,o do 
Babe.lorin Màrio. ColUlult.u 
u segundas e ledU-fe!ras 
du 11 u 22 boru. 

S Jr ll 
T. B. SAo !!teb&lltllo rua 

Ouat.ema.la, 3&1, Penha Cir· 
cul&r, direc;lo da Yá OU!omac 
Sa.nches. Realisou dia 25 fes
ta em louvor a Crlsp.im Ons
p!niano, eom grande mesa de 
~oes. A cua atende para Jõ· 
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Chove na Minha Alma . .. 
MARIO BARCELOS 

A têrça-feira amanheceu clnaente., tristonha e chu
vosa. Estava igual a m.m. Eram cinco e pouco da ma• 
nha, quano.o o meu soldado aa Aeronaut:ca. o meu fi
lho Má.rio Cêsa.r, tirava eu e a mãe da cama para se des
pedir. Não era uma despedida jgU& a de t.odos os d1aa. 
Desta vez êle ia para longe, cumprir as ordens que O Bra
sU. lhe da.Ta. Fol e talvez fique três mese.s ausente d enóB 
Talvez pe.sse o Nata e o Ano Nôvo .IOnge de mun da. 
SU& mãe e d06 seus irmãos. O meu ooraçã.o está macllu· 
ca.do, pois é & Primeira vez que um déles se ausenta de 
n6s. Sei que nest.e pertodo, quando firer a. minha ronda 
da madrugada pela casa, vou chegar no seu quarto e a 
6Ua cama estará tem:poràriamente vazia. Não vou podet 
beijá-lo donninóo, como faz!& oodOII o.s dias. mas sen que 
J.n.stintiv&mente vou beijar o travessei.ro que ampara a 
sua cabeça de ,Ovem cheio de planos e esperanças. 1!:le 1 

está lá, longe de nós, e delxoU um va.z10 da.nado DO DOOSO 
cocaça.o. Eu peço <1esculpa.s a vooé.s, por não e11t&r tratan
do, oo,ie, de ooi,sa.s do santo. ma.s eu precisava de.saM
tar eom a.lguém, e êsr,e alguém e você. meu ,e1tor que 
me aoompa.nha e precisa compreender os meus prob.le
ma.s oomo eu procuro conhecer e oompreendet' 06 porb!e
ma.s de voe& 

lt.:teu soldado foi ema)()(a tempor&riamenlie. Eu ~ a 
uúe bancamos oo tortea a.a aora aa despedlda. Não cbo- 1 

ramos por !ora, mas choramoa por dentro. A m.antiâ e.s· , 
iava tr.:sr.e e nós t.a.mbém. Uma chuva m.~a e en,Joacla 
caia, e lá foi êle levando sua.-; duas bÕ!sa.s de viagem e 
a sua glociosa farda azul ·da FAB. A mãe e a tia Be.lnha 
entraram rá,p;do, lilll8 eu fiquei n& calçada, de p!Jama, 
vendo o meu soldado marcha.r p&ra cumprtr a.s ortien., d<l 
Brall. Lá longe eu a.lnda o via. O oo.1)0 estava moJhll<io 
da garôa e a &!ma molhada de s&udde. i: ru:m, mUitc 
ruim mesmo, YCr am filho prtl.r, mesmo partindo par11 
c,ump:.-1r o dever de homem e brMileiro. 

Não sabemos ao certo q~ndo vo tal'é., mas sabemo:; 
que, um cta, quando menos esperarmos. 6le 1"&1 entra.r 
porta à dentro, sortindo com 9eUl5 al'JO& denlieE, r.&lvez 
JXli\ÍII queimado do &oi e um pouoo mai. adulto. Sabem08 
que a famiba, eu, sua mãe, seua í~, ftID06 na1 reu
nir na nOS!la sala e ouvtr u h!!tória.s do llOSIIO solda.do. 
MIi<'!, enquanto êsae dia não ehegar, vai continuar cho
'ftndo OOVOMmenw na mmh& alma, e tõdu as manhãs, 
meanio &S de l!IOl, 8'doo en)oa,du. 

o~ que te pr.Jte,S, - fllbo •• , 

CO de bóz'OI U .... llllda!, 
qua.rw.a , sextas. 

• ll :1 

T. 11. sao u.aro e cabO
cla J't.irelia. RI.la .Dl~ro 
ll&gno de Canalbo. C. Yá 
Maria da S:lva de Ol!veirai 
SeMão de de84!DVOlr.ment.o de 
15 em 15 d1&s aos ~
Jôgo de Búz.:08 '8 seirun<tas 
quarta e~-

~ X :S 

A Yalor!xi\ Teresa comuni
ca que esl4\ atendendo aos at.
bado.s daa 8 às 1 'r horas, para 
Jôgo de bllzlos- na Estrada do 
Gablnal, conjunto Margar•ct&. 
blooo ro. a.partamenw 41>'7, .Ja• ,. 
carepaguá. l 

\.i I •. 1 

GENTIL SALDANHA 

'Ifll.Qa, ~l tia .P'Uh03 
Jesus roe. Manoe CUn.tl». " 
~lbi.es Bas,e-,. l>aill'O ( ., 

pei!nh&. Ta.tá \ntôn o Mo 
Sessões públ!cat <re UI em 
dias aos &á:badoo Co.aEuJt.u o 
segunda e sext.a-f~r{? e, :t. J 
Camblnd~ e Pa1 M"trlleJ dP 
AlmM. 

X X X 

A Tenúa filspir·ta lmacu!b 
d.a eonce:ção 6'tu.'\Cia na r, 
18. quadra B ote a Guactb 
lupe fa.rã reaLZ&1 no proxu, 
dia 6, ::, enlace maP'mo' 
de Pranc sco e M:at'la CM.e 
na de Noronha. A casa ? d 
gida pela Yalortxà Neu7a f:1 
les L&grota. 11ue convld.<1 , 
d011 os irmãos de fé par11 pr 
sencia.rem a c.erunõnia. 
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líderes Da Umbanda Se Reu ■ n1ram 
• • e1Joa da Da Vovó Catarina! 

Domingo pusado rea.l!zou
ee na residência do ca.sal Jo-
4é Lope.s e Rosa Lopes a fei
;)oada em louvor ao aniversá
rio da Vovó catarina D'Ango
la, oolUleClda entidade da Ba• 
bá Rosa Lope.s 

Desde às 12 horas, até o fi
nal da noite se reuniram cêr
,ca de dusen~ umbandista.<; 
cmvictos que ei:t meio à fes
tividade trocaram idéias &Obre 
,os destinos da nossa reliirlão, 
tendo a ocasião servido tam
bém para, novos conhecimen
tos e uma au~tica e aince• 
ra oonfraternlze.Qáo de Irmãos 
do mesmo credo, 

Entre os p~tes, a repor
tagem do Ta.blóide GN na 
Umbanda. anotou as seguinte.! 
pessoas e tendas: Tenda !!'.8· 
J)4rlt& Filhoo da · Cabocla Ju
rema, Yalorixá .Cacllda de M · 
ilis. Pres!dentê José Gomes, 
Deputado ~lni Lopes da 
Fonte e esp&a, -Cambono Ar-1 
mando P.leto, · El!;edis Laurita 
L1ma. e Edina Pereira, Almi
rante Alvaro Sêco, coronel. 
Ney Pereira . .Paulo Gome,,, 
>4'.anoel Petisco, Luzia de sou-

Dr- Valdomiro CarlettJ • 
e.spôsa Jo.se Pinho e ...spól;a. 
3osé Alberto EspósJto, Ur.sula 
Poitmk, Enl de Assis, Yolanda 
da Silva. Conceição Siqueira, 
Livia de Ara.gã.o, Marcus Vi
o.icius, Bárbara Cristina, NeJ 
.P(!re!ra Júnior, Marco Aurélio 
Pereira, :Márcio Roberto Plerel- 1 
A, sueU M:al'ina, Jo6é Alber-

t.o, a cs.ntora Marile, da ROA 
Vitor, o compositor Ari Mon· 
teiro, Irene Ferreira, José 
Sampaio. Da Tenda Espirita 
Caboclo Rompe Mato, que tem 
sede na. rua Barão de Bom Re• 
tiro, 1251, estiveram presente&, 
o Bab&laõ Didier Martlrul, Ro
berto Martins, Irene Maltre
do_ Arlangi M.a.rtiDS, Alves Pe
reira, Maria Nepomuceno e 
José Bernardo do carmo. Da 
Cabana Espirita. Caboclo Ita,.. 
tulté, que tem sede na rua 
Guaiba, oompa.receram a Babá 
Helena de Albuquerque Lirul, 
Presldente A:ry 8. Lln.s e o 
Ogã. Sebastião Gomes. Da ca
ba.na. Ma.mãe Oxun, da rua 
Pinhará.. 531. compareceram a 
Babá Marina doo Santos Vi· 
tal, o Presidente Hélio Vital, 
o Ogã. Quincas Brandão, Se
cretãrio Nllt-OD Furtado, Jai
me Ferreira e Neuza . Alves 
Ferreira. Da Tenda. Espirita 
Ogum :&regê e Iansã.. da rua · 
cara.cata. 401, en:i Realengo, 
estiveram presentes o Ba.ba
laõ Paulo Beeossi, a. Mãe Pe
quena. Cléa. Dias Augusto e a 
Qgã Arli Silva e ainda Eunice 
Leal. oa Tenda Espfi'fta cns
to Rei, çue tem sede na rua 
das Telefonistas. 50. na. Vila 
Aliança, compareceram a Ba
bá Ellzabeth Pai Pequeno Mi· 
guel Antônio, Vice-Presidente 
Ivo Mene2>:s, Ivone Fontoura. e 
Fra.nclsca. Sa.n~. Da Tenda 
Oxóssi ':'upi-Tupinambá. que \ 
tem sede própria na rua Itaim 

361, compareceram, o B&balaõ 
Costa, Presidente Eurico Val• 
le, Diretor António Gonzaga • 
Ogã. Francisco Otanã. Da Ten
da Espirita Filho.s de Ieman
já, que tem sua sede na rua 
Anlslo de Abreu, 31, compa
receram. o Babalor!xá Arman
do de Iema.njá_ Diretor Virgi• 
nia. da Silva e Ogã Sinval de 
Carvalho. Do Tern,iro Oxum 
e Ob:lluaê, da rua TBquari
chim, 541, estiveram na festa. 
o Baba.laô Renato M:lira. Pai 
Pequeno Amsio Teixeira.. Di• 
retor Hélio Fonseca, Tesourei
ro Osmar de carvalho e Re
lações Públlce.s Cândido Lopes. 
Da Tenda Espirita Caboclo 
Pena Azul e Vovó Catarina., 
rua Luiz Galdier Lei, na Pe
nha, a Babá Maria. Helena. 
Da Cabana Espirita Ql.boclo 
Taubaté, rua Leonidia 67 es
tiveram presentes a BQ.bi 
Emilla Martins, Diretor Pran• 
cisco Zoroa~tro, Mãe Pequena 
Teresa Barreto Mariana, Sam

Babala.O K&noel Rodrigues, 
Mãe Pequena Doralioe da Sil
va. Tenda Espirita. Pai Joa· 
quim das Almas. Babá Ma.ril
da da. Fonseca. Presidente 
Era.ldo da Fonaeca Ogã Lui2 
de Oliveira. Do SORE, Presi
dente Mário Barcelos e espõ
sa Amélia Barcelos, Direlor 
Ronaldo Bravo e espôsa, Ira
oema F. Raposo e JOBé da Sil
va Pinho e Familia. Estavam 
presentes a.Inda. OIS noosos ir
mão6: ~ Glória Ma.ra Lopes, 
Francisco Tõrres Dias, chefe 
de uma das equipes do Ta· 
blólde carlos Nenguanda. Se
bastião Mendes, publicitário, 
Ma.rll Mendes, Paulo Roberto, 
Nelde Cunha, Oto de Oliveira 
Cardoso. I.sa Coimbra C&rdo
so, Maria de Fâtima Pegadas, 
Maria Georgtna Afonso, Clo-

ba Vilma Albuquerque, D& 
Tt>nd"l Espirita. CaboClo uru
batão, Babá Deozele1a. da 
Costa , Presidente Darcy d& 
Coota. rua Tange.ri.; +u,,..,---_.__.,,~ 
Tenda Espirita Caboclo JUnco 
Verde, B1bá Maria da Silva, 
Presidente Osvaldo da Silva, 
Ogã Valter Ma.ia, rua Evang~ 
llna, 20. Dê do Caboclo Ar• 
ranca Tõco Babala.O Malem
bê, Yakekerê Oromlm, rua 
Nascimento ourgel, 29. Tenda 
E;pirita Caboclo sete Pleehaa, 

} 

.... 
til<le Bravo, Rlsoleta 8ilvetra, 
Aristides Ferreira., Hononna 
Ferreíra., Dinorah Ferreir, 
Glsélia Ferrelra, Elma Cria. 
pim e outro.s que la.mentàve.I. 
mente a nossa reportagem não 
conseguiu anotar face ao 
acúmul• de pessoas que ae CII• 
oontravam presentes. 

U&! em nome do SORE e do 
Tablóide agradecemos de pu
blico a atenção que no.s hJI 
dispensada pelo nos.so irmão 
José Lopes e pela sua espõsa 
Rosa Lope~ e rogamos a Vovct 
Catarina que dê ao casal e a 
sua. filha G!orinha, muihl plU! 
e saúde para que possam pro
mover multas outras reun:õ-.a: 
Iguais a de domingo passa.do, 
onde se assistiu um perfeito 
entrosamento entre irmãos 
espíritas. 

Saída De Yaôs No Ylê Do Tola 
!r:r!\;\rt -

~:~~=;= hle Penu , .. - "~' Jfo d1a 14 do corrente foi 
--1iMdo no Ylê do Ot.boClo 
.&rranca T6oo, localizado Jl& 
N& Kuclmeoto Ourgel a.• ~. 
em OIWalõo Cru&, mia bela 
aaida de um Barco ele TA~. 
eomtlw!dol de I OJrum, 11\M! 
teeeberam u aecumt.ea Dl8t
:aaa: PlOl'ilbel& da ()D8ta 
(OmlmlMW>~ Kário da 81ml 
"(IANnl.Mllê) • A1ffltM 'Yl~u 
tominatl). 

OI fta ~ Ckle 1 
Ttl6I ..... ~ ....... 

Bab&lorlllá Amaldo Agular 
(Odobef), 41riiente do Aba.çl. 
d'Ogum; o B&b&laô Sinva.l 
8&1Tattl, da nada Ox&al ca
çador e o <>li Albano, da ca
sa do Babalor!á Jfeco, da 
Venda Velb&. 

Como Mll!PN a cua estava 
IUper~ de zeladores t 
aonvidadoa, l'C1Jtram01 os •· 
sutnt.: Jlllbalcn1llâs Lú&ro 
da Ollum. Odéram. sebastião 
Ma-reellno da Iand.. Slnnl 
88,l?attl, Pranei8co MaplbW 

Hotel Ar E Campo 
fOOM WOVA DIREÇÃO 

oeradot' próprio - apartamentos lwm0101, oom md· 
llca e Telefone. 

Ottmo Nr91fO de bar e NÃ&lU'8nte \. _. 

Rodovia Wuhlngk>n Luiz Km .-e 1/2 -1f , 
Cil IOO metro, do YladaAo aio-TeNtópoUIJJ • 

JIU&: """° ... 1'111 ...... MIIBII Ili aa ........... JI 

Anzetunim, T&mba.laj6, tJblr&
cy do Pena. Azul, Odobei, Ta
Jori:a:ás Oi& Ic&. Plc,r Pattltlle
Cl, L!gl.a Sa.lvaW, Marly da 
Oxum, Nancy de osaa,ul., Mi 
rtan d& Ian.sã, Yabadf, Obl.
nangime, Babá Darnuoen-. 
Oliveira, Babala6 Kellon Sal
va.dor, Be.bá IVSDyr, Pai Pe
queno Ivo da IanÃ, Odéque
ci, B&balorixá ~f. Odéamlm. 
Allce C1aes Brandão, SUell 
~ dos Santoa, eu.una
rê, Armando d'Oll6';si, Ca
dyamê, La.demlm, calecy, Oe
demi, Obainã, Blolf, Oiabecy, 
Babá Irene Miranda e o ee
timado Wilson Pigueirêdo. 

Uma beleza de festa em am
biente de grande afirnu1,oão 
espiritual. 

o Orun.kó das Santos, fo
ram tomados pelos B&ba.lort
xás Odobei, Odéram e !Aza
ro da Oxum . 

Ma.is uma vez estâ de para
bé'JlB o Ba.ba.lorixã Tola Ma.
lembê, dirigente do Ylê, pelo 
bonito ritual de Angola. apre· 
eent&do, contando can a 
prestimos'a colaboração da 
Yakekerê Oromlm, do Alllbt 
Mundinho D'OfUm e do 0fll, 
llllftoel JllfallallDO. 

na rua São Joio, 111, em Sio de Meriti, Ntêve n- "'; 
eentemente fuen4o ebrlpçóes de Cachoeira na Bar-' 
ra da Tljuca. A reporiqem do Tablóide atava tam
Wm presente e a ,_.. marea ama das pas•rens du 
obrigações. :Nóe aio CIClllheeemos pessoalmente oe di
rigentes to tffn&ro • &pNveltamos • ensejo paa 
eonvidá-Jos a '- uma '9Wta à sede do 8011a, { 
cuJu~ ..._ .--.. )IJa!'a ~•povo MI 

-a11c11e 

----------------------.;:, I 
J 

SAIDA DE CAMARINHA NA' 
TENDA TUPI-TUPINAMBÁ li 
Ontem, dia so, es~ivemoe 

presentes à resta. realizada na 
Tenda Tupi Tupinambá, Q\16 
recebe a competente direção 
<lo Babalaô Oosta, por OO&Bião 
da salda. de camarinha da wa 
filha Zélia . Dona Zélia é· •
pôsa do nosso estimado 1rmã0 
Alvaro que pe.ssoa.lmente no, 
trouxe o oonvlte. 

Oonforme jà é tradicional, 
l o toque do lindo '6rreiro oon

tou com a preaença de emw
lUII de UmmMiÃU .. IO------ ----

um acontecimento religio80--Í 
quela casa. Nós env1amoe • 
Co.sta., ao Eurlco. ao Alvaro • 
• todos os diretores d8 c,aae, 
os nOSBOa mats s1ncero para
béns pela. organização e ro
pmos ao Pa.l C>xadá que • 
mantenha sempre unidos, dClle 

• """"' Tupi ""''"::§ que tme aua grande sede 
prla na. rua Ita.im, 861, 
sk) é um esemplo a _. 
do DO que 8e refere a =..i. 

...., Nll)elt.o ... - --------· 

1ROSSINI FALA DO SEU SETE (IV) 
1'Ql )e'VflQO ao &eu Sete. 

l)eicNJDtee 5. brincando • 
antando, seu &eie curou o fl
tllo cio pneral. Boje é um 
adepto do Seu sete. l&t.o há 
pouooe m«iee. o General está 
aqui. noe ouvindo, honrando
IDOS com a sua presença.. 

Portanto, eenborea Depu
tado,s, a frequência. é acima. de 
Dorma.1 em t.odos os graus de 
eultura. Não acusem pois, 
uma coisa correta, séria. Es
tudem OI fenômenos e apóiem 
9111 oo!.saB legitimas. 

Sr. Preaklente, senbore11 
Deputados, acusam Seu sete 
•mbém de cantar melodia.!! 
de Carnaval. Ora que acUB&
tão violenta cantar melodias 
de carnával. ~e abuso, que 
erlmel Mu é atravé.11 daquelaa 

melodiM que 6le capta II tor
çu necesaárlu e aupremu 
para, as vfMB curar uma crl
ança paralttica. Pergunto aos 
eenhorea Deputad<lll: O que ee
ré. melhor, e&ntar mmica de 
carnaval ou pronunciar m!lh&• 
reis de palavrões pornográfi001 
como ji aasistlmOl!I com tnll
teza em algum t.ent.rol. 

De forma que eu peD.90 ser 
a mfl.sica. a.inda melho.z:,,. Não 
M ritual da Umba.nda.. Nã.o 
existe ainda. Senhores Depu
iados, firme e definido o ri• 
tua.l de Umbanda. A Umban
da es~ve todo 6sae tempo obS• 
cura, apagada., NCOnd!da, 
trancada, mas boje desponta 
para ser, sem dl\vlda. a1iruma, 
a maior rellglão do Brasil, • 
talvez do mundo,: 

m 

Portanto, agora vamoe nos 
unir, que confio na Umbanda, 
e vaDl<NI orpntza.r um ritual 
para que todos possam eegui• 
lo. JMO é o certo. 

senhor Presidente, aenbores 
Deputad<>e, não wnbo tempo 
para falar sôbre u curas do 
Seu Sete porque tenbo aqui 
duas nota.s que desejo ler, 
Quero d12ler que alguns ,ama- l 
list.ea mal ln!ormadoa, mal 
orientados, teceram comentá
rios de.sairo605, nM> só contra 
a instituição espirita camo 
saíram dêste terreno, para 
acusar uma !ellhora que vive 
exclusivamente para a religião 
Umbandl.sta, senhora slnoera, 
digna, e honesta, mãe de fa
mfl!a, de moral ina.tacAvel, 
Don11, cacnda de Ãl!III.B, que 

Macaé 
ADi1L80N FIGUElRA DA. &ILVA 

Ainda mouva arande ~
'eordi<nc:a., entre os que diz.em 
tt&r conhecedores da lei de 

' Osa.lé. 16bre os outroo, serem 
ou não adeotoo da. religião 
que êle.s <oa ara.ndes oonhe<:e-
4ores) professam. 

Sempre tomamos eonbcel 
111ento e as vêaes at6 &lS.SISU• -OB. discussões enl.re irmãoe 
/,. ..,..umo.s atnceraJI1ente pena 
da itrande pobreza de espirl-

1
-,, d<>e coita.doo, que malham 
a maneira. doa seus semelht.n
~. ee conduzirem rellgto.sa
illleow. esquecendo de que, n.ão 
\wic, ninruém para julgar al· puém • 1lm, que neste plano 
lerra, vivem dentro de uma 
l\lllçA,o '6niea que é a de '111· 
a,.do, mu, nlo por ~ hu• 
ieiauoe • tim uc111111vamente 
~ \lmll ... divtno que é Zam• 

, ae 1'0C.'t, ... amiaro • • 
9io é de uma 1'l,çlo de San• 
Oo, aeja ela qual *• dedique
• ema amor clentro u pn• 
4eltos e fvndNnentoa de Na 
~ p para 1'0Cê e oerta 
,. boa, Mlim fuenào muikll 
dlDurae voc6 oolJaeri. pola ocm 
, amor • dedic&çl,o ao aeu Ort• 
llà e com a caridade feita ao 

• aemelbante, que voct • 
•Dortaleeri cada vez mala e Je• 
.art. eempre ma1I alto o aant.o 
!Mime de 8Ua nação. Não Cll• 
aas Jamais, que umbanda nAo 

, !IIN8ta, que os esplrtt,os da um-

banda teguns), Dão do di«-
11os de !noorpora.rem em voce, 
lembre-se, que um Prêto Ve• 
lho, que hoje é um egun, on
trora foi um ce.ndomblectsta, 
quem sabe, muito mail con]le, 
cedor d.a nação que hoje pro
fessas, que pode ter sido a de 
c,rigem dêle, ~ ralando mal 
d& Umbanda, criticando com 
humilhação Oll eguJl.B, estl. aem 
dllVida desprezando os que, 
multo 1111Crlffcio e principal• 
mente com uma Jnabali~l tê. 
trouxeram pe.ra v~ e11ta re
ligião que hoje pro!eeeas. l'eD• 
ee bem. 

se você, meu qiaerido 1rmAo 
• umbandista, não cmbece.s o 
que é uma Mrdadeira. ll&çAo 
Cle aanto (candomblé), não de-
l'l!I falar mal doe MUI leme• 
lhanteB que do canclomblecla
taa, loembN-N caue foi at.ravta 
do candombl6 ~ oriliDoc a 
'Umbanda e que UI Jlaç6ei de 
11&Dto, .ubém • fu a cari• 
da.de• lf. allw uma 1Dfin1-
da.de de fllndammMll tecmhe
eimenMl8 NCNkJ6 tio anio,. • -bo oeriel& 1\111 delomlbeoU 
• ee 1'0C.'f OGDhece • NINdol 
eagradoB do canckmlblé, oomo 
pode talar mal do 411e ae pra
\iea n6le, aeho que o melhor 
entlo, 6 fiear quieto °" enl 
lio, tent&l' aJIN)lder, tuen<lo 
o anto, numa naç&o, por 
ex,emplo a de AD801&, e depois 
entl(), ee UWNIS ap!'ffldldo, 

Nôvo Horário Po,a Búsioe 
O noeso companheiro llirlo Barce1ol paa

aré a atender para jõgo de blilloa. na aede do 
80RE, na Rua Pernambuco nt 1.161. àa têr
çu. quarw e qutntaa-fetraa. no borârio das 
na à1 30 bora1. OI tnterealadOI dnerlo pro
tNrar & Wlllana • 80RD pua lfN>W 

poarque Dão é qual(IU@r lDD 
que tem capacidade de apren
der os tundament05 do can
domblé, fale &e fôr capaz. 

Meu irmão. CUide de BUii 

ea.sa, pois creio que lt., pre
cl6a de muita coisa de Umba.n .. 
da, que você ainda d~conhe
oe, pola segue o prlmetro Cú· 
nhecimento pa.ra você, :N!Spel
t.e os seus semelhante.s, para 
que seua filhoe o po,ssam NS
pelta.r Perule bem. 

) 
Entre • melbores eaeu um

bandlstas de Macaé, t8t& a 
Tenda Slo Sebaltláo. Nin
guém que OOD~ a IJ'ande 
Yalorixl. Neuztte, poderá, al
rum dia., eaquecer a nomua • 
a bondade que dellprendem na
t'IU'almente desta NDBOr& Ya• 
Joraá, que multo cl!gnlfica 
noasa umbanda. Pwém não f 
86 a YalorlD, que enpsnde
oe o 11ft Tlt, ». tam~ 111-

eontramos o Nnbor JMJY, -
f~ Mp&lo ele dcma Weu• 
lllt&, JoM Correia, o Pai Pe
Cll.lfflO aempre eoUclto, Odmar 
Carvalho, o cligno Prelldenw 
da Tenda, o baluute filho ele 
N eenbor Oeatlo e III menl• 
11M oraclnba, BebaBtiana, en
fim é ta.nt.a gente boa que 
nem poderfamm ottar o nome 
ae todos. AB IM!8B6e8 da Ten
da do ieallzadas u segundas 
e eextas-feira, e a tenda São 
Sebastião eatA localilada à rua. 
Nova, no Cajueiro e conta com 
a dh'eção espiritual do vlbran
le Caboclo Tup!nambi\ e da 
»ondo.sa. Vovó Kt.rla D~
Ja. Saravà. 

()orreeponclf,nela - Qua)qnel 

eorrespondênola para êste oo

.tuni.sta deverà .ser en~aminba

• para a Tenda de XIID86 
Menino, ,_ TéHo llarrMD, 
............. -.i 

trabalha oom Seu Seie d& Li
ra boje arande lider da Um
banda em questão JM.terlal 11 

peASOO que não pode Ili' 
acU.!l&da em sua moral. Mas 
i:eeo será a.ssunt.o para pro
ceseo crlmlna.l que esta.mos 
promovendo, e não para dl.s
cuttr nesta cua. 

Senhor Presidente, quero 
cUaer. em rápidas palavras 
que, em todo ~e período, la· 
mente! com tristeza. que não 
viesse para o nosso lado en
grossar as nossas fileiras, em 
defesa do direito da Umban
da., defendendo-se do ata.que 
que e.stávamo.s sofrendo, êste 
jovem Deputado que repre
aenta. a Umbanda nesta casa, 
o Deputado Atila. Nunes Filho 

Lamentei que S. Exa. pre
ferlsse ficar do outro lado, ao 
mvé6 de se unir a· DÓS outro.; 
para a defesa da Umbanda, 
quando êle, a 3 de mato en
viava pe.ra Dona. Cacilda um 
eartão dizendo: «A :Mãezinha 
Oacilda, com a 80lidariedade 
do seu maia aôvo fi.lho>. Do
eumento que exi'bo a ca.sa. 

Piquei triate, porque vi o 
Deputa.do Atlla Nunes Pilho 
não formou"° meu laóo apro
veltan<lo-.se d& 11tuação para 
dar oobertwa aos talBos um
bancllBtM • mlmípe da Vm
banda. 

.l ~Ja a.tóUca Dão pode 
acuaar a rellfião eçirita, por
Que DCl8 JDOJMDkla Jlffea8Ãriol 
tamblm N aJll'Oftlia ckl eept
rilimk>. .i\4\11 _.. a prova. 
'Oltimoe avilol Ili 1'oMa Se
nhora ao aundo. .ualnad-0 
por um aroeblapo da Jsreja ca
tólica clivu)fando duas men
sagens ele NcJesa Senhora., re
cebidas por uma médium, na 
Espanha., dooa oacllda. Mão 
twam UllOOl,aç6ea eeplritas que 
manaaram tmprttnlr i.o. lol 
f, igreja. 

Vamo.s no11 múr, J)Ol'Que e 

eat.ollclsmo e esptrttimno • 
qualquer outra religião 41119 
procura Deus como única ao
lução devem estar uu1<1a.s. 

Benhor Pre6i<1ente, tenho em 
mãos uma nota de Federação 
Umba.ndiata áo Brasil, 8681l1i.
cia. pelo seu Presidente, nQ& se
guintes têrmoa: «A Federaçãct 
Espirita Umbandlsta do Esta
do de Sã.o Paulo por seu pre
atdente infra. assina.do tiendo 
em vista a ca.n.pa.nha. desabo
na.d.ora. que alguna leigos e 
ciesavisaáoo vem tentando oon
tra a entidade espiritual, so
bremaneira portent.osa. do SeQ 
Sete da. Lira e a Yatorixá ca
cilda de Assis, por jever de 
justiça e perfeita.mente 1<1ent1-
ficada com a filosofia. umban• 
dista, vem a públ1eo para · de
clarar o seguinte: l.º) - Não 
há o que discutir quanto ao 
poder e a. iõrça ao seu Sete 
da Lira, cujas curas processa
das em seu terreiro, em San
tíssimo, .são irrefutávels e na• 
clonalmente connecldas; 3.G[ 
- A Yalorixá (,'a.cllde de ~ 
11is, não só, pel05 seus vinte 41 
oito anos dedica.dos à ca.Wlll( 
bem oomo pela. sua. lisura. • 
total conhecimento ao 1itua1t 
merece o respeito da famill9 
umbandista: 3 .9) - A apari,, 
ção em público, a trave& da r
levlsão, é licita tant o quanto 
a de que.:quer digno represen
tante de qualquer crença, não 
trazendo nenhum pre\ulzo • 
religião. 

Foi Linda 

A Festa De 
Sete Flexas ! 
Realizou-se ontem, o grane 

ele toque do Centro Espiritll 
C11.boclo Sete Flechas, que teia 
eua sede própria na rua. O. 
lote 10, quadra. 22, Camp~ 
em louror a passagem do ani-a 
wraár!o da entidade que eiao 
~ o nome a casa. que é • 
Caboclo Sete Flechas. Di'"91 
aoe terreiros estiveram presea. 
• e o t.c,que foi um maravl,I 
!bolo e11petácu1o de fé, ona 
J'emO\J a ordem e o re.pettiot 

DtAo de parabénll 011 nossa 
irmicle IVo Pra.ta, PNll51~ 
da ca.sa e sua espõsa Mar!lda 
Prata, a YalorlxA do Terrei
ftl pela organização. DomingO 
que vem da.remOfl ampla N
ponagem a respeito do aoon
teclmento que é sem dllvl<IA. 
um importante marco para • 
união de todoo OI! umbandill• 

•• ,.·-----:--------------, 
AULAS DE CORTE E 

COSTURA NO SORE ! 
· ~ A partir da próxima sexta-feira, às 14 horu, • 

B&bé. Edlth estará iniciando um eurso de corte e 
co..,t;ura na sede do SORE, na Rua Pernambuco, 1161. 

A3 senhoras interessadas deverão procurar infor• 
maçóel na. no.sea secretaria, com a própria Dona 
'dith. nu aextu-feiraa naquele horário ou dià.rla- f 
aeme eom a •c:retirla .Matamb&lê. 
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UMA LUZ NAS TREVAS 
Todoe OI ir.~ 11.MOffaM 

puros, $lmple., e lgnoran~, 
porém, com o docorrer do 
tempo • de ao6rdo oom a 
11108têneia que lnam quando 
encarne.do&, vio acumulandO 
.-ro.-i, vicioe e virtu~. dai 
9mtirem Wlll mal:S evoluSdoo, 
4o que ouia'<», que conseguem 
1111:porta.r, oom mal.s resigne.
fio, as vici.s.5itudes e n!lições 
pról)rias do planêfftêa em que 
habitamos, ainda um mundo 
ãe expiação e provas. 

Quanto maw humildes e dó
eeis forem u criaturas bu- , 
manas, m11,i<>res se e.presen-1 
Cam IM! suu oportunidades 
p,,ra me.la depressa galgarem 
c,s ~,frau.s do longo camin.bo' 
& aer percorrido em direçáO 1 
aos mundoo ditoeos, onde têm 
predominãncia o Ame., a 
Bondade e a Frat.ernldade. 

Para que lato aconteça., de
-,emos fortalecer OOISS06 B.5pi
rito6 na prática do bem e no 
amor RI' próximo, afastando 
para bem longe OIS maus pen• 
nmentcs, em Tirtude da 1n1. , 

a cólera ,o ódio e o rancor 
nada mais ÃO do que Instru
mentos das trel'Bs e que im
pedem que a humanidade Ti.5• 
lumore, com maior discernl
mento, o verdadeiro caminho 
• ~Ir. que é o da toleràn
cia, iw,eiência, • desprendi
mento. 

Infelizmente, existem crl .. 1 

turaa q_ue 911 oomprazeui em 1 
fazer o mal a .!leUS Mmtihan• 1 

"\RLOS ALLKM&,'D 

t-ee, levadas única.mente por 
C1esej06 impuros de vingança, 
egoismo, ambição e orgulho, 
e.squeeendo"olle &te& infeliiles 
que estão t~indo a 
maior lei do mundo, qlle 
é a lei de amo ra nossos 
iemelhantea. A maJs leve 
tra.nsgre.,são desta lei, por 
menor que .!eja, trará inevi
táveis oon...c:equênc!as para o 
tra.nsgresaor, sendo que Deus, 
como é ju.sto e miserloordioi;o, 
faz com que os sofrtment.os 
acarretados sirvam como uma 
ad~rt!Dcia a êatea Espiritos 
eom pouca Lus Espiritual, pa
ra que êlea se e.rrependam do 
mal que ~ praticando õu 
mesmo que já tenham prati
cado, Comumente, porém, só 
a.pó, a morte ff.sica 6 que a 
maioria . dBS criaturas dão 
conta do tremendo êrro em 
que inoorreram durante mul
tas anos e, então. cbon.m 
a m ar g a mente, arrendidas 
d&s maldades que praticaram 
quando en"~-madas na Terra, 

s~o 8.'i&Ill. neus, que • 
todo amor e bondade, permi
te que êles reparem todo o 
mal praticado, dando-lhes a 
oportunidade de reencarna
rem jUnt.o aos elementos que 
êles mais haviam prejudicado, 
fariencw, portant.o, parta in
t.egrantea das prõprla., fami
lias que, outrora. tanto odia-
nm e prejudic&,,..m. [ 

Ex 1 s tem 1!:'!p(r\tos -porém 
, aqui ma.doa com o 1 

fim de expiarem as faltas co· 
metidal, vivem se lamentan
do, lacritooeos, julgando-se vl• 
tbnu de pe.rsegulçõe6 injua• 
tu, afirmando conl'ictos que 
Dlmca, jamais, em tempo al
gum. tüleram o mal a quem 
quer que sej& •• no entanto, 
aofNm demaia, denotando oom 
~ prooedjmento, uma pro
flmda e arraigada Ignorância 
e.splritual. 

.Pelo exposto a.c.tm&, vemos 
que o ESPIRITIS.'40, a .sua· 
,e doutrina consoladora dos 
Espirita&, tal quaJ um po&San
te farol aoeeo em melo às 
tren.s. velo em boa hora dls• 
sipar M dúvldH erlstentes, o 
que 6 feito por intermédio 
dog !ile~ do Senhor, 
mostrand<rnos a Verdade, que 
6 basea-da unicamente nos 
Dl-villoo Ena1nol5 de NO!l"<> Se
nhor Jegus Crl.sto, sintetizado 
em seu Nôvo e Eterno Mao• 
damenro, que ~Yiverá atê 
a oorurumação dos skulos: 

«A.mal-na - - oalies, 
tudo qaa.nto ee YN amef-t. 1 

Célio De/duque Um Grande ... 

E Dedicado Zelador De Santo· 
O.Uo Deld114ue • aem a<mi· 

de dúYi4N um dos mcw 
brilh&nws e compelien~s lk
J)o.lor~ e \Mil o~fillo da 
no:ma rellalAo. Bom &m.111<>, 
bom Pai-de-Santo, idea~ 
nato e um doa gran~ bata-
lbadoreis da noa,a. ;:rença. 1 Umbanda E Candomblé! Seu terreiro fi.ca situado na 

homenagem a focm06a Vovõ dias, mai... uma tniciattn de 

I 
Rua. Domingos Paeis n.0 

181, ' 
Catarina de Angola, entidade 00600 Presidente Mário Bar- nos Pila.res, e tom muito sa
espiritinal da Babá Ro.511 ten · celos, (Se 1nt.e~ para ~ crifício Já e&tá coberto e vai 

T1rlrl. Célio aenipre foi fl,eJ a 
cau.r.a do Exército .Branco <k 
Oxalf.. e aen"tpre ae faz p,r .. e-n.
te u Il°"3&S proct~:sõea e de• 
mw ree.llzações. Nós temoa 
por ~le e por ~us filho8 um 
carinho t.odo especia.l, pola 
sempre que precisamos da sua 
ajuda ela nio nos foi negada. 
Agora estamos felizes, poi~ ê'e 
conseguiu superar a crise e na 
té do seu Pai Ogum sua ca •a. 
continuará sendo um doe 
grandes exemplos e um doa 
maiores o~hoa da noss& 
religião. 

Domingo passado houle l1Dl 

bonito Toque de Angola.. llll 1 
Tenda de Oia, da rua Uatuo
ea, em Hellópolis. Nova Igua... 
tu, dirigida pela estimada Ya• 
lorizá Plôr Patt!tuccl. uma 
efie!ente Zeladora. 

li: X X 
NoMo eaUmado Irmão Biu

JI, re&lhlou uma bela saida <k l 
rw no seu Ylê em vu Lõ-
110, tendo oomparecido diver
- zeladol"M. domingo pu-
Ndo. 1 

X X :a 
O ~ A.rnaldo 

--- (Odobá}, dirisente do 
.lmcã cl'()swa. aituMlo Da --1 
.__ do aapt a.• NO, em Ro-
... llinmda. Nê.Irou lllll Ba.r
• da Y ... , ~ de um 
Oaum-Mairf. 

X :a S 
..-.~ ~. ma,~ 

- atd& de Ya& na Tend.\ 
.... Xcle da Guiné, dir!i,ida 
eam elletffleia pela estimada 
IHe Mda, loca.11-.da M rua 
Cam&r1lt& Kéler n.• 'rol, oo 
~ 4e Dená'o. 

S X :a 
Dl.a JS do uorrente, o Da- ,• 

b&lor1á Toi& KalernW, diri
aente do Ylê do Oaba,:~ Ar· 
noca T6oo, ~i.rOu um Bal
eo oom 3 Yaôs de. Oxum 
(Omimlaõ&, An!almal ê f 
Omlnai!). 

r X X 
o &tlma.d<> casal J«Jé e Ro

l& Lopes, real::ziaram em sua 
residência na Rua 'J'rano.~. 1 
aquela. beleza de te< joada. em 

do comparecido dingen'te õe Ogú da Guaa&bara • 00 E5- cSoe vento em pôpa. Hã tem-
Cúpula de nos.sa Religião. its- tado do Rio. j pos, Célio sofreu um rude goi. 
te art,culista. estêve presente r x r 

I 
pe, quando foi espoliado da 

x x x sua ca.sa po I'pe.iiOOS indignas 
Na qu&rta-fe!.ra. passa.da es- No dia 13 de ou.tubro. an!-. mas nem por ÍISIO !êz com que 

têve em testa o SORE, com .-ett:UIOU a n06S& estimada ir- tle esnorecease e o jovem di-
a pr~ da Ba.bà caeilda mi ElZe A\lg'U$ta F'Orte5 Mon- rigente oon♦,J.nuou lutando. 
AMJ.s, tôda a Lira e o Tibran- C&lrio, eap&a do dr. JOSé Ro- Seus filhos o aoompanhuam 
te Sete Encruzilhe.d~. acom- • Mont&lrio e irml do Ba- m.s hor&ll mais amargas d& 
panbado de todos os aeus se- balorixá Tola Ma.lembê. A sua Yida e pouco a pouoo Cé-
guidore.s, dancw ma.ior bn· 1Di1"e!'S&rla.nt.e. nós do SORE llo Yai recuper&ll«> tudo aqui-
Ihantlsno à 8elll!lo de tMra desejamos que--. data ae re- lo que lhe fot roubado. 
quarta-feira, 1q11t em 1\o.1Sa prodUF.& por muitas e muita! Suas entidades ÃO exeelen-
ea...~. anos e -.otos slneeros de mui- tea. o C&boclo é o D08IO que-

:1 :1 x • pas e felicidade COllttnua rido caboclo Set.e D1«UJdlm.-
~M'áem pi.-ra oa prOaillMJa ~ todo oa aeus famUl&re.,. daa e o 1e11 zm, o 'fllJnnte 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 

UMBANDA · 
----------------·------------------------

C&bllna do Oxãlal rua :ai.1a 
de Albllquerque, io, Todos os 
Santo. Ritual de Omoloc6. 
ToqtM8 • quartaa e sába,doa,, 
às 20 boru. Yaloriú. B1JI& 
Maria,~ Peqiaeno J. llodri
gues, Ogl Paulinho. Guia 
Chefe Caboelo Glruol, 

1 
Tenda EB,pfrit& São Jo&o 

B&tjata. Rua Barros Barreto, 
43, em Bonsll<le&l!O• 8essõe8 u 
segunda.'! e sexw-feuu àa 20 
horM. Guia che'e Caboclo 
Tamoio. B a b al a ô Hilário 
Amando A.vila. Presidente 06-
waldo Batista. 

Cab:ma Mam~ uxum, rua 
Pinhará, 513, Rccha Miranda.. 
&-....s.0 ões aos domingos a partir 1 
d~s 14 horas: Gtr1a chefe Ca- I 
b<X'la Jurema de Inda.fá. Ya-

Renatinho De Jacarepaguá 
Corre Girá 

lorfzá Marina Vital. Kie P ... 
quena Laura da Sllva. Pnt31· 1 
dent.oe Hélio tal. -

Tenda E5plrtta Caboclo Tu· · 
pinambá., rua Engenheiro I.&
fa.!ete Stockler, 70, Vlla da 
Penha.. SUSões às segundas e 
s~b~dos às 20 horas, YalorlxA 
Olga Martins dos Santos. Pre-
sidente Ton~ j 

Tenda Esplrlta Tere-ánha do 
Menino Jesus rua Sã.o Luia 
Gonzaga 1146 São Cristóvão. 1 

Se.-.5õe:! às sextas-feira.., àa :JO 

horu. Gula oh&fe O..bookt 
Batufn. Luérclo Gul.mariea 

Centro 11:splrl.t& do C.boclO 
Sete Flechas r11a capitão Pl
rea 12 Bento Ribeiro. ~ 
a,()jJ domingOI de 115 em 115 d1u 
às 115 horas. Yalorixá Irene 
Crlst!no ~ Pequena BeN• 
nice. 

Tenda. Dpirlt.a C&l)Oelo L&· 
ran~iras A venlda Camões 241, 
Penha. Circular. Bes~ões aos 
aá.badOt! de 115 em 15 diu u 

11 boru, 
an-,a. 

Yaloit1d lia.falda 

Tendi& Dp.frtta C&bollo '!li• 
. ptnam~ A.enld& 8Uburbana. 

118(), ~ de Dentro. Ses• 
.ae.s aos sA.bados M :u bc>Na. 
Dil'eção do s.b&Iaõ Jorse 1" 
brega. 

Grupo Ellpint.41, HumUdu d• 
.7e.sUS. R,ua Alice Figueiredo, 
IIO, Riachuelo- Se&cõe.1 às quar• 
t.88-felraa, Dirigente Paulo LO
,ea. 

Tenda E.sp!rlta Sã.o Jerõnl• 
mo. Rua Catulo Cearew;e, 195, 
fundos. Ses.~ões aos sá.badoo de 
115 em 115 dias às 20 horas. 
Gula chefe Caboclo ArranCil 
Tõoo. Ba.b&la6 Horácio Rei! 
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LEIS DA VID. .. 

DESQUITE 
AMIGÁVEL 

PENSÃO 
ALIMENTíCIA 

Vár1~ pessoam tem me procurado com 
a !inal!dad.e de dirim,re-m as suas dúvi
das terriveis no que concerne à maneira 
em que serão pagas as pensões al!menti
cias prometidas pelos ex-maridos quan
do da homologação do desquite am!gável 
A tôdas transcrevo o Acórdão Unll.nime 
da 3a. Cã.mara Civil do Tribunal de Jus
tiça do Estado da Guanabara, relatado 
pelo Desembargador Perez Lima: "Na 
consignação da pensão alimentícia ajus
tada em desquite amigável em fôlha de 
pagament.o, deve-se t.omar por base 011 
ganhos do marido, compreendendo os ven
cimentos e vantagens do cargo públ'co". 

RECONHECIMENTO FILHO ADULTERI
NO AÇAO INVESTIGATóRIA 

O reeonheciment.o do filho adulteri
no sómente é possível após a d's.solução 
da soc!edade conjugal. assim como a ai;ão 
do !ilho para que seja declarada a 11ua 
fülação. 

ARMA DE FOGO EM 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

O comerciante que, no inter or <to es
talx 1 -cimento, mas em lll@:ar aberto ao 
publ!co e em oompart ment.o própr-0 a 
.,.,_., in,od1.nt.o~ :nao.a.~m - OC.En. lJccnça ela 
aut.oridade - revólver municiado e apto 
fl. produzir disparos, viola o artigo 19 da 
Lei das contravenções Pena.is. 

DR. RONALDO BRAVO 
Advocacia Civil, Criminal e Trabalhista 
consultas diárias de 10 às 12 bor~ e 

de 16 às 18 horas. 
Bua Senador Dantas, 117 - sala 1237 
- TeL: 252-0584 - às quartas-feiras 
no SORE de 19 bons. em diante. Rua 

Pemambuco n. 0 116L 
.ESTRADA DA PORTELA, 45 - s/109, 
tgrças, quintas e sábados de 9 às 12 hs. 

ARMA DE FOGO EM RESID!:NCIA 

A posse da arma de togo na res'dln-
cla não é punível. J 

ENTORPECENTE (MACONHA) 
EXAME QUlMICO TOXICOLóOIOO 

As reações qutmlcas mediante u 
quais os perito.s reconhecem o veg,etal 
'"cannabis satlva L" (maconha) , bastam 
para que o laudo pericial, nas ações re
lativas àquêle ent.orpecente, seja conside
rado valioso. Não há esmmçar no campo 
jurídico, infiuêncla-5 relativas ao sexo. 
idade da planta, e outras. Diante da nor
ma penal, ociosa é a indagação sôbre a 
maior ou menor eficiência, o grau ou a 
dosagem global dos princípios ativos da 
maconha ,ou a promoção das pesqui.sas 
correlatas. Já decidiu o STF se ~ficl(lnte 
e suficientel?M!nte conclusivo o exame 
químico toxtcológloo procedido por peri
tos especializados, que revele resultad<>IS 
positivos para a maconha. 

PENSAO POR ACIDENTE 
DO TRABALHO 

o ooguraclo que falece em consequen
c!a de acidente de trabalho- de·xa a pen-
11âo para seus dependentes, sem que ae 
coglte o periodo de carência. 

-----------------

A Corrente Mental d1a Caridade 

QuUta-felra passada foi fel- A todo.soe que, na noite de 
u. na sede do soaE. a. pode- qua.rt.-4eira deimram seus la· 
rosa corrente de Seu Sete da rea e v1C&m até nóe, multo 
Lira. Um espetácu-Io de im- obrigada e muit.o obrigada. 
pres.sionante beleza e fé. Em tambm1 ao aev. Set.e, às 111u 
410dos os aemblantes espelha- ekedes e aeua oambonos q~ 

MAE ELIS 

z s z 
Dr. Wa].de.mar, D. LueJ, 

que saudade de vocês! JDl!l)er0 
que TO'lten b?ffe. 

PAGINÁ? 

Ou.as Brilhantes 
Mães De S,anto ! 

O Terreiro da Vovó l\-Ia.ria Conga e Arranca Tôco, 
que tem sua simpática sede na rua Vilela Tavares, 
335, no Lins de Vasconcelos, receu recentemente a 
visita do Terreiro Ordem Umbandista Jurema da Ca• 
choeira, dirigido com muito acêrto pela Yalorixá Te
re-miha Frusca. Na foto, a Babâ Laurinda Borsário. 
incorporada com a Velha Maria Conga, sendo sau• 
dada pela Babá Terezinha.. As d nas são, sem dúvi• 
da, fiéis representantes da nossa Umbanda e expres· 
sam, conforme se vê na foto, o mais jnst-0 dever de 
união que deve existir entre irmãos do mesmo cftdo 

Acróstico Ao 7 Da Lira 
-Wll.L.DElll.8.K Jcn!fl!. rn.Rn.NffQa 

Sua luta por seu credo é penosa 
Entretanto não t.e cansas de lutar. 
Uma seta m.aàdizent.e e venenosa 

Será lançada para t.e difamar 
F.s da Umbanda. um grande defensor 
Teus ~térios não se podem desvendar 
E tel1 crentes reconhecem teu valor 

Dás de graça o que de graça. recebeste& 
A.nt.es mesmos de saber a quem vais da.r 

Lc)gica,mente já t.e apercebeste 
Jntrlga.ntes que pret.endem te· a.taeaz' 
ltlem aqueles que não se.bem que Yiest.ee 
A esta. terra. para nos ajudar. ~ 

CORRETORES 
Ta~ o a.mw ao próximo, a foram de uma fidalguia exem-
esperança de verem reallzadoe piar, a Luz!&. ao Joesé Gomes, .. -n1,n• 
os desejos de cura e melb<x'u. a tod.OI enfl.m que a un1Ao ti.o a x a Precisamos de Corretores ,para ""tõ-

Nó.s do SORE, estamos 1r- a.rdentemente de.seJ&da por :Mie Zlyll uende cem Pom· an'6ncios para o Tablólde . 
ma.nades oom o l'\:ITO d& Lira MAr1o Bvcelas T&1, acs pou- ba Gira Mulambo Is .run- • 
por que &ea, &&Sim como ndl, eos se realizando. daB-felrall, na aede do BORiE. Informações: Ru& Pernambuco, llvl 
16 pemam e s6 desejam o o d.ia 27 de outubro de 11m na Rua Pernambuco n.• 1161, Encantado_ Procurar o Sr. Mário Barce1oL j 
l>em de todos, aej&m ami.oa flcad para eempre 1ra.vado auxiliada pelo VCKtunce zue -1 ~ n&o. em nOYOS OONIÇIÕefl cam u 1e- F.r&Dlf, 1-.--------------------- 1 

-----------------------------------~--,.. J 

Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
- Atacado e varejo -Doces para corte - balas de diversas qualidades 

Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral Massas diverso, 

. -pelos menores preços. 

lt DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA' 
- Pedidos· pelo Tel: 229-1376 - GB ---ox-- - ---......__ 1 

Rua Dois ele Fevereiro, 1085 lojas E e F 
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'Santíssimo, Meia-No-ife ... (V} 
,, :As caritu cbepm d!àr'iUDellte • aed9 
li, SORlE, Tindaa dol mail cliRaai* pon.. 
a do Brasil e em tõdu elM a t.õnlea • 
ama só. Muito bem aeu Mário, cretenda 
Dona 08cilda e Seu sete poil 6lea são pa
trimônios vaUo.,os da DOIIM reler.ão. Df 
duro nos detratores. -

F ,.,mns satisteJ.to.s e feliaea em ffr que 
() no.;,: e :. vo oompr-eende as no.s.sa.s lutae 
e no.s manda o seu inOOntlvo. semana pa.s.. 
sada passei outra ta.Tde no eftio de Sa.n
t!ssimo. Juntament.e oom o Lopes e a Mãe 
Zll.!. Tive oportunidade de palestrar lon
g,as horas com a minha am1ga C'aollda de 
:Assl!. Falam<lll de tudo. Umba.nda cam
domblé, coisas 4o santo e óol..c:as fora do 
aanto. Fa amos mu to dos aproveita<l.ore.s 
da nossa religião e dos que não sabem 
aproveitá-la. N<JQOS pontos de vista são 
1dêntlC06 e aliás, n6s três, m., ~acllda • 
Sete da Lil'a, te:no.s mu·ta oo'.J.a em oo
mum. Cacilda é oompos!to:rs de mM1u 
p.:>pular já com vé.r1a.s gtt.~. E-1, con
forme nossos Irmã.os sa.bem, oou sóc'o ef,e. 
't1vo da SADEMBRA e tenho mB!a de t-rln
ta ml'ls!eas gravad~ e &te ••s Lt:-a é IU!'l 

•cobra" em música Combin:!c~O.S ~ve:r 
tun livro sôbre co1SM inéditas do sa.nr.o. 
&lte d11, L ra va.1 dll!r u c•trar. e E-u e Dona 

Em ir,inh l Cl!EA o.leglle. a bolar o t:Jtulo do 
liwo: ''CONTESTl!:M ffl'!'A VERDADE". 

Cac!'da d,e fil ,1.i, J,i ~m um r~rto ~ 
teria! em seu pede~ po:.s t.Odas s.~ v~ . 
que seu Set.e da L!ra b31x11,. um11 filha-de~ 
Banto d& casa que é taqufgrafa a.rl()t.a tu
do. Tem ooi&M Impo:tantiss:maa e pra.ii.,
to que o Lt-vro ou oe ll'f?'OI -.ão \'erdadet. 
ros "besh<:aellr.s•, Ag,n\Nttm qt?e !.nO 
pa,ra muito .. ~. 

Vt.mos fal.a.r ós nw., a reapc.to <1e ~ta 
era Lira. A 'l'el'da.cte t que ~e crmtestou 
que seja. um O.nulu, nas env.e-n1a.s ~ 
bou conocrdando e dl3Be que ~ lr'.'!1fo 48 
Omulu. ~= rao!«iu!o foi eza.to e f.'.c 
~lr.Dldar • brla~o ent1e uma. 
ptlhé:111 e outra ~ eo!aaa m:uito llér-u 
• de grande flmdamimto. Aam'& Sete ela 
Lira me ar-nllftCIU Ullll apal1do. Nio ~ 
mai3 me cham9.- de KU!o e aaba que t~ 
lll!elhor "Han«", que é ~ pattC!do eoru 
Manoel. Tõdu M ~ q"üe ~ ma aol:c·ia. 
til Jococ-.. : HOh, M.imel, tJOma oonta. 
6,ao 0V. ~o". 

8et.e da Lira t,.c,,1111 CSew.:.n. ~ 
flllll at.é mwto8 40lil Sl!!Ui1I aec:u!d~ e f!. 
lhoS--de-sant.o. da cu. W.. nio ~ 
ainda. obervado. Ali!m de tal.t.r mul,&11 
asando a a.Wri• da aua JJ&bá, a. f&Ja 
muito malit e pl'iDc!,palnallle com os olbol. 

· lfós, nu muiw bons que pe:maneoemos 
IMll!I áibadm Da Lln, ft-.mas de olhos pN
pdGa DA entidade e no - be'o t.ra.b&bo.· 
aba.moa oam otJ,oa pran.lclua!s e J6 tlll.• 
tendernol Se'- da i.sr., pet,o ol.l= e tle 
• irlx-.& maito c,om., dtrrant.e a BUa g!-ra, , 
A ftl'dade é flll,I J' BOI enmidelnal À di6-
'li6Dei& e lMo • bom. Muito bom me.!!ma, 
pol.a u pal&WM em detft'm~ mom«i• 
t.oe - tom,a ~IM. 

cada dli& que o y,eJo adm1Jso ma~ a 
•ia. forma de kab:i1ho. :E:l.e tra.oa.lhr. e pa-

• e qi.e ~ brincando e vez por oatra 
o:orrem o que muito!S 006ma.m de m1la
i ·.:S. set..e da Ln l'lbra. oom cada um 
< •• es. ~ta slnoera.menoo de fazer o ben:. 
&> o faz com dedicação, Em detennma~ 
mr,mento da. gi.l'a ~ as pe&SOM p&,rà 
faz,,r o pap,m~ êoB ben.s 1-ooebldoa • 
Se".e da. Lira reoebl com mu!ts ~. 
~ pll(jllllll oam Ir~, oict.t-oa ~,._ 
com ~m,.s • ~ !P.lnm ~-? <lf:M 

r 

' 

pa.ia'f'.CM emó&l'gadaa de emoçào e cada. t qtM dl8o que não devemos at&c&r quem 
wn Y'll! destil.ando o bem que re~e-0eu. O quer q~ aeJa sem anto.s procurarmos co, 
ll06IIO amigo • professor Ari V!zeu grava nhe.oer tudo a respeito desta pe.=a. Ata-
tudo, o mesmo acontecendo oom o no.-;so ca.r C'acilda de Assis por ouvir dizer 
oompanheil'O Ata.ide Pereira. Silo relata. uma coisa. Al6l'&r conhecendo, .seria outra 
impresslone.ntes. Dão a Ser.e da Lira re. e q.iem a conheoe sabe qu,e ela e os .se'Ja 
méd!os que a.nt.is eram inseparáve s e se parentes, diretores e amigos, só lutnm pe. 
tomaram depois das mesas, d spensáve1s.- lo bem e quem t.rabalha pelo bem não 

ti:.ie go.sta de ouVir os relatoo, lll83 ape: deve nunca ser vfttma de ataques tnJus• 
nas para tomar .anhecJmento e nu.'lca por tos. Eu mesmo, por dlversa.s vê-ze..~, já :;en. 
Vaidade, DepoiAI que ouve tudo com oa ti na carne ê,•te problema e sei como é 
01h05 mais aoesoa do que n,mca, d • sem- duro serm08 Ju,gados de forma errada., 
pre: • v • va a Lira". Ob..~vem que de n o ·Talvez se-Ja por js..so q-ue eu e Caeilda de 
chama J)IU'a st a autor.a d6s C'.l t:.E e 10\?-- Assis nos !dent1f!quemos tão bl'm, II<! s 
va sempre a Lira e a fi;, lt uma extm- ambos, v·ra e mexe, somos alvos de lnjú-
ordinárla f,gura e ma111 P31' e u n m~ rias. Porem, t-nt-O eu, quanto ela, soILoa 
tér!a real e tocável ~ bem q1L se.a de r o supe. ,or.c.s a· 1.s.so tudo e ent.r<"zm1os a so. 
real mas q.ie ui:e a mat.:.--ia de C' ·.Ida de lução ao no •o l>al x~n ,O. 
A.sS!.s para fazer as ~l~ qt!e faz Quarta ! ra desta &'llnanl\ S;_•n Se 

Nas últimas ieSSOC.s <iol; sábadw II da 11ra realizou uma g~t.nde g1;a nl\ s.od 
Llra te!Il recebido a v1s:.ta de mu os d • ào S1 premo ôrgão das Rellglões Esp!r,• 
gentes de terre:roa Q'K' a•en<i-'ldo ao DO&."O w. l\!ulta ger,te compareoeu, l'r.!lB como 
al)ê!o estão p:-ocurando oonhe,c:: d<> perto era mE"1o de semana, e o tablólde pre<' sa-
0 t:abs.lho da a!.ooutiàa ent a!ke que é va ser ent~e~ne na no te da g ra, pouco 
- ,e da Lir . Foi com mu a sat fnção pí!demos falar d l granrte .fcsm No do• 
que lá e::icontrn-rlll! .sá.bs<io p=do, 0 noi,. mlllf',:o que ~ .n d,U't'lnos ampla reporta. 
,o ~ 1er;<10 e uect1cado 1rII ão Joo.o scven- gern com: fotog,a.fllt$ ~ com ti..: o Q q 1e 
no 11~ dos malE :-nt ;.oo B.:.nam& da Gua• it.conteo!)u oo ct.& do no::.so terceiro anl• 
no.bara, dlrl{;:('rr.(! de um dos ma•s t,rn,di- ver.sár!o de rur,daçáo, 

1 ~ ~:-r 1 , da. e dade &n"er;n,o fol Qaeremó.s oontudo, debiar desde Já ce 
,. r .e L = pc e qttffltao----•--~•-- ,· 1 
·e ~e fdent ff(;U, icvr-ndo fnchis 1'e a 8L eeimentO!I a. Don 
roa~ de saot~ e ae suas gu1.a1i. !"l;ll011 ~ t mes, Lui;..,, Peti.9::o, Pr!c4o, Ney I"er9. 1!'6, 
o f 'U.! e em pa.~st.- q· !.f'. manteve comJgo, '108 m\\.!li<n'!, iwa cambonoa e f!lhos-de-
.se mostrou sat •fe!U> com o que eet&v& MDto que wabal.ba.ram em IlOOl!a sede co-
pre..-.enclando. Nii.o toi llÓ o 8e'l'(!rmo. ou. mo se est!ve.-m no sitio de s.ntJ.~!mo. 
t.ros Ba.balorl:!ás. Ya!or~ e Zeladore,; ~m Deram êle rodo&, do seu melhor, e a fe,,,t& 

er&l, eltlo procunmdo o sii:o dos.eu se- me iambém como 1'10Allcide, all8ariar 
e n6e daqui retormu.:a.mcs o CIOM'ite. tundoe para a DOSBa oampll,nba de aqui. 
~ aoa sbados e d.!gam q,.ie &:i" •Ição da nosaa lil!de, qi.;.e estl. à ffll(l.a, 
dl!".._~- de tierrelro e teriio llô&SO À Ll- IDM lamentà?e!mente, J;lO(' ex:QUB.DOO, a'.nda. 
ra. Depo!B olhem tudo com h"ne.scid&<ie • nio t.emos a quant!J4 sulloiente para da!' 
ehege,1•ão à me&na ooncr..u;ii.o q,•-, eu c:rui- a entrada -F.&\rla. ,Sii,o cavacos do oft• 

11&.. frio e oonf~ c11t púbi!OI>, que o JJ"'Oble-1 , 
me a.fll~e inult.o, pola p,:ectsamoe flt,d 

V"lll ciéss• ~ f-11! &l)o:da.do lt~ 
'bl.l' da. L\18.\a, por uma cenilar& q;ic, t,raa.1. 
Jl-.il micla um outões. Ela m~ expl:coia 
qÃ e.'":lm caril6ee d& tlli~ pa.ra sdel.oa 
~,e 1f!ll ~-. o dlrlPll~ do om~ • 
;, o l"aclre ~ d,. ~J.& ~lea. 
Acontece CIQII o noma do o"'.'fan:tlo 6 LIIF 

OI&. OtwCdto ~ Asile • • endertto, JtJ& 
U&Jar Para1tel, •• )hgalil~...a lbsto5, 
"lNM-4t de wn llbr!g!o ~ da !ntL>t• 
cfa deaampanda e adie\ ottr.a10 ter um 
pad.,,,. od6lieo dado o AGme d& - -.. 
~ a 1111D& eli!Pfl1ta • "'~~t.. 
p.::ocuret ~ detalhG. 

.A. V~ 6 m.aNo'7a.bcli,& lle ~ qut 
ll!'!fle. O abr.go ~va em pé&Glmall COlldi.• 
ç6ea e O Padre ' J,la,rtlJIII p1"00U1'0il DanA 
Ca,,cl!da de A.wl8 e lhe oc,nt.ou CIII ICU8 pi:o

~-~ em • nttmdo de um. 
,iMtit;1119i0 ele outto orado, • n'laorosa Y•• 
loi".á ollou o Jl!Oblem& a,penu pel,o ..,. 
-pe~ humo.no • pa,e.,o11 a realliiar oampa- · 
llhaa e até hoje aa reallma, pr,i"& ajudar -
cnaoça,a desamparadas. O TigAno, em Je< ~ 
t.ribuição, oolooou o nome da 001:meC!<» 
6.15.e--de-Banto na aigt!tu!ção crie hoJe, 
ir.raças a Oxa.l& vai Jndo com a ajuda d9 
«>d~, bem melhor do que &!lt gQlilente 

N •.,ta altura., nÓl!l dc,emos pa.rar e re.
cioc'. n r por todos os n03603 'rmll.os q..,! 
n<l" a.com ,'l.nbam nesta 8Ól' le { repc,, ta
g M. Vejam o va1or d-ect.a. senhora. F!Jl• 
:.no-..a, conhecida no Brasil e fora déif:. 
o.parelho de uma d.88 ma•ii brl bantes en
t1~es da Umhand.a., e mesmo a.s.sim 114! i 

,preocupa com a. dor 114hc!a. Era esta m"" .' 
~ que cp.1er!a~ ~. atlJ"M fil:1' h!i• J 
m.. , •~ na r,, dei•. l"or •• .. cmtt,,r,e • 

. Mmde estamos. A oa.'!a d& ·RA:a Pern1t:a. 
~ Ji li um~ t:·a.dlqáo e difl:l!lment 
~lÚ.lftOB um looal l11!&;. ap!'OPl'lado • 
ai an,1o em O.V. e em t.odos os sani-oe 
• par mo a,Cftdito q~ 11a t6 d&• todo&' 
~ MI JWaO ol)j8t!"f0. ~08 &:l\ 

,-- campanha • não Dllt ~ho 4• 
, pedir ajuda_ Pu..:!.9&mal mu~. 1na,11 nrul• 

ti, IDeliDO, de cllahei,o, polil 116 oam ~• 
~OI cotntJ!'&r O t.errl,no 4111'9 Cl':'I. 
eeup&m<L'J, NoS.sa p~~ 11,:,RtU!i!ltcm 

•• M?l111'l&, qua.ndo um co!'retior Tel() a.t:4 
ná! e f&!l a pa.\fiu,ão do l:oo:,,l. 

Sebe df. Lira. fo~ O primell'O a J!ot 
· t,Jua,a.r • M8 ~ maia aJll'l& aJ.ncta. 
, 'Yoci, que acredita no no.MO tn:bAlho, qu.l 

IIC!N!dita. 110 lllOlll'IO clt!eeJo de dar o me
lbor a.o nos,;o ])OVO, ~ ajude ta.rubt.ffl. 
,ar6,o pediuwe PM1I> nóil. Pedlm0S para <>e 
~ d& DOM& ieliglão. Pedlmcll pe:~ 
~- que pl'OOi&l'0m a nosa& modesta 
.tfnlca. Pedlmoa i-ra 011 fa.~ a quem 
damct1 reméd.!08 • roupu quando u t~

. moe. Pedim.08 pelo enarandecim,ento da 
IIO'!I!& Umbanda. O meu 110nbo li wr • 
SOR.J!: oon.struido. Grande materialmente, 
poí.S espiritualmente êlc é tmen.so, ma..q l.8so 

depende e multo de todos 06 nO&'õos !rm!í.os. 
Sete da Lira garante qll(' ficaremos 11,0nde 
e.stam06 e eu a()l'(!d!to piamente no que êle 
diz. conte.mos oom a ajuda délc e de todo
o povo de be'1'1 d11 nossa crença. Leml>r<"m

• qne tem mutta gente precL~a.ndo àe 
.! -DiM. Fat.a um exame :na sun consclên<' "' 
T:,e ff1a ~ vooê pode noe ajudar e nos 111u
ff.lra, pots eeta.rA aJ1 .. nt1o • ~ma ca~111 
'• • • ~ia. 
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SORE Tem Nôvo Programa 
na Rádio Continental! 

Festa de 

Amê{ia 

Simões 
' . '., •,- . .,, /'7"'· ! : ~ i, ... 

... , • 1. 1\ ', ... L .;1_•..'. • < .I s'.7 

Amélia Simões, a DO&Sa 
estimada e fiel amiga, rea
lizou uma grande festa 
idealbada pelos seus filhos 
que com.em.oraram de for
ma brilhante Q aniver~ 
• da ._ competente 
Babá; · ( ... Qt W»o ct. 
... Mle4., 

Cnscelllt dia A 1111. ftlllM .... para-• IIAt PMt RII 

16 ~ TalllíNI Ji lrecllcltlll, • tlllb• 1 rtfflla ORIIAS, 

• t.• .... ~ li fllll .. ais • - ,,._ • 

IMII Celllltnlll, 1N11 • dtniilg11, 111 htrárlt As 22 is M 

• cll•ldt "A Ytrúdt SArt • Espiriffslto". 111aa luta 

,11 ct1111n1r t nlo esfifflOS ª'"" satisfeitos, pois .... 

,..._. der i nossa religfãt, daremos. Te111os 11111 eqaipt 

v.altltte • estamos dispostos a tvdo pela nossa cr .. a • pela 
' 

união de todos os irmãos em Oxalá-

A Jovem 

Yalorixá 
------- -

(LEIA NA PAO. 4) 

FOGO NAS DEPENDÊNCIAS 
00 SORE NOS ESTIMULOU 
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O PIOR DOS MALES! 
LUIZ CARLOS FORTES 

(Bab3,lorixá ALEl\lm:) 

. ~em dúdda, a IN_VEJA é o mais per
wc1oso dos males; e necessár,o qu.e io
dos nós saibamos nos defender o~ 
micrôbio maldito, que desmorona Jares. 
ae1ba com a paz, destrói amb:ades e 
en,·enena corações, gerando pensamentos 
t.u1pes. d«wpando sobremodo as inicia
tivas construtivas que aos olhos dos 
inve,iosos e fracos de espírito nada re
presentam 
. Todo a,_uêle que pelo próprio mere

eanento alcance destaque na vida pi
blica, social ou religiosa, e consiga atra-
es de um trabalho honesto em be.nefi• 

cio de nossa Religião, com mu.ita dedi
QÇão, renúneia, peneveraafa e oens 
propósitos, o dtn•ido progresso material 
e espiritual, di.àriamente são lembrados 
pelos pobres de saber, que possuem a 
a~a enlameada pelas suas próprias des
Vll'tudes, nada constroem, pois não {NIIS
,Sllela c:ellerit.e jl&L'a tal. 

. . '" 4iiêacias -.Jtz k ........ 
cuus, tem a INVEJA sido colocada à 
prova, destruindo coletividades, sepa
'rando os .-,e anta ~ em barm~ 
Dia, &ramf-,,.andc, aJlllipc em inimil'OS, 
dmauiu.Jo urinh .- pareciam fir
ars e buleslnt&ínis 

Sefreado aa -.me • eemea&ário& 
&aiNsos par palie d• nndilhões de 
noaa Bdl~ . ... se escondem sob o 
mante~ ela ...,issão, eontinuaiemos. 
parim, humildes e leais à nossa causa. 

AinTés lia História existem provas 
eloqiiell1es de en.fn.4uecimento de gran
des eoletiridades ftli~os:as, dirigidas por 
elementos altamente esclarecidos. que 

per rulpa da 

INV~~A que desune irmãos e que em ação 
maleflca afasta dos quadros associati,•os 
excelentes, leais e dedicados trabalha
dores, enxovalhados pela cabínia e pelo 

esquecimento do que fi2>eram em bene
ficio e pelo crescimento de sua OrgaJli
.uçã.o, derido ao nefasto t;rabalho de as
tidores, desempenhado pelos que carre
gam a JNl'EJA como a corôa inigualà
vet dos que nada Jfaz:em. nada eo -
trol'm 

Em minhas prec~ humildemenk pi!· 
ço: Dai-me, Pai OGUM, o que vos resta, 
aqailo que nin~ém w-os pede, não ~ 
o repouso nem a tranqüilidade da alma, 
nem de cerpo, não vos peço nem a ri
queza. nem o êxito. nem a saúde; tanto 
"~ peàem .isso meu Pai. que já não deve 
sobrar para dar. Dai-me, meu Pai. o 
que vos resta, dai-me aquilo que todos 
recusam, •11ero a iaseglll'&D('& e a iD-
41uieta(,ãA, ,4lllero a luta e a tormenta. 

: ~ meu Pal, definitiYamente., 
aru-me a cert~ de ~ .. llleri a mi
nha parte para sempre, pol'llae nem sem
pre terei a coragem ele võ-Ja pedir DaJ
me. mea Pai, o •• .- nist.a, dai-me 
~alio 1111e os outros não ~ -
dai-me também a CORAGEM. a FO ÇA 
e a FÉ. 

-:xo:x-

TOLA !HALE.'\IBE rea1iu coDSUltas e 
Jôgo de Búzios com "'Sela"' 'l'rallca Ba&5 
das Almas, tôdas às quartas-feiras e sá
bados,. a partir das U. horas. na llua 
Na-.c:imento Gurgel. !:9. Larco da ., __ 

tinha ent valdo Criils 

U ba ,di tas de São Paulo 
Nos Mandam Gentil Convite 

Da Cruzada Federau:ra Es· 
pirita de Umbanda do E.5ta
do de São Paulo, recebemos , 
a seguinte c:a.ru convite: 

6ao Paulo. 3 de novemoro 
de l971. 

P'rezadO .,en.bor 

A Cruzada ftderativa Espj

ri.ta de Umbanda d.o Esiado 
de São PaUlo, e o jc)mal 
Tribmla Umbendist&- romo 
jávêmfaaeodobáum~ 
cênio, promm,erio êste IIDO a 
lil.ÚI rndidoD&J ccmcen1Z11Çào 
rellgiosa DO rit:a.&l umbandis-
ta. deDorninada •Obngaç,í>es 
de Yemanjá.. E&&a manifea
tação cooatltul mna das mais 
imJ)Ort&Dt.es promoções da
Igreja Espirita de Umbanda.
que ~ a rever&u:ia a mn doa 

GN na Umbanda 

Ccrresi,ond!ncfst 

Rua Pemambnoo um 
Encantado - 0B 

.auuo:es de seus · ar.xas: a 
Ramna do Mar . 

A referi<1a .::oncentraça.o st: 
rea.ll7.a?'t. no corrente ano as 
!I tioras do dia 5 de dezemoro 
próximo. na Praia Granae. 
defronte a Cidade Ocian. 

A Cruza.d. .Federath'a Espl 
rua de Umbanda do Bstado 
de Sã.o Patllo, ~ o pruer-
4e duigu a V. s o preaente 
(l(JJlnt.e, na expectaitn. de p0-

1
• 

der merecer a bom& da SU& , 
ilustre prer.nça. ocamo que 

v jornal l'nouna 0mnan.uta 
terá a saustação de agraClà
,o. com o dipl= :!e Baba-
1aõ Para tanto, é necessar10 
uma confü:mação com antece
dência e a ~ de 4 fo
to:. 3 x 4. 

Ao final. apresentamos os 
nossos mais Qlleeros agrade
ciment.o.s. pelo que :oos subs
crevemos. 

Fraternal e ateD.ciooament.e. 
ca, José Antônio Barbos.a -
Presidente. 

BABÁ AMÉLIA SI - ES 

COMPLETOU TEMPC 
No día 3 do corrente. reall

zou-se na renda ~mta Pa1 
J<l8Quim de Aruanda. situada 
na rua Salvador de Sá. 224. 
um grande eoque em bOmeDa,

gem ao aniversário da .Babt. 
da casa. a nossa querida 
.Amélia Simões, que completa
va mais um ano de e.xistêm:lL 
quase tôda ela dedicada ao 
santo. 

seus filhoS, fiéis. parentes 
e amigas foram levar o seu 
abraço a grande zeladora de 
santo • a !esta revestiu-se 
nmna brllbante demonstTação 
de fé e amor pe..o tanto. A 
r =~ J n :ra. tidade da., 

ma.1s Vibrantes qae trabalha 

com Amélia Simões baixou. 
-Oen amsolt.a óel:I, )PlllJlCLpa)J-. 
mente todo , seu axe a sua 
!ilha que é sem dúVida um 
baluarte da D06Sa religião de 
Umbanda. •, 

lNÕ6 -.:,lll"..llll!DllE o .!ll05S0 m.ai!i; 
sincero sarava. a nossa quer!- 1 

da Amélia Simões e rogamos 1 
a Oxalá que lhe- dê ainda 
muitios anos de vida pois a 
Umbanda preclsa mutio da , 
sus ajuda. para chegar ao 1 
lugar que merece. conhece
mos Amélia Simões de 1011.a 
data e .sabmlos da sua capa. 
cidade e COllll)Zt.ê-nd.a. Sa-

revá. 

t 

1 CURIOSIDADES 
• V~ sabia que 05 12 Ministros de Xangõ, 6 ml 

nlstlra.,ram pelo lado dire1to: Ahiedou, Onlkoyi, Are.: 
ba., Oa.nxecun Tela e Olag·ba e 6 pek> lado csquero . 
Are, Otun.. Nibmi., Kahn e Ossi-Olnlkoni? o. 
• Q_ue a primeira visão mediímlca de Santa Joana 

D Are, deu-se numa t.arde de 1425? 
• Que_ Roberoo Amadou escre,-eu o livro •·r.a Pa.rapey 

chologfe''. uma. das obras mais lmPortanres no cam • 
Po da divulgação pa.rapsicológica? • 
• Que .a tribo dos Luena. fica localizada na J)lan1cle 

. do ~ DilaJn, euire os Distritos de Luanda e do 
lex,co. e:n Al'lgtila.. e :a fronteira ocidental cio Congo·• 

• Que GUlgUel1.a f0tr1mu::n um agrupamento d tri~ 
~ SDb-gnrp,as tmco.s, onde se destacam ~ Ltmia. 

Lutnzo, )l[ambtu::lda e os próprias Ganguela? 
• Que <0 Omcã Tel!n-po quando corporado dança mu

nido de uma grelha. e de um e.spêto? 
• 9ue os _Do~wn e Bobô são PoVOS de trad'çâo arns

tica rnaJ.S rica e mais antiga do Sudão ~ntr,J , 
• Que o gruPo Bijage habita o arquipélago do m ,8 •• 

mo nome. tem frente ao estuár:o do Goba no mt 0 
da Costa da Guiné Portuguêsa? 
• ~ as Eramldes são figuras que encarnam 06 ~

Plr•~- de familiares ligados às criticas d'v·na•or as 
e a medicma feiticista.? 
• Qu-e ao sul do Alto Volta e d1sp:!rso sõbr<' o norte 

da ~..a àe Marfim e ao Noroeste de Gana vh·t' a 
tribo U>bi. oom oêrca de 150 mll pes90QS? 
• Que J'olio 0esa.r foi apunhalado a traição p lo 3CU 

protegido Brutus. em 44 a. e.? 
• Que em tõmo da embocadura do Rio Z-1 re Nn 

Camb.Dda. na Região de Noqul, ao nort.e d 0 An,go:a, 
vive nm oomplem de tribos que oompreende 06 aloni• 
be Bavi}I e OS BaJroogo? 
• Que Sant.o Antonio de Pádua nasceu em L·.sbôa nm 

1~ de agosto de 1195? 
• Que no sécu!i> XVI. 06 Bavull e os Balt,.ngo f ·ziam 

parle do antigo reino do 11.an·congo? 
• Que Antonio de Pádua era teólogo e profe.:iSOr rc foi 

canonizado pelo Papa Gregórlo IX om;e m~ 
a sua morte prematura aos 36 anos de ld::ide? 
• Que GllfJ ~ acre,d&la,,_m qUCI O ~ ~r..c:. :.;.' 

lugar de = os CS!:> ritos que .-=-=-. 
da matér'..a e dormiam n seD'l" ri:.? 

TERREIROS QUE 
RECOMENDAMOS' 
Te D d a Esplrita C&boc o 

Taubaté, roa Leon11Ua. 67. 
.Ramos - ses..'i>es senas-lei 
r..s. consultas às quanas- f ei
ras. Yalorlxá Emflia Martins 
Presidente João Fonseca. 

T e n d a Esplrita Caboclo 
Urubatão, rua l'angarà, «B 
Yalorixã Deo:reléia da Costa. 
Sessões aos sábados. de 15 em 
15 dias . Consultas às quartas
feira.s a partir das 15 horas 
com Pomba Gira Mulambo e 
Vovó Camblnda. 1 

Tenda &pmi:a Cllboclo Pe
na AZDl e Vovó catarina. 
Rua Dr. LUlr Galdier Ley 
113. na Penha. 8e6Sõet= ~ 

. lJados OtJmul~ 
à& segundas. qual'ta!t e :6"' xtac
fe!ra!' oom biízlos_ Babll Ma. 
ria HeJen&. 

Cantinho da V<r
na D'Ango roa 
1311 MSa 4, Oana 
Rr: [,Oj'.ll,"; J>n,-:'_ ~· 

Lopes. 

Tenda Espmta Cabo.:lo Se• 
te Fôlhas. Rua Põrto H;.co, 
228- Parada de Locas Baba
taó Manoel L de Lima Ses
sões aos sábados de 15 em 15 
d.las. Consulta!: dlàr!am~nJ,e. 

Tenda E.5pírlta Ce'a dl' Je
sus Rua Ta~rá- 444 ~ 
roes aoe sábados Bllba!.aO 
Altino. 

I'enda Espirita Cli8to Re1. 
Be.bâ. Elizabeth. Ogá :M1g-.ael, 
Rua das Telefonistas. 50- Vila 
Aliança. 

Hotel Ar E Campo 
(00.M NOVA DIREÇAO 

Gerado?' próprio - apartamentos luxuoros, com mú
sica e Telefone. 

Otlmo. serviço de bar e rest&urante \. 

RodoVla Washington Lutz Km ~'6 1/2 
<!- 500 metros do viaduto R!o-Teresópo "r 

FILIAL: Trevo Hotel 
Um dos mais conceituados da Pres. Du a Km IS 

DOMINGO,. U/ll/.1971 GM NA UMBANDA 

,IO L 
NORONHA Fll.110 

Pw 11111 momento ê1- quis SOffir ma.s 
sorriao 1)ffllMfeu DO ramo ar'busto .-. 
fustigara IMlll rosto: "adio tiue o ~ 
8'01'&, pob náe O Tejo me.la DO eau,a;a~•. 
O homem oontinuou avança.nele ràpl4amea-
te. tro de bollQlle, elhando, c!e 
quando, )llll'a trú, como N tqt,.. de 
cran perigo, 

O cu.rat 4o rio era lento • ma.mo e ..
meu.te • .t. hem punham 1m1& ~ c1a 
fúria IIÕme a 911putide_ AG111 peaeoit, 111M 
1>racadaa fenm pcrdm.de a brteMklaff. Cb► 
pnmàmarr-epona~ao~ 
WIIIPO. Enenu.dos t1e ~. bebsam na 
-- daa m1- • -1.anm De, araa.. :aea
l)Ulllldo em ~ llaaRee; amrtam. 11M 

Sentia cana~ o mêdo, mu êate aparaTa 
aqiaêlc,, Era preciso avallfar pm • aem 
demora, pois o lniDúp que o peneg-ala en 
implacável e eruel. Cenhe4lia-lhe a màDle 
vingatin e recon1lecia saa. imensa ~làa,
de de rNtrear a PftA. poia era um ,_ 
oaçador. Sabia que seu adversário lhe -
superior: "ai o an.nç,o que teolao sôbre ile 
pode me Alvar". 

era um .-ri3o for9&do pela ~-~ pois 
ada viu 11& eara tio oatro - sinal 4k 
auü,aUa.. "Eu üaJaa ,._ de fazer a)pma 
coisa, mas ~ ae lllni.. • q- era"_ O 
outro riu e d.1119e: "Ew '-mbém". 

E ambos ae sentiam como 9e üv
aoabado de naeeer, 

A &te pensamento, redobrou - ener• 
rba e Imprimiu maior ligefre&a àe 1UU pu
sadaa: avançava a.gora eurvado para a frea
to, C111 olhos a.ce.sos varrendo o caminho, a 
fim de evitar aa vergastadas dCIII ramos maú 
baixoo. Seus ouvidos procurav-am ca.r,f,ar to
dos os sons da reta.guarda: dali vinha o 
perip 

Olharam para - roupa.a molhadaa • 
ro&aà, quaae - -preender. ''ri: melhor f:r 
até o povoado, úimos neeeuldade de !leClU' 
u Teste. e comer al&Uma coisa ... Na taber• 
na, perguntaram: "como ae c.hama ês8e rio?'" 
O taberneiro falou: "'tsle é o famoso do 
Letee. Conta a mitoloeia que êle tem a p~ 
priecfade de faza qagal'. tôda. aa lembran• 
Ça8 da alma., deixa&ick a.penas vape e obs
ema. remlniscênefas. Quem bebe do Leta 
eaqweee • pa8Sallo, mas, ao atravessá-lo, de 
llin, ele tudo 11e· lembrará". 

Por rim, chegou a um declffe e - .U
'flr&nr o que tanto êle proean.va •lea~· 
o rto ... Arara, lenho a minha ep~. 
Do outro lado, sio mtaü. GIi camlnh• e 
Inúmeros CIII eseonderijoa"'. 

O. homens -- em IIÜêlldo e tive• 
ram o memio pene,,_t-e: •1111ando voltar-

La.n~-se àa ã&'uas de rio e DMlell. 
Foi nesse momento .-e • autN hemem. 

alca.nçou e decih'e e ria - ..- a braee
Jar. "Não me escapará: &OU melhar aadador 
que êle e veu alean«;á-lo em pi- mves
m". Ajeitou o panhal 'fiD&'ador ao einto e 
meraulhou. 

moa à outn. maqem, Nl>eremN. A&ora. te
mos ele procurar ~-

Dia 21 do mês pasaado, ~1-

nn:.w..o, WJl 00mprOIIlla5o CCJ1D 
o ;,t>!U; e gunJ)em oooo.sco 
me.,mQS. porem à& vêzes so
mos obrigados a cance.tar 
COW!Koaw&Oe que lilnhames 
TDnLaàe de cumprir e Jua&a
meme esi;e com SORE o queJ. 
eiitavamoa preparados para a 
:tesr.a do seu aniversário. sur
giu um problema que Impe• 
diu-nos de l.rmolll até lá. 

... 113'8llleni;e no dia 27, eu 
ac,w.va-me aborrecido por não 
poder !onna.r fileira junto ao 
Exercao lira.nco de O:uJá, no 
seu dta festivo e levar o a.bra
ço do povo umbandi.sta ma· 
i:aense, ao grande comandan
te Má.rio Barcellos, quall'1o 
de uma qu,eda de bicicleta, o 
meu filho caçula Ma.rcellus. 
teve uma ela vicula quebrada, 
precisando imediatamente de 
cirUl'gia médica. então agr 
clcci a Deus pelo problema 
que impediu-me de Ir até o 
DOSOO querido SORE. 

Gmte, todo dia é dia de 
testa no SORE, e qualquer 
hora qUe eu eh~ hnerá 
alegria. vã também e com
prove. 
CORRENDO GIRA 

Em dlM da semana J)IISIII.• 
da. o Alabe Jorge. com 06 
Ogãs Manoelzinho, Sérgl,o e 
Odemar. vtistaram duu Ten· I 
das da Do.!Sa cidade. 

A primeira foi o Centro Es· 
pirita Ogum Yara, onde lerou 
• todos d& casa o abraço sem• 
pre fraterno do seu Bai.Io
rixã Banda Cilê. 

A segund& 1'1a1ta fol aàb«-

Os mala aWaclos sabem q11e o ltlo Le&ea 

edite realmente: êle - lle CallaJ Semi

- • lleatmbooa na Baía .. Citero. E t.a. 
nós o atravessamos, ao nasoer. .. • • .. • ••• 

em r acae 
ADILSON FIGUEIRA DA SILVA 

do dia 1-11. oa Tenda Ellpl· / 
rita Ogum Na.ruê- O&.- cata . 
uutiw bem dingilia pelo Ba
balorixá ~ lEdva.rà Mel· 
relles>, e que sempre que !á 
va.i alguém dO Xs.ngõ Menino, 
e.ld.ste aqud& verd.adeil& ale
gr-. que contagia a Wdaa oc 
presente.s, O Alabê Jorge Ioi 
convidado e deu o aeu reca
do- cantando aa belu cam.i
gaa que em todos os manen
tos. noa faz lemlml.r o 1.• 
li'NCO. Muito obrigado sr. 
Wad. lr a sua Tenda é ter 
a cenaa de que esta.moa na 
nossa Ce.a. e 6 com êste amor 
que muitas glórias tem che
a;a.do à sua.s mãos. 

Rogo a Oxalá, qae reforçe 
sempre a união das casas ae 
xangõ Menino e Ogum Na
ruê. 
NOTAS 

Esta semana !ui até o E&
túd1o àe Oravacães Disctape 
Ltda.. estúdio que rea!izou o 
LP Gira da Amizade, que no 
meu enteruier é também de 
muita ,ente. foi o melhor 
disco de ca.nt.iga.s de Umban
da realizado at.é ho.fe. Che
gando ao enderêço do sú
dio. tive um& tristeza. muito 
grande em saber que o mes
mo ha'f'ia acabado. Acho qu& 
este LP 6 pat.rimCllio da nossa 
religtAo e algumi bi ele co
locá-lo novamente em fabri· 
cação. Por !!i.\!or, não deixem 
Este dfsco morrer ••• 

AiDth falando em d1sco, 
acho que para supJ;antar o 
ac:lma citado "Gira da Aml· , 
ade~ só ITNll6IlN) l LP do 1,t 1 

Fe&tiva.l Nacional d& C&ntlga 
de u~. a. ~ t1na-
1wu aio rea.lme.nte lillãoe 
que. quanto mais cantamoe 
no Il01IIIO ~ ma~ fica
lJl<l6 go.stando dêles e oomo 
seri& bom sabe% q-ue. par melO 
de um U> o Braail tnteiro 
pudesse cantá-lo:.. Aqu1 em 
ll.acaé pergunam-no.s quando 
fti IÚr' ê.ste di.scO. 

TENDA ESPmrl'A 
SENHOR DO BONFDi.. 

Quem em Maca.é que é Wll· 
ba.ndi.&t& e não conhece a boa 
irmã. amiga e grande Yalo
rixá Cantilba. O seu terreiro 
é a Tenda Espúita NOISSO Se
nhor do Bonfim, a Yalorixá 
é Djanlra de Souza Alves. 
uma baia.na das boas que a 
boa terra mandou para nós e 
a tenda está Jocallzada na 
A nmda Luiz L!rlo. 56, .B&rra 
de Macaé. As ses.sõea sã.o rea
llmdu às segun-da.s,-feiras e 
sábado e a casa tem como 
Mãe Pequena a eficiente Al• 
berUna Tefxel.ra de Soll1AI e 
a.s enüdadoes da Yalarixá 
oanWba do: 0gum. Ian8â, 
caboclo Pen& Dourada e o 
bondollo Pai BeDediio da.a 
Alm&8. 

cantUba é lllha de mna 
das ma!& antiga.a urnbazvtis
t86 de Macaé- D. Nica. que 
boje. Já TelhiDba e muito 
doente ainda é lembrada pe- 1 
los seus trabalhos dentro da 
nossa religião. Meu aaran. a 
oodos os componentes da Ten· 
da senhor do Bonfim e a to
dOIII os lrmioe de fé. 
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CRAVO-DE-AMOR 
W AI.DEMAR V. SIMÕES 

Fm um ceno ja,rdlm, num ~ 1aDgiquo do Estado da 
OUa.nabal'a., onde vá.rias pe6SOl1,S, de tMaa u oamedais llOCialll 
doentes e com riria, problema (quem é que não tem proble~ 
ma?) l'ão, t.od.cg OI! 8ábadoll, &emir o a.roma da.que"' oravo que 
~u oam. outl'll8 !Iõree sobreviftll', a})l!IIR de ser a.tacado, 
co~. pe!u en'8l!I diminba.s que não medem esfor• 
901! pen 9!lfocá-Io; ma;s l!fe, o cravo, conémua e continuará 
lut.Mldo, dia a dia, oontn a peçooha du eerpemee e as gar
ras du ervas dantnhafl, porque, somente, aas1m, poderá êJ.e, 
at.r&vés da luta & d& ~ p,.oa,eguL, ezalalJdc o per
tame que envolve a. todos oe somdores f)1'0dlm!ndo..lhes a, euea 
e a. paz de ~frito. 

. O crs:,o é owt.l.'IMl.o por uma Jardineira. l:>olldcsa, humilde, 
c&ritat.iva e de m.uit.e. fé DO Altf.lmmo; por isso mesmo, ~ que 
6le. o cn.vo, ~ o afet.o, o amor, o ca.rinho. a com• 
preenaão, t. traternidade 4!111 sua cultivadora pode, a.través do 
~. ~ é levado peio vento, !ecunda.r outra& Oõrea, em 
Jardlllai d.ísta.ntes, a !im de qt11e po&Sam, tllDlbém exa.Ja.r 0 
&l'<Xllta àt. PAZ E AMOR. ' 

Cel'io dia eia que, de um JIJDmen,to pan. o outro, $1l?ge ,. 
t.erri1'el maldade oomo ftl'dadeiro ta-ezooto que · fw;tiga as er• 
.,... àllDJnf:w-~ que cirtulda.vam o OI'8.VO, 8i)el'ltllB pai-a lhe SU• 

pnm a a1va, eutretamo, treme:mm. porque não poo,sui.a.m, 
como não podem pca;uir, sat'lcíentemeo.te, ni.raes firmes de 
bmlàate, de !~, de ~. de fraternidade, de P81', de Luz. d.e 
humBdeàe, de OM'idade, •• antão, como se !õ&sem sêres hu• 
manos, por enmpJo. ao simples- sinal dos <l&al.oilllllllia.coe 
(Pemcm&ma - J.mpalao que ieva certos doem.es a morde. 
l'elll-6e ou a mordenm oa clramstant.es) agiram. Imed.lata
maat.e, ~ a tmba e march&ram pa.ra. ~ pi• 
~. acb!ncalba-r, di.famar aquêle cravo que 4 ternura: paz 
e amor; ™ na sua bmol)da.de, na 9WI. serenidade na sua 
aJ,egtia, na sua &ltivez, soube ma.ia do que nuooa. en!renta.r a 
situação que lhe impUl9eram e a. sua queridissima. jardineira 
que gem,pn o tra&ou oom amor, ca.rinho, hmnfJdade, e, firme 
ma IUM réles, n& sua mudei, rolta.da P8Z!a o céu 1mplora ao 
Todo Podenleo que perooe, int!n1ta.men.t.e atll1 pobres de eopl• 
rt~. , 

AB ervas daninhas • tn.naferiram J111R a lama C&lle é, 
ree.Jmente. o Lugar ande devem ae ramWcaz, porque ao lado 
111> cr&VO deveri.o permanecer cn.'V011, ?088& ~ outras flllres, 
J;>Ode &G cal:r de l!I08S pêtlt.las, )almala ~ er..- àamlnbaa 
e Im mres que e:mla.r!lo perfuina e não sa:zn ~-

Ao mcrever eataa mmples JiDbM ccmbecia de Jaqre a Jar
ãmeira que bMi& ~ ao 1. • Fe9th&I ir.ciorl&l de 
OeelJtleae de Ummooa, a ttm de J.Ctiltlgtair' um 1-iJde J&r
dlDeiiro que bnou. Plltl'te naquele !e&Uftl, mu nem qms que 
~ bmmlde aervo tiw a. lel!oldade de ooabecllr, no 1. • 
aDiffl&álrlo do &ipemo (qão das Relações Eepáital, o c:nvo 
da quem b.Dio ae 1a1a...._ poil, a V'llll pnl • a de qae o aeu 
&lUDa procms veróade!roa mllagrel. 

O C111e lamenk>, prclrJDdamenYl, ~ de nAo t.er podido me 
t.prmiml:r' do cza,o, porqae. tal.~ n.1o teD.b& autr& oportu• 
Didade de ve-1o t6o de perito, po'f&, gesta.ri& (W IISltf% o seu 
aroma ma forte, mas, mesmo asim, sei que - allitos Ja· 
mala faltuf. um pooqumho daquela vibração po6itlva que í 
eammda no sentido de rJlvies a todos os a.flftos. 

.1. hora. • dte união ~ tôdu u religiões. àe 16cm • raçae 
pam que tenba:mas um mtlil.do de PIIII e Amor. 

~mos o ''P.ino da Mela-Noite". mac Dio de doze em 
dome bDn8. mas llim a tod1Js 05 tnmmtes. 

A todos 06 meus Irmãos, desta terra bendita que .&e chama 
Brasil, eu peço qne façamos, de ~ da.do&, com pensamen
t.o pollltlvo, o "Pino da Meia-Noite" voltados pau ;,. Paz e 
Ainor .• 

Que Zamb1 e Oxalá permitam que t. ~ 'f'.ft por 
mu.ttos anos com se.úde, com amor, COID paz. com tnianqui!i
dade, e, prtncípa.lmente, oom hmnildade para que cootinue a 
oultin.r as nõres de seu jardim. 

Ja.rd!.nei?a não fiques triste n.ã.o choreb mais, ~ você 
ao revolver a terra jogou fora a.s ervas da.ninha; e u suas lá
grima.a não foram em vão, elas regm-am o jardim e néle nas
oe.ram várias OÕl'es_ 

:Meu saravá. a todo.s os jardineiros e jardineJ.r~ do jar• 
dlm da "Tenda &spirita FilhQs dlB oa.bocla Jurema~. 

AULAS DE CORTE E 
COSTURA NO SORE ! 

A part.ir da próxima sexta-feira, às H horas. a 
Babá Edith estará iniciando wn curso de corte e 
CO,;Jtura. na sede do SORE, na. Rua Pernambuco, 1161. 

M senhoras interessadas deverão procurar infor
mações na nossa secretaria. com a própria Dona 
7d1th, nas sextas-feiras naquele horárlo ou dl!í.rla
mente com a .secretária Matambele. 



lõimióo, 1'/ll/t9'1 DOMINGO; M/U/lt11 ------------------------------------------------
Ma.JS um compêndio espe

tacular vem acompanhando o 
SEI. àe6ta semana. Trata-&e 
da t.eroeira edição de "Ohico 
xavier no Finga Fogo", de 
cUJa, transcr,evemos algumas 
passagens que achamos de 
g.raua.e U11portt.ncia pa1·a a 
1de11t1hcação dO.S nossos lei 
&ores com a tigura de Cluco ' 
xavier. e.ste grande esp1nta 1 
brasueiro que, a.traves da psi· 
cografla r,em dado enseJo para 
que cerca de 4-00 eS<:l'l tores 
deseuc u·naaos po&am atra ves 
de suas mao.s frage1S se co
murucar com o publico. Nes
tes ,1() ano.s de Psicografia, 
PUO!ICOU 107 .ivros e tem 
mais 4 no pre10. Recebeu 
poêmas, romances. J.ivros tec
lllCOS e 11vro.s doutrmàrios. 
cron.cas e paginas em prosa 
isto sem cantar com o traoa
..no de.senvo1v1<10 pelo me<ilum 

1 de 1927 a 1931, já que êste 

Chico Xavier Glória Do 
.Espiritismo Brasileiro 

CIIM 61e explica corno endll 
Cll6 provação que o mun<IQ 
eap1rltual lhe nega, para moe
C;rar que receber l1Vl"OII dos 1.na. 
lrutor~ e.spiritua.is, não lhe 
llria privilégio algum. po.ia 
eetê. êle apenas cumpr:.ndo 
,un dewr de mê<iium e p~ 
tato tão fnllvel quanto qual,. 
quer outro mê<iiwn, com ne
cessidade constante ele ora. 
çõea e trabalho de boa vonta,., 
de e vigilância. 

Sôbre O 1Espiritism,o ''· 

aão foi publicado. ! 
De toa.os os uvros pslcogra

.ados por Chlco XaVier. 5 l;.>i• 

Lão traduzidos para o espe· 
.-auto, nove para o cast.lllano 
-, um para o mglês Chico 
~avier nunca recebeu ne
;1hum centavo de direitos au
.ora1s. Destina todo o 1uc1·0 
Je suas produções a organiza
.,ões espíritas pa.ra a.pacação 
.m obras OOClalS. Além <1e :.eu 
Grabilho psLCOgráfico presta 
.ambem, as61Stene1a. a pe.ssuas 
aec.ess1tadas e doentes. $ 
.ambem medlum para serviço 
.ie doutrinação a entidades 
;;ierturbadoras. frequentanoo 
emana!Inente. sessão de à..e

;obsessão na Comunhão Eso1-
rita Cnstâ de Oberaba. 

Humberto de Campos, que 
a.nt,es de desenca.rna.r opJ.oa
ra. sõbre o "Parnaso de Além--------Tumu.10" eio sorD&r-se 
aos mais atJ·,as escrtton.;; ps.-
cografudos por Chlco Xllvier 
escrevendo sob o pseudônlmo 
re ",rmão X". A comfçar pe
las famosas "Crõrucas de 
Alem-Tumu!o". ate o volume 
de "Carta e Crõrucas". Em 
disputa dos direitos autorais 
do grande cromsta ,brasilei
ro, a familia de Humberto 
de Campo., ,evou Franc1S!o 
Candi<lo Xavier aos tr1-
bunat.s, tendo o médium de 
Uberaba. vencido a questão na 
Justiça. 

Emma.nue1 escreveu a.través 
da m.edíUnldade de Chico Xa
vier vários romance~ como: 
"Ha OolS Mil Anos" "50 Anos 
Depo1S'". Renúncia "Paulo e 
Est.evão", Ave cristo·, todos 
passados em épocas antigas. 
na remota. Roma. na velha 
Espanha, na antiga França. 
E:.stes romances são c0nsidera
dos obras-pnma.s da literatu
ra; alguns deles foram leva
dos à telev!.São. 

Entre os escritores estran
~iros psicografaoos por Chi
co Ka.Vi-er oode-se contar: 
Guerra Junqueiro, Eça de 
Queiroz. Bocage. João de 
D~us. Robert Southey thlsto
iador tnglês> e M Bettolot. 
, criador da termoqulmtca 

Mr.ltos foram 0$ poetas bra
_,.Jeiros psicografados pelo 
medlum tie Uberaba - Cas
tro Alves. Cruz f' Souza AJ
phonsuõ Gwmarans. Guerra 
Junqueiro. Casimiro de Abreu. 
F'agundes Va,re:a Olavo B .. ar 
- tem páginas em Parnaso 

de Além-rúmulon, ªAntolo
gia d0i, Imortais". e. outr'.>S 
livros. Ficção em prosa é ou
tra constante na obra de Chl
co Xavie1·. Hilá.r1o Silva, cor
né.lio Pires, Nelo Lúcio são a.1-
guns dos autores de llvros co
mo "Ponto.5 e Contos", ·Fa
lando à Terra•, "COntos Des
ta e Doutra Vida", além de 
outros. 

A coieção André Luiz é con
Síderada um verdadelro mo
numenoo da .filosofia espirita, 
um documentário de tudo 
que acontece &iem do . sepul 
cro. Também fazem pa.rt,e de 
sua obra. livroo de História e 
Ciência, Filosofia e R-eligião. 
"Evolução em Dois Mundos", 
"Caminhos da Medlunl<lade". 
Palavras de Vida Eterna•, 
são alguns do sllvroa <1a dou
trina espirita que constam 
da imensa biblio~afla de 
Cluco xavier. 

Sõbre Chico Xavier ou 
FranciSCo Candido XaVi.er, 
nasceu na pequena cidade mi
neira de Pedro Leopoldo. ali 
por volta de 1915, um meni
no mwto pobre, órfão de mãe 
e criado em casa de estra
nhoo. conversa oom a mãe 
morta no fundo do qUintaL 
Ela lhe dá oonfõrto que oo 
vivos lhe recusam. Mas êle 
não pode dividir com runguém 
seu segrêdo, porque não lhe 
dão crédito. consideram-no 
mentiroso ou perturbado men· 
tal- O uenino Chlco era re
preen ao e castigado. 

De volta à taoúlia, no i;e

gundo casamento d.e seu oai. 
Chico continua sendo um me 
nlno muito estranho. Já tra
balhando, e estudando no 
Grupo Escolar São JOSé, de 
Pedro Leopoldo vamas encon
trá-lo na classe <la profes
sóra Rosárta, aos 12 anoo de 
tdade, cursando· o 4_ç ano pr1 
mário. Os alunos estão reo
n1dos para tazet"'m uma pro
va. num concurso mstltuido 
pelo Govêrno de Minas. O 
rema e 'Brasil ·. Quando o 
menino Chico Xavier pega a 
caneta para es~rever. um vul
to de homem ao seu 1ado co
meça a ditar. O menino em 
sua bon~tidade consulta. a 
professôra. Ela não sabe o 
que responder e o que farer. 
manda que êle pro~siga sua 
prova. 

Mas quando o Júri do con
curso confere a Chico xa
vier uma menção honrosa. os 
estudantes d-e Pedro Leopoldo 
passaram a acusar aquêle 
menino de estranho. Muita 
discussão se travou e a clas
se pediu à professôra que fl· 
zesse um exame público com 
o p queno Chico "Nesse exa
to momento. tornei a ver o 
homem que os outros nào 
Viam e êl-e me disse &tar pron
to para esc~ever". 

O tema desta vez serta 
ªar-eia". Na tousa. o pequeno 
Chlco ~screve: - "Meus filhos, 
ninguém escarneça da cria
ção. o grão de a.rela é quase 

nada, mas parece uma e.,;trê
la pequenina refletindo o 
Sol de Deus ••. • Dai em dhm 
t,e, Dona Rooárla proibiu que 
&e voltasse a talar no as.:,-un
to. Chioo Xavier foi proioi
do dle relata.r qualquer co~ 
estranha que forventura. vis-
ae ou ouvisse. _ 

Chico XaVier a.os 17 anos 
trabalhava agora num arma
Zém. servlço puxa.do, de soi a 
&OI, A familia numerosa de
pende em parte do que êle 
recebe. I!: um rapaz pobre 
mas tem muitos amigoo, entre 
êles o Padre de Leopoldo. Se
bastião sca.rzelli. Con!e.,sor 
de Chico Xavier, manda que 
êle reze a.o Senhor quando 
tiver suas visões. Houve um 
dia aos quinze anOl3 de Chico 
que o Padre Sebastião para 
confortá-lo sai com êle da 
Igreja e o leva para comprar 
um par de sapatos. 

um lé.pl.s na mão e experlmtn· 
tasse a psicografia. Cbiioo 
obedeceu. A8 suas mãoa ire
miam em virtude da alegria 
e susto que sentia simUltA.nea
ment.e. Nesse dia o médium 
de Oberaba escreveu 16 p6.
glna.s sôbre Olll deveres espi
rl tuats. 

Chico Xavier muitas vêaes 
fot vitima da mi&tificação, o 

A flrmeza e a per.sonaJlda• 
de de Chico Xavier a vonvi.a
ção e lucidez do médium, na
turalmente não cabe-riam nea
ta pequena repo1-tagem bio,, 
gráfica. ---

TEMPLO DE OXóSSI DÁ 

FESTA DE ANIVERSÁRIO 
O Templo do Oxóssl, que tem a sua extraordinârla 

sede própria na Avenida Suburbana, 6 . 172, nos Pilares, 
e que recebe a segura ortentação do nosso Irmão Rena• 
to, nos env1ou convite para a grande festa de aniversá• 
no que se realizará no dia 15 do corrente, com inicio 
às 16 horas. 

Renat.o. sempre cuidadoso, está prepara.ndo tudo oom 
carinho e esmero, ajudado pelos filhos da casa. que são 
alta.mente responsáveis. Sabemos que a festa será ma• 
ravilhosa e faremoo o posslvel para atender o convite, 
apesar de termos MSUID.l.do compromissos anteriores para 
n o mesmo dia. De qualquer forma. agradeeemos a 
lembrança e rogamos ao Caboclo Pedra Branca que ilu• 
mine todos 06 fiéis daquela. linda casa que é, sem dúvida, 
mn dos orgulhos da. nossa religião. Saravá • 
--------------------------
MANADEUf (VELHA NANÃ) 
VISIT Al<Ã A GUANABARA! 

' Domingo pa.ssa.do, inicla
mos uma nova fase da nossa 
mu;.:;âo, pois estreamos um 
no','<• v1·ograma de Umbanda, 
11a Radio continental, nQ ho
rá.rio das 22 às 24 horas e 
que uá ao ar todos os do
mingos. O novo programa 
qu;; recebe a supervisao do 
t,uprtmo órgão das R-ellg1ões 

• Qi;,,_-,m tai;, e p1·oduZido e apre
Bo?i,, .. -lo por Mano Ba.rce100, 

1 e a equipe é formada pe1os 
,.,_,., 11tes elemento.s: Direçao 

, de ~,,~tião Mendes - COor 
< ~.;i:i;.,;ão Geral de José Lopes 
- 'l'rilha sonora o pesqwsa.s 
'é 1.tuo Roberto - Relações 
íf'ublicas .ii'ra.nclsco Tõrres 
Dias - R-eportageni, Externas 
iDa.rcy Costa, Franclsco Brito 
e Paulo Roberto - .A.SSISten
ws de Produção Francisco 
Zoroa.stro e João Barroso de 
M ,nezes. 

apesar da falta de divulga
ção. pois somente na. sexta.
feira ficou a.certa.do o nôvo 
programa. que se chama • A 
Verdade Sôbre o Espiritismo'". 
tivemos a grata surpresa de 
receber a visita de diversos 
ding,entes de t.erreirOB a quem 
agradecemoo do .fundo do 
nosso coração o prestigio que 
nos foi dadõ. Desta.camo.s, 
•renda Espirita CabOclo Tau
baté, Rua Leonidla, 6'1, em 

Azul e Vovó catarina, rua 
Dr, LU1z Geldier Ley, 113, 
Penha, Babá Ma.ria• Hei.ena -
Cantinho da Vovó Catarina. 
Dangola, rua Uranos, 1311, 
casa 4. Ya.lorixli. Bosa Lopes 
- Tenda Espirita Filhos da 
Cabocla Jurema, .Estra<la doa 
Caquizeiros. Babá Cacilda de 
Assis, representada por João 
Barroso. Estiveram presentes 
ainda vários irmãos de fé, 
entre os quais d.estacamos, 
Amélia. Barcelos, Marli Mien• 
des, Ne1de Ounha, Wilson de 
Oxóssi e outro-,. 

Após a rea.llzação do pro
grama inaugural, Mário Bar• 
cel013 foi ai vo de llingela ho
menagem. oom wn coquetel 
oferecido pelas Yalorixé.6 pre
sentias. com oha.mpanhe, Yi• 
nho e muita alegria, 1nc1u6ive 
com um bôlo confeoe1onao.o 
pela Babá. Marla Helena no 
qual se lia "Se.ravá a Um
banda•. 

o programa foi entregue ao 
sete da Lira para ,er a.eu pa
drinho e rea.lliamos num& ex
t.erna direta de S&ntia;imo, o 
famoao Pino da Mela-Noite 
que irá ao ar t.odoe os do
mingos em cadeia com aa 
nossas co-i.mãs, Rádio Nacio
nal e Metropolitana, nos pr<r 
gramas de Cedos PaJlut. 
Ata.ide Pereira e Ar1 Virieu. 

No dia 7 de maio de lll27. 
pela manhã, o Jovem C'h!co 
Xavier participa de uma ses
são espirita. Sua mnã Maria 
estava doente. e um casal 
amigo, Sr. José J'lermlnio Pe
raelo e D. Carmem Peràclo 
p-rest.a socorro à enfêrma. To
do.s da casa oram no próprio 
quarto da doenre. A irmã 
curou-se e o ca.sa.1 iniciou 
Chico XaVier na doutrina a,.. 
ptrtta, explicando-lhe o signi
ficado de todos os fenômenos 
que ocorriam com êle. Assim 
tem foi a eliminação .m -
Chlco ,ti er contieccu A!an 
Kardeck. Jeu seus livros c 
a.ssumtu a responsab!Jdade de 1 

No próximo dia 20 de no
V< mbro estarà entre nós, cm 
visita à Guanabara, a Yalo 
rlxá ManadeUI Velha Nanãl . 
Presidente da FedHação Ser
g!pana de Cultos Afr<rBrasi 
lelros. um dos expoentes po
sitivos da Nação de Angola. 
no Nordeste. 

Ra.moo. Ya.lorlxá Eml.ll.a Mar-
tntune~ IUhOIS d.e eo.n~:;:;,~;--~----tl'.ffl!"~~T1'n<l pirt do ca,.. 
cm sua permanência n UI 

A Técnica. de Som está sob 
a dlreçã.o do nosso e,sttmado 
e velho amigo Ofoero. 

sua mediunldade Em 1927, 
Dona Carmen Perác1o. mé- 1 

dium de muit.as faculdad s, 
transmitiu a Chico a rec<r 
mendacão um benfifto:' espl- t 
ritual para que êla tomasse Manadeu1 virá visitar seus 

Ajudem Nosso Irmão 
o nosso Irmão Arthw· Teixeira Bastos é um exl

mio pintor de geladeira.s e veículos além de esqua
drias e portas de aço. E' êle um profissional perfei
to. mas está passando sérias privações. Quem pre
CL5ar dos seus serviços, pode procurá-lo em sua re
s!dência. na Rua Vinte e Quatro de Maio 723 casa 
11 ou solicitar a sua presença pelo telefone 225-0877, 
por favor, com Dona Maria. 

Cidade ficará :~o Ylê de Ola~ boclo Orubatão, rua Tangarà, 
4:48, Babá Deozelé1a Costa -

Icê. na rua Oliveira Junquei• Tenda Espirita Os.boc!o Pena 
ra. n.9 44, em Bento Rlbe:ro 

~r nosso mtermedl<,, a ,es,, 
tlmada Yalonxá solicita que 
os se\U' F'ilhos-ae sant~ 11 
procurem no citado endr êço, 

Para a Velha Nanã os ~ 
lho•f• votos de felici'i ª"S 
em sua permanencia na Gfl,a.• 
nabara e os sinceros para• 
béns do St•rr-emo ô•r o !IRS 
Religiões E•p1r'tas. 

LEJA A08 DOMINGOS 

GAZETA NA 

UMR OA -

REFORMADOR 
Agradecemos a Federação 

Es'lirita Brasileira, o envio da 
revl.'.:ta REFORMADOR, men- ,· 
sárlo religioso de espiritismo 
criStão. Trata-se de uma ex
celente publka.ção kardeclsta 
que tem muita coisa para en
sinor a muita gente. 

Lemos e gostamos muita da 
página que veio marcada e 
que tem a matérle. dtellglões 
Irmanaciasl>, extraído do livro 
psicografado por Francisco 
C!lndido Xavier, 4:0ónto.s de3-
ta e doutra vkla•. J!lsperamoo 
que a ma.gnffica publicação 1 
tenha a a.e<:1ta.Ção que merece 

A simpática recepçao. c0n· 
forme dissemos. foi providen
ciada pelas n05SSS irmãs pre
sentes, sob a orientação da 
nossa querida Rosa Lopes e 
Emi!la. Agradecemos a todos 
pela. presença e prometemo.s 
dar em troca o melhor de nós 
para que o programa "A Ver
dade Sõbre o Esp!rtt!smo· 
seja de fato mais uma trin
cheira pela união da no.ssa 
religião. Contamos com todo 
o público sintonizado aos do
mingos, na Rádio Cont!nen
t.al, no horário das 22 às 24 
horas, nos prestigiando com 
a sua audiência. Escrevam 
dando sugestões, pois quere· 
mos melhorar sempre, pois 
no.sso ªslogan" continua fir• 
me: "Não somos melhores 
nem piores que ninguém. So• 
mos a.pena.s diferentesff. 

Y ALORIXÁ ACELY LUTA 
PELA SUA CASA DE SÁNTO Colégio Aladim 

A nossa estimada trmà 
Acely de Souza Silva, rua 
Luiz Silva, 419, Comendador 
Soares. Estado do Rio, e uma 
jov~m Ya ortxa que 1uta para 
ter a sua terra própria. Po
ri.m, che a de ooa vontade 
mantém seu gongá em sua 
resiaênc:a. e dentro das pos
sibilidades que tem presta ca
ridade aos que lhe procuram. 

Suas entidades são vibrant€s 
e de alto gabarito e Acely 

onde chega sabe fazer ami
zade. :e:. como nós, amiga de 

Cacllda de Assls e d.e Sete da 

Lira e wm pristigiado os ro
ques que realizamos no SORE 
demonstrando nestas ocasiões 
a sua humildade. 

Rogamos a Oxalá que a 
no.ssa irmã Acely de soum 
Stlva consiga em oreve ter & 
sua terra santa e que e:ta ti• 
que cheia de médmns. po1S 
sabemos do valor moral da. 
nossa irmã e temos a ir.::18 
absoluta. convicção de que 
rà uma excelente zeladora, 
Oxalá que lhe abençoe e lbEi 
llumine a coroa. 

A atual diretora, por estar impossibilitada 

de ficar a frente do referido colégio, que man

tém sua sede na rua João Alfredo, 32, na Tijuca. 

com os cursoe; maternal e jardim da infância, 

' deseja vender o estabelecimento. Os interessa-

dos poderão vel' no local ou se comunicar pelo 

teiefone-: l-~-18-76, diàrlament&., 

Program.a 

Benditas Chamas 
A noticia correu célere. O SORE pe-

1ou fogo. Foi uma romaria de a.migoe, 
que entravam e vinham Wl6 trazer o 
seu Incentivo e de inimigos que passa
vam abaixados em carros alta hora da 
noite para ver e se vangloriar do fato. 

Falaram em demanda. Mandaram 
fogo, mas a noss;i demanda tem um 
único JleSl)Onsá.vel. O Benjamim Fran
klin, que invent.ou a eletricidade. Um 
curto-circuito det.erminou a destruição 
dos nossos ·vestiários, e do nosso roncó, 
mas felizmente nOliSO sant,o foi retirado 
a tempo e nã4 sofreu sequer avarias. O 
barruã4, que era colado à parte que 

pegou fogo, ficou Ileso e de pé, ,raças 
à pronta intervenção dos nossos vizi• 

nhos, que, numa extraordinária de
monstração de solidariedade humana, 
Isolaram, com baldes de água e muita 
disposição, o resto da nossa Roça. De
pois chegaram os Bombeiros do Méier e 
eompletaram o serviço. 

Não tenham dúvidas ele 11ue multa 
rente vai se sentir responsável pelo 
event,o. Nos ouvidos, nas esquinas e em 
outros lugares, vão aparecer os "donos 
do Incêndio" e devem dizer mais ou me
nos o seguint.e: - ''Está vendo?t Man

dei um fogo pra lá e provoquei um gran-
de incêndio". 

Vai ser a maneira de oada um se sen
tir o herói da podridão. Confesso que, 
de início, uma profunda revolta me do
minou, principalmente quando eu e mi
nha mulher, em meio às chamas, reti
rá vamos as coisas mais importantes do 
local que era consumido pelas labare
das. Sempre ela. Firme do meu lado e 
valente como nunca. Depois, porém, pas• 
sados os momentos de emoção, cheguei 
à conclusão que o local precisava de uma 
limpeza. Por êle passaram pessoas in· 
dignas e de péssimo caráter que se acer
caram de nós para usufruir algo pessoaL 
Agua e sabã4 não resolveriam o proble· 
ma. Só mesmo o fogo faria a. limpeza. 
que foi feita, graças a Oxalá. 

Sou altamente positivo e não escon• 
do as minhas fraquezas. Enquanto os 
vizinhos tentavam inutilmente dominar 
as chamas, fiquei parado ali, defronte 
ao foga.réu e as lágrimas rolavam na 
minha face. Fiquei esquecido do mundo 
e parecia que eu é quem pegava fôgo. 
NlUluele momento veio a grande Injeção 
de estimulo. A minha santa mulher 
agarrou no meu braço com firmeza e 
dccisã4 e disse: - "Não tem nada não, 
meu filho. Vamos reconstruir tudo de 
nôvo" 

E' · por isto que ett digo que ela é 
grande. Grande nas vitórias e grande 
na.s derrotas, se é que isto pode ser con
siderado uma derrota. 

A lUatamba e o Logundcci cuidavam 
do santo, que estava desorganizado. 
Arrumaram e recolheram tudo, enquanto 
os outros filhos fiéis iam chegando. avi
sados pela gorda Mãe Elys e entravam 
em ação no trabalho de recuperação. 
Despontavam ali os verdadeiros aman
tes de um ideal. Todos unidos na fé 
Inabalável de um pai que carrega uma. 

missã4 dura e cheia de im}mevi:stos e de 

Mário Barcelos 
nenhum dêles faltou a palavra de i.ncea• 
tivo . 

A grande verdade é que o nosso su
cesso incomoda a muita gente. Pensa• 
n.m que estávamos destruídos após uma 
oampanha política. e saimos dos escom
bros para o ano de maiores realizações 
que foi êstc a.no qu em breve se encer• 
rará_ Surgiram novos meios de luta. 
Tínhamos, então, somente o nosso valo• 
roso Tablóide. Depois surgiu a revista 
''Orixá.s'', cujo primeiro número estará.
na banca semana. que vem. Na sexta.• 
feira, surge o Sebutiã4 Mendes nos ofe• 
recendo um programa de rádio que ina.u• 
guramos domingo, na. Continental, das 
22 às 24 horas. Era muito duro o revés 
dos que nos desejam destruir, e, para 

aea.lma.r os ânimoa dêles, aconteceu a 
demanda com o invent.or da eletricidade. 

Que venham os urubus ver as nossa.a 
cinzas. Venham ver a nossa "derrota" e 
ae sintam derrotados. Mas venham co• 
mo gente. Não se escondam na. calada 
da noite ou no assoalho de automóveis. 
Tenham pelo menos a dignidade dot1 
Indignos. Gozem o que nã4 existe e se 
percam nas brumas da burra impressão 
de que um Mário Barcelos se deixa cur
var. Sou madeira de dar em doido e 
jamais me curveJ ou me curvarei ante 
um revés por maior que êle seja. Até 
pelo contrário. Sou humilde nas vitó• 
rias, que graça. a Oxalá, não são pou• 
cas, mas sou grandioso, valente e pre• 
potente nas derrotas. Sou como um a1ü• 
mal ferido. Minhas fôrças se redobram 
e luto como nunca. 

Sábado à noite, depois da tumul· 
tuada manhã do incêndio, estive em San
tíssimo, e o meu amigo Sete da Lira me 
disse uma frase importante: "Das cin· 
zas da derrota, surge a chama da vitó
ria". 

Estejam certos vocês que se esco:.1.
dem atrás de cartas anônimas e de intri
gas. Vim a êste mundo cumprir um_a. 
missão e só vou embora quando ela esti
ver concluída. Portanto, tratem de se 
a.costumar com esta idéia . Não vou 
abandonar nunca a luta que me foi con
fiada. Muit.o pelo con!rário. Recolham• 
se às suas insignificâncias e se alimen• 
tem de uma glória que não existiu As 
minha sã.o muitas mas sou humilde 

O fogo destruiu um pedaço do SORE. 
Pooeria ter destruído a minha carne, 
mas não destruirá. nunca o meu ideal. 
No dia em que eu partir, terei substitu
tos à altura, e cada um de nós que tom· 
bar pela causa de Oxalá, será multipli• 
cado por mil e seremos legiões inteiras 
conduzindo a bandeira branca do ·glorio• 
so Exército Branco de Oxalá.- Sei que 
vocês vão passar pela Rua Pernambuco 
novamente. Escondidos no assoalho de 
carros e na. oalPda da. noite, mas dC'sta 
feita para verem não um incêndio ou 
as suas conseqüências, mas sim a nossa 
majestosa obra que em breve realizare• 
mos com a compra do nosso terreno e 
com a construção da nossa sede própria. 
Para se levantar algo, é preciso primeiro 
destruir o que não prestava e isto foi 
feito com o fogo da Iansã e com a :rnto· 
ridade do meu Pai Xangô. Saro.vá. 
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ESPÍRIT E O CORPO ÁSICD (li) 
çã.o espir1tua.l em amb1enw de I 
maior e.spil'itualiz&ção. 

A mediunidade é WD& fa
culdade comum a.o esplrito, 
variando, porém. o seu grau 
de desenvolvimento de pessoa 
para pessoa. sendo certo que 
esta livre. de cada ser. dar
!he a intensidade que qulser. 
no entanto nem todQS estão 
prepaxa.d<le para desenvolv&
las. Visto como llá uma dis
ciplina r1g<>I'06& estabelecida 
para aquêles que deeeJa,m , 
tornar-se médium de6envo1Vi
d05,. esta disciplina acha-se 

contida na a.tenção do próprio 
médiwn. 

A mediunidade • wna Gon• 
diçã.o lna.ta no e.spirito de 
cada .ser. As faculdades me• 
dlúnlca.'l, tau; como. a Viden
te, a auditiva. a intuitiva. a 
de efeitos fislcos. as deillal& 
sendo lnata.s no esplrito àe 
cada pessoa. estão sUjettas a 
desenvolvimento de acõrdo 
com aa leis psiqUicas. e: a 
mecllunidade uma faculdade 
que pode concorrer grande
mente para o progresso àO t 
espirito. quando desenvolvida. 

JOAO SEVERINO RAMOS 

O espirito, quando encarna. 
laola-se do seu passado, e.;,
quece-se da.s suai; encarnações 
anteriores. e da sua. eXisténc!A 
nos pertodo.s que medeiam 
e.ssas encarnaçõe$ sucess1va.s. 
eo.5a cucunstância é de gran
de proveito pa.ra êle, por i.sso 
que. está enquadracta na cons- 1 
tl.tuiçao d.aS .ael.S dl vtna.s. o 1 
espírit.o preeisa ,utar para se 
desenvruvex e prec!.Sa &ambem 
w a t1anqlii!iC1aae que na.o 
lhe dariam os erras do passa-
cio, para poder melhor 1uta.r. 
por JS.So, o esquecunento das 
ocorrencias ..marga.s é um 
bem, assun. po.J.S. e po. esi;a 
iorma consagraaa de e.sque
ciment.o temporano. que DU
lhões de espl.ri tos !lzeram & 

aua traJetona completa por 
6ste mundo em 10nga serie de 
encarnações. 
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.i.omente PM& o bem. • na.s 
oondiçôe& determ.inadu Por 
ordens espiritua1S. Nã.o sendo 
a mediuni~ um pr!Vilégto 
conoedido somente a algumas j 
criaturas. como mUita gente i 
supõe. mas sim uma facU!da- 1 
de peculiar a todos o.s seres 
humanos, inerente ao e.spll'ito 1 

e nao a matéria. poJ.S, que o 
espl.l'ito e a ongem de todas 
as facUldadee que o sex po.s· 
:.w. 1DclUS1ve a vonta<1e e o 
livre arbitno. nao sendo por 
Isso. uma facWdade heredlta
ria. como afirmam alguns, 
prec1SO se torna que c&da ser 
humano, a conheça e sa.iba 
como deve utilizar a med1unJ- 1 
dade, p&ra não se preJudlca.r 
e ao seu semelhante, ou usan
do-. para div~t.lr a sua von
tade. O médium nãc .se es
quecendo nunca de que a 
amizade devera ser uma com 
panheira para a virtuae. ser j 
simples. modesto, e tolerante, 
não se perturbando quando 1 

não receber o seu gwa no 1 
mom.ent.o de concentrayão, 1 
conaerva.r-.se sempre crumo, 
dominando seus meno·es lDl
petoa. corrigindo seus menores 
erros. e Jamats se Irri te.ndo, 
porque os mediuns. precisam 
viver Integralmente no senti
mento da ma.Is absoluta hon
ra.dez. -procedendo lnvartà.vel
mente. os ar.os da 
sua vlda. com poncteraçóes e 
justiça, para poder manter 
c0mo IDStrumento fiel &06 
seus glorl060S Guiaa. men.sa
geiroe de Deua. 

dai. resultado.s ma.raVilhoeoe, 
toQOI êlea emanados do pró
prio pe1u;a.,1rnl-0 di..-irio, "' o 
pensamento, é a fonte ger.
dora da qual brotam toaQ.S oa 
empreendJ.mentoo que Jam.aia 
chegariam a. ser u tillzado.s. so 
não fôssem primeiro pensa
do&. Quando um pen.sa=mo 
e bom, boa sera. a sua éxe
cução. o bom pensamento tem 
consi,:;U!ncia. pois. a sua con
oepçâo atrai outros cong1::~ 
ree. que todo.s Jrmâoe reuw
d06 !ormanam um contra,. 
forte ao encontro do qua. pre
Cip1tar-se-1am os pensamruLOe 
contra.no.s que por causa C1& 
própria perversidade, são cu
versos entre Sl, e por mwr.o 
que se esforcem não c0osegw.
rão aba.lar-lhe, po1,s como 
multo. e sabido, a uni..io tu 
a fôrça, o pensamento per
corre com rapidez vert1g,::io
sa. distâncl.aa conslaerá v, is a 
atinge alturas mconcebnc:s. 
e qllllndo é elevado em pre
ce. t>rllha nas imenslClade.>. 

Um jornal de utilidade pública da nossa religião! 

Encarna o cspu1to conser
va.nao-o. apenas em seu su0-
consc1enr.e ., reswtado aa.s u
ções ap:ena1aa.s. a expene.n
c1& elas provas por que pa.s
llOIL as tenC1enc1~ denva.aas 
do uso que !ê2 ao seu uvre 
arb1tr10. r.uao quanto o esp1-
rito de bom adqwnu. com es
fÕl'ço e trabalho conserva 
para sempn e essa conqwsta. 
êsse sagracto patnmõruo. pres
tam em ~.1.aa enca.rnaçao. 
valiosa co.aooração oo seno 

-~--~....::d::::o_,a::-_e::_,.tae•llt.&.1 , ca.aa vez mau; 
a Obcençâo ae novQS connec.i
mentos- e a ~uauaaae e apu
nção aos seus atnbutos qlM' 
mwto concorrem para a esp1-
r1tuauzação da exist.êncla. o 
oorpo carna.. e essa maqwna 
IHlmlráveJ.. oonceb1aa peia in
teligência. par;. aai: ar espm
w, 06 meios, com os quaJS ,eva 
a efeito no ç,1anêta rerra. 
preparando - se conven1tnte 
mente. por meio de mwc-p a.< 
encarnaçõe:i ae maaMra a 
ascender oportunamente. a 
uma imediata fase de evo1u- 1 

Notícias da 

Equipe 
Vovô Chico! 

Cabana Espirita sete F6-
lhas - Rua Gonzaga Cam
po,s n,< 71 - rod05 OCI San
tos. Babá Astrogilda ~
Conswtas às qua.rtaa-fetra:.. \ 

l4 nor . Gll'a 
d<l8 Gwa Ohete 7 Fólha.s. 

Tenda Es~Cabana ao.s / 
Humíldes - Rua Santa Isa I 
bel. 613 - Bento Ribelro. 
Ya1onxa Alnlira Alves Guia 
Chefe C11.boclo Pena Prêta. 
Ses.5ões l\s segundaa-felra.s e 
e sextas-feiras. 

Tenda Espirita Santa Bàr
bara - Rua Silva Va.le n-• 
'781-F ca.valcante. YaJ.o

. rtxá Maria da Conceição. 
Guia Chefe Caboclo -'1 Estr6-

Os Terreiros Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Veículos 

De Divulgação: 
TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 

domingos com a GAZETA DE NOTtCIAS 

. Revista Orixás - Mensal, cujo primeiro nú• 
mero sairá na segunda quinzena de no• 
vembro. 

Programa "A Verdade Sôbre o Espiritismo" -
Aos domingos, das 22 às 24 horas, na Rá• 
dio Continental 

SEJA FILIADO DO S ORE - CUNICA M~ 
OICA - DENTARIA - AS~IS'N:NCIA II:Rt
DICA E OUTROS BENNEFíCIOS - Inscrições 
na Secretaria, Rua Pernambuco, 1.161 - f!;n-

caotado. 

la. Se.,;ooes aos sàb6do..s a 
partir das 21 horaa. 

Centro Espu1ta Caboclo 
Irapuã - Estrada da Cacha• 
morra. Rua A, 115 - Campo 1 
Grande. Ritua.1: Umbanda 
Omolocõ . Yalorixá Aidyr Ma
ga.Jhil.<s. Guias Chefe Cabo- 1 
cio Ire.puã..-Vovo Joana. Con
sultas à.5 quartas feiras a par
tir da.s 16 ho~. Toques &O& 
sábados. 

~&.Il,to de O.xaüi. Rua 
Gabrtet de Piza n.0 70 - Ja
carepaguá. Babá Mmervina 
aome.s. Se.ssões u quartas
feiras e sábados. 

1 

Há sêres. mesmo, encarna
dos. cujo .,en.samentc atra• 
v~ssando J14 cama.da,; atmoe
férica.s. chegam á certa aJ tu• 
ra. como verdadeiras charo&
da.s dos Gulas espirituaa. 
Outros hA, que pela fôrça • 
pureza do.s seus pensame.nto.s. 
atraem em volta dêles aa enc-- ~~
tldade,s do espaço qu.c. apro
veitando a oca.slli.o- deiwem 
para acender na sua mente 
& chama sagra.da da. tnspua-
ção. Procura.! pol3. carf.ss1moe 
irmãos. que 011 v~ pensa,. 

Centro &pl.rita Janaina 
Rua Ce.pttuba n.t 163 - va.z 
Lõbo. YaloriD. Llgia Costa 
OllTeira. Gula Chefe Caboclo 
Jaçà. ~ Velho Vovõ Ax
ruda. SeM6es às segundas, 1 
quart.aa e aextaa-fetráa. \ 

O médium precisa provar 
peloe seu.s atos que têm con
fiança em st m.eamo. e nos 
seua Guia& o pensamento ê 
a <mica substã.ncta po&lt.tva. 
tudo o ma.is que no Universo 1 
e~ são miragens esplêndt-

mentoe seJam elevad06. no-
bres e puros, e a.ss!m, poae-
remos descer sempre Ju.nto11 
de vós. para com 011 IlOS60II 
pensament.os tornar 01 VOl!8<NI 
espiritoe cada vez mais dtgnoe 
de Deu.&. 

O TOQUE DE REUNIR 
- Em breve3 dia.s será dado o Toque 
de Reunir em nossa casa. A Roça do 
Xangô de Ouro, chefiada por Mário 
Barcelos. reabrirá suas portas com um 
t,oque festivo e mais quente do que 
nunca. Tenho a certeza que todos os 
filhos do competente Zelador estarão 
presentes para abraçar o Pa.1 querido 
cujo ânimo não se abate mesmo enfren
tando grandes problemas. Mesmo os fi
lhoo distantes, como a Loclevi e o Banda 
Cllê, se farão presentes em pensa.menoo, 
cartas ou telegramas que nos farão sen
tir a consideração que sentem por nossa. 
casa. Todoo, mas todos mesmo devem 
vir ao SORE nesta quarta-feira assistir 
ao no.soo t,oqu.e. Espero também a pre
sença de todoo os Ba.balorlxá3 e Yalo
rlxá.s e seus fllhos-de-sa.noo, de todoo 
aqueles que fazem a grande corrent.e 
mental da caridade, dos leitores que me 
honram com a sua atenção. Sei que 
todos estarão lá, pois é num momento 
difícil que precisamos de todos os ami
gos. Aqueles que quiserem e puderem 
nos ajudar, aceita.remos qualquer coisa. 
pois o fogo da puri!ieação destruiu no.s-

MAE ELIS 

so vestiário, e lá se a.cha.vam noasos 
ta.mbo~ Aliás foi o que de mais va
lioso peroemos, poi3 graças à fôrça do 
grande XANGô, os SANTOS foram t.o
dos salvoo. Tenho a certeza que vere
mos chegar a Maria.zi.nha a Maria Hele
na, a Rosa, o Tola., o Hélio, carregando 
um tijolo ou uma telha e até mesmo 
aquele "senhor'' t.erreiro que não é habi
tual em noosa sede se fará representar, 
bem assim como tantos outros que fa
rão do nooso t,oque de reabertura uma 
grande festa. de AMIZADE E UNIAO. 

A Roça do Xa,ngô de Ouro é a casa 
de Má.rio Baroelos, é a minha casa, é a. 
~ de todos vocês 

AfJS comentários malévolos, uma. res
posta.: Lembrem-se que é no togo que • 
forja o aço. 

. -xox-

Mã.e Ellil atende com Pombo oora 
Mulambo às segundas-feiras, a partir 
de 14 horas, na sede do SORE, Rua Pei-
nambueo n.0 1161, Encanta.do, auxiliada 

por Za21e Eramgl. . 

Recentemente conheci wna 
J)&,'.,Oa v>t'rdadeira.mente agra
dável. Para poder cumprir 
sua "m.i.ssão espiritual"' vive 
em constante atrito com pa
rentes c.ue não crendo na 
Lei de P.mba. p.o-1.ll·am de 
tôdas 11.i ma.ne1:-a:~ t.-.'t!Jllr 
du\·•aosas as suas no1tl\das 
no terrell'O. Meõmo so.r ºª" ' 
taIS msinuações, es~á semv;·e 
sorridenta. Sabedor rlcs S<lUS 
problema, partic11;a:'l'a, e<:rttJ 
cüa Jle ·pergunte!; 

- Voca e fellz? - .h:i1z. 
Mwto tella. Enter,cto 111.11: .SL~ 
:i, " ea.encter aquGies 
que não me entendem. Para ' 
mim. a Celicidade é uma gô
ia d'água qu.e um dece, 1ina.
g1nàriamente o n06S0 cora
ção. S uma iôta d'é.gua que 1 
transforma se em .{;grima 
quando estamos trlstonn<>s ou 
a,eg1es. porisso; ace1.o tódas 
as provações com na~uraltda
ae Quem abraça o esp1ritts
mo religião divina. tem obn
g. : ae or.entar aquêles :iue 
mfe!izmente não eacontra
ran,-se ainda ao perco"rrer a 
esLraaa aa Vida Eu sei que 1 
areancto sou amada. Dando 
a.,;uma 001m. rece:>e1e1 ta,m. 
nem oe \"C.ta, a.guma algu 
ma coisa! Por,i.io, não d.e.;(;s
pe o Conf:o em oxalá e Stl 
que a. ,ium dia. éles . • me 
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BARROSO DE MENEZES 

nossa rellgião. Contudo. re
signadamente, peço a tôdas as 
falanges do astral. para que 
Levem para o alto tôda e 
qualquer mil1soa que possa 
existir dentro do meu cora
ção. Ass1In é a vldal 

É mals facil ace1 tar a ma 
U:;·ia do que o e.pinto. SOu 
l..rr-.cili>amente feliz apesar dos 
impec.,no~ qae tenho que 
galgar para a1cançar a sem.i
i>- 1 ;d.o ca.nal. tão necessá
ria r,a.ra o bom desempenho 
0.1.S tarefas terrenas. Amo a 
!~.icidade dos outros. porque 
SOU FELIZI 

Dou carinho porque preciao 
de cannho para pro,segulr 
vivendo, do contrii.rio, a vida , 
não ter la r azã.o d e ser . N es- • 
tcs dia.s em que a tecnologia 
d.t-',xa o ~homem• na lua. não 
é adl::L.sSlvel que desconheça
mos os princípios da. vida. 

SER F'ELIZ • saber o valor 
d<' t.:n abraço, de um apêrto 
de mão. cat> r o va:or do bel· 
Jo que uma criança nos dá l 
Isto eu sei; portsso. SOU FE
L-!Z Sõrnente as alm9s 'Y'l"I 

forma.das entendem estas pc• 
que,1inas caricias, que, por 
ra.zões óbvias, preenchem o 
\ ~u G-oli.4~U por aquéld3 I 

que deviam E!jitar ao· m.eu la.
do. TodavIB., êates. preferem 
não entender os mistérios di
vinos. Mas eu SOU FELIZ, 
porque sei que sou quer1<1a e 
acar.da{ia por aq L. .,,1_ 
entendem quão Ingrata. é a 
missão de um médiwn dedl
cado aos seus afazeres reli
giosos. O tempo anda célere, 1 
... ·~,.. _1n n.i.::> a·_e,ta esta rea
lldade. terá qu-i viver â. mar- • 
gem da estrada espiritual. 1 
Eu SOU FELIZ porque não 
temo a S!)cledade. sempre 
é.Vida por espetâ.culos varla.
do6; porém, jamais deiXare1 
cte prestar meus serviços t. 
ela, desde que. com esta. ati
tude eu oo3Sll minorar se\J8 

sofrimentos. 
Eu SOU FELIZ. porque 

aprendi a amar intensamente. 
esquecendo todos 011 dissabo
res que porv-entura possam 
cair sõbre meus ombros de 
cumpridora de ln1ssA.o 
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DELEGADO DE POLICIA 
BAIXA PORTARIA ABSURDA 
O jornal "Ui.tima Hora• de 1 

sexta.-feira, dia 6 de novem. 
bro. publicou wna noticia qu.e 
dizia: 

"O Titular da Delegacia de 
Tóxl005 e Drogas Proiblda.s 
(antiga Delegacia de Costu· 
mesl de Niterói. baixou por
taria que obriga todos os ter
reiros do Estado do Rio. cêr
ca de 30. 000 a se regiStrarem 

CABOCLO 
OYAPOCH 
Uma leitora cuja assinatura 

não conseguim<l\l; traduzir nos 
mandou uma carta pedindo 
que publiquemcs seu agrade
ctmento. por uma graça re
cebida ao Caboclo Oya.poch. 
que trabalha. com um médium 
de um terreiro situado na rua 
Cabuçu, 10, no Lins de vaa
concelos. Diz ela que não sa
be o nome do médium. nas 
que conseguiu com a ent!da.
de. resolver um problema dl
flc!llmo. Na mesma cart.t. a 
leitora apóia a n06Sa campa
nha em defesa ao Seu ~te 
da Lira. 

na citada delegacia e exig,.1-
do dos :Be.ba.lôa tôlha corriúa, 
atestado de boDS antecedentes 
etc. .. sob pena. de não mais 
poderem func1onaa-•. 

Ora., a medida é abBurda, 
pois os espíritas . estão ampa
rados pela própria Oonstitlll
ção, que diz que todos podem 
se reunir sem armas sem pré
'10 consentimento da autori
dade. Além disso, o culto é 
livre. O Delegado assumiu 
uma atitude Intempestiva tal
vez por falta de conhecimen
tos, pois nós espíritas fom08 
os primeiros a nos pronunciar 
na grande luta do Govêrno 
Federal, na campanha Anti• 
Tóxicos. Agora aquela auto,. 
ridade deseja Insinuar que 
em cada casa da na&a reU. 
g!íi.o possa extstl.!' uma "bõca 
àe fumo" ou coisa que o .,. 
lha. Esperamos que o bGm 
senso dO Secretá.rio de se1111-
rança Pública do Estado do 
Rio a.nul'! a absurda exlg41D
cla, pois caso ela vá para • 
frente estaramo.s regredindo 
ao odioso passa.do de perae
gllições contra o nõvo ll1'.!'e 
direito de amar a Deus. 

.,. ,.._.a rao. en : rllo o-,-..--,'l'I""-... ê 

C E. Divino 

Espírito Santo 
n..i ,i;;o a.o te!""rctro Ol!de a.pre.acJJ 
tuuo de bom. até hoJe É 
n.•1.to lillúO 8 !;C!iLC 5ai) . r 
Q'.Le o mundo v:..-e de nia, ... a 
0°-,! PoiS, 5á desta n1an~1ra 
ao.s. ..imuandu;tas. tt'reILl'S 
meios de provar a µureza cta 
nos,a rel! Ião Pe!a \'Ontac!e 
dêles . eu não falnr:.a com 
mn~ 1,;m Ma., . é humana
me1:t0 mpo3.;ive1 M lo h a. 
:n1SSão será comp.eta. se Zam
.:11. no..<So pai On :pot.•ntc. con
::ordar. Eu. tant<, aprendi a 
sofrer como a amar . 

O amor é um fruto desco 
nhec!do pelos Insensíveis . Sei 
que s~ FELIZ é a.mar al
guém. mesmo em sllênclol N11 
Umbanda eu enoontrd feli
cidade, conheci a liberdade .. 
e o oonfõrto espiritual! To
do.s nó.s precisa.mos de afeto, j 
carnal e espiritual. Se! que a 1 ca.rne é fraca. o espírito. p<>
rém. é forte; dai a razão do 1 

DlRu confôrto. Quando eu 
volto para casa, a.pós uma 
sessão esp!rlta, aou relegada 
a um plano \nferlor, pelo 
meu cõujugue que condena a 

bàoadc. pa.,.,auo foi re .. .iza 
Ju um ll ,n.to ~•jque no Y.ê 
do Cac.1oclo A: .anca Tõoo. lo
e .zaJo na rua Nas~mento 
Gw ~el n." 29, na Fontmna 
tm u-,valdo Cruz. em llome
nagem ao formoso Eré Crts 
p1:n entidade da nossa est.1 
mada l.l'nlâ Oromrm. Yakeke• 
rê do Y1ê de rôla MA,embe. 

Houve muita al.egna em 
, , •• r,e ue granae afirma-
ção espiritual, tendo compa
recido diversos convidados 
para maior brilhantismo .da 
so1 nidaae; destacamos o Ba-
03,onxá Sebastião Marcelino 
da Iansã. Babe.laõ Né;son Sal
vador, sua afável espõsa Iva
nyr. o Pai Pequeno Ivo. a Yá 
Sinavorpca, Ramos da casa 
de Rufino do Belrut, Ya.ba.dê, 
Obánáglme, Odéarnim, JlgenA. 
Odequecl, Cadyamê, Lademim, 
Ca!ecy. Omimladê, Arenln
Silê, Om1na.lá, a. channos& 
Industrial Alice Claes Bran
dão. Yalorlxá P'lôr Pattltucc1, 

Sussuriarê Babá Irene Mi
randa, Oiabecy. Oia-Guirilê. 
Yalorixá Nancy de Oxagul!!.. 
Yakekerê Zilda da Oxum. 
nossa estimada irmã Ntcinha 
e a encantadora Ekede Ml
rla.n. 

Cr!spim, Azulão, Pedrinha 
de OUro, Reizinho. Rosa do 
Mar. Mariazinha. Princesa. 
Pingo de OlJro. Lágrima Tr!.<
te. Cravo Branco. Aguas Cla
ras. Chuvisco. Doum, Faisca.. 

Dengoso e Pingo D'Agua !1 
zeram a felicidade e a ale
gria dos conVidados. com far
ta distribuição de bô'os e gu
loseimas. 

Parabéns Oromim. que C=
pim cada vez mais a prote)a 
E faça com que a sua Mãe 
Ox:um lhe dê o seu :ué '! 

continue como até então. 
uma dedicada Candomble
clsta. 

CORRETORES 
Precisamos de Corretores . para agenciar 

anúncios para o Tablóide. 
Informações: Rua Pernambuco, 1161 

Encantado - Procurar o Sr. Mário Barcelos. 

o nosso compa.nheiro Fer
nando de Souza, Diretor de 
Re,açôes Pút>,1cas dÔ SORE. 
viS1tou o centro Espirita Di· 
vlno Espírito Santo. que tem 

sua bonita sede na r11a Daudt, 
260- bairro da Dor- Agua 
Santa, tendo como dirigente 
a. Babá Dagmar Tavares de 
Sá.. 

As princ1pa1s entidades da 

casa são, Pai Mané de Aruan- . 
da, Cabo~o Naza.reth Tup1-

nambá e Tranca Rua. 
Agradecemo.s a. manell'a 

gentil com que receberam o 
nosso representante e ~iu,.. 
mos o nosso jornal, o SORJI. 
a revista 0ruw, e o progra
ma de Rádio, •A Verd.8411 
sõbre o ~piritl6mo", que WIII 
ao ar aos doml.ngos das 22 M 
24 horas na. Rádio Conttnen• 
tal. à disposição de todos Cl9 
nossos amigo.s daquela caM. 

Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 

\ 

balas de diversas qualidades 
terreiros e umbandistas em ger~I 

pelos menores preços. 

Doces para corte 
Preços especiais para 

Atacado e vareJo 
- Massas diversas 

- DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 

Rua Dois de Fevereiro, 1085 lojas E e F - Pedidos pelo Tel: 229-1376 - GB 
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v Nós continuamos com a série iniciada hi. 
exatamente, sete semanas e temos tanta coi-
11& para contar e comentar que ã.s vêzes nos 
perdemos em meio a elas tôdas. 

Sábado, estivemos na Lira duas vêze.s. 
No inicio da tarde e na hora da gira A tar
de, fomos cumprir mais uma etapa da re
vista ORIXAS, pois nos faltavam umas foto
grafias da nossa irmã Cacilcfa de Assis. sem 

eeu Sete da Lira. Conversamos muito mes
mo, e como sempre tiramos algum oroveito 
de tudo o que foi dito e ouvido. Estavam là 
o Lopes, a Rosa, Ana Amélia, Marli, Tião, 
Brito com sua máquina indiscreta, Dona Ca
cllda, Luzia, Yolanda e outras pessoas . Era 
véspera do aniversário da Luzia e comemo
ramos com alguns refrigerantes. 

Falamos do incêndio do SORE, e da nos
sa fé em comprar o terreno que ocupamos. 
Falamos de coisas do passado e do futurn 
e de mais um monte de coisas. Depois, a 
aflição do Brito foi aumentando, e Dona Ca
etlda foi tirar a!! fotos que precisávamos. 
Sentou-se na lira vasia, numa das mes~, 
deixou-se fotografar em palestra com Amé
lia, Rosa e Marli. Tirou fotos perto do Santo 
Antonio e enquanto esta ação se processava 
nós observávamos o seu constrangimento e 
fazíamos um paralelo entre ela e Sete da 
Lira. Cacllda forçava uma brincadeira, ma.e 
n o e.scondia seu constrangimento. Deixava
~ - fotografar mas não gostava daquilo e del
:rnva claro, sem saber, que de fato não gosta 
de ~ exibir. Reforçamos ainda mais a nossa 
opinião de que é de fato uma criatura sim-

...,nles e humilde. Estava delicadamente aten
dendo a um amigo, porém não con.seguii,, 
eSC'onder que era contra seu gôsto. 

EIA-

Já à noite, voltamos à IJra e Seu Set. 
}A estava. Alegre e vibrante, jogando seu 
Delogum para ver 11e Já pod1a llbertar a pri
meira mesa. Ohegamos e ficamos afastado.t. 
Depois, êle nos viu e veto aquêle abraço de 
todos os sábados e o gole de. "pinga" que 
restaura o Animo de qualquer um, pois len 
um grande axé do grande Rei da Lira. 

1 ... á estavam todos os seus combonos, .Eke
des e am1gos. A Luzia estava tonta com 
tanta gente querendo saber detalhes sõbre o 
Ebó do dia 15 de novembro que é chamado 
de Ebó do Ano. Para os que atnrla não sa• 
bem, o "trabalho" serã amanhã. dia 15, que 
é feriado. Vai ter inicio às 14h 45m1n ala 
fia. Você deve varrer a sua casa da frente 
para os fundos e do lixo recolha um poueo 
de poeira, e guarde num papel. Depois, re
colha uma colher de sal, que esteja em uso 
na sua casa e leve os dois embrulhinho• 
para Santíssimo. O restante que serâ ne
cessârio você encontrarâ lá, como sempre 
procurando a Luzia. 

O Ebó é uma espécie de descarrego ge
ral, e evlta doenças, abre caminho, evita 
desastre e é despachado, logo depois de to
dos passarem por êle, no Cemitério de Caro• 
po Grande. São milhares de pessoas que se 
beneficiam e são gastos milhares de metros 
de mor!m de três côres diferentes e de fitas. 

Para que todos tenham uma idéia o ma
terial a ser despachado ocupa três cami
nhões quP- vão lotados. Além desse, Seu Sete 
da Lira l'ealiza também, o Ebô de Carnaval., 
que é feito durante o Carnav_aL 

A verdade é que amanhã a Lira recebe
ri novamente •m grandioso público. Se voct 
vat até lá, taça o que recomendamos aelm4\, 

•• ( 

• o resto 6 com a Lwda • com Seu Se\11r.· "TI 
Nó3 pesroallllente pretende<m06 compe• 

recer para passar no Ebó e para assistir o 
trabalho do Rei que ainda não ass1stlmo!h 
Sabemos contuio, ~ antemão, que é bem 
f undamentado, pois até agora não vimos 
n ada que êle tenlla feito que não renh a seu 
fundamento dentro do Santo. 

S:ibado, soubemos por intermédio do 
nosso Irmão e amigo Ari Vizeu, que um po
lít'co solicitou a O>nsura que tôdns as !"ra
diações feitas da Llra do Seu Sete fô ,. m 
pa adas w1mElro por aquêle serviço Or J. 
Trata-se de uma aberração tão absurda tue 
:nem acreditamos que isto seja possive . A 
tele vi -o transm1 , missas congressos p o
testantes. banhos em mar e pl clna da~ TE'>
t.€munhas de JeoYá e nada merece ce11sur:.. 
Agora, r.omo foi formada uma cadl'ia da Fé, 
que compreende a Rádio Continental, Rádio 
Nacional e Rádio Metropolitana, vem o po• 
lit!co, que por sinal ganhou votos da Umb .... n
da, e t.nnta, entre portas e travessas, esta 
medida Ilegal, inte.-ipestiva e deselegank. 

Seu Sete ouviu a que ixa, ouviu a noss,. 
palavra revoltada n&o de jórnaJ.t,iitil Oll J' ta
Usta, mas de Pre.!ldente do Orgão de qu~h~.~----
seu terreiro é filiado e não perdeu a sua 
tranqüilidade. Não falou, como jamais !al~ 
f'm vlngança. Linllt.a-ae a r1r e cantar e dá. 
a nós outros, um exémplo de paz e amor -i 

Disse apenas que a pessoa que tenta a noval 
tnwstida não demlbará Seu Sete e concluiu 
com uma frase 4e grande fundamento: 

"Ninguém me construiu, portant.o, nin-
guém poderá me 4estruir ..• 

Depois disso tudo veio o tradicional Pino 
da Mela Noite e pela primeira vêz o progra
ma "A Verdade :iôbre o Espiritismo" partt
eipou da cadeia •a fé. 

Depolil, já madrugada, cantaram para
béns para a Luzia e no domingo foi aquela 
testa intima, para a qual fomos convidados 
mas que infelizment.e não tivemos chance da 
comparecer, polll estávamos preparando a 
pl'Ogramação da rádio. De qualquer forma 
aabemos que tu4lo transcorreu muito bem. 
pois a Lira. tem uma coisa muito bonita e 
que deve ser seguida por todos os irmãos de 
fé. Lã, todos são amigos e todos participam 
das alegrias e tristezas de cada um. 

Vamos prosseguindo na. nossa série, f?· 
caltzando fatos da Lira. Tanto os agrada• 
veis como os desagradáveis. Um que desa
grada a todo mundo, é o problema dos mo
toristas de kombis, que fazem tremenda bal
búrdia na Estrada dos Caquizeiros. Pa.rece 
até um mercado de peixe e a cúpula da Lira 
já tomou providências e pediu ajuda às au• 
toridades, por m~So de um abaixo-assiuado 
do qual até nós parLldp&mos. Os motoristas 
perdem a esportiw.., gr1tam e só faltam agar• 
rar os fiéis, provocando vêz por outra, atri
tos lamentá~is, mas que felizmente acon .. 
t,ecem fora dos r-.-01-tões do sitio. A segurança 
da casa faz o que pode, mas não deve nem 
pode exagt<rio.r e se l!m~ta a tentar coibir o 
abuso. De sábado para cã, a co!sa melho• 
rou um pouco, com a presenca de soldi:.-do~ 
da Polícia Miilt-ar que impedem a passa.gt)m 
das kombís pela Rua dos Caquiooiros. Antes 
se verificavam pequen~ colisô-~s com danO.!I 
também pequenos, mas que são desa,grac!ó,
veis para quem vai visitar a Lira. A ver~a
de é que todos tem o dlrelt-0 de ganhar li 
vida, como é o caso dos motoristas, porém 
ninguém tem o direito de, por gantnela, .,. 
traga.r o p~ a,1heb 



berfas as I 
o egundo Co 
.Tá estao abertas na sede do SORE, as inscri

tões para o Segundo Concurso de Ogãs que é outra 
promoçao oficial do nosso cakndáno de promoções 
para o wio ae 1972. Os inte1e <SE aos deverão com
parecer na Ri,a Pernambuco 1161, no Encantado, 
para tom ... m üo 1hecime ·to :ic, regulamento que 
rcgcrr e l: t-1 <'. Tr- f:'mo u'hs novidades no 
Cl 'l<'U (' ~ e e ocriênt 1 do 1 ' eoncun,o, in-
troa, l l ' 'l e, s r-10dificar;-o que t arao IJenefí-
C'iO 'l r~ndil~ e, €.: ao propri'J público que esta 

more t ris nc .,sa!3 f1l'nn1ncÕ"'S. No proxi 
1t o ta• r,1d" ,_. ta, i->mos publief. !'do o rq,: LI ;1.r,tpnto 
e .t dat 

( ' r111 rh1 cor C,ll'"<•. 1 -· 

• scr,çõe a 
e rs de gã 

GN 
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Ano !16 - Domingo, 80 e 'b.-feil"ll, H-1 
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Saber Perdoar É Uma Virtude! CUR/0S DAD S 
LUIZ t.:AKLOS l•'OKTK~ 

(Babalol'ira TOLA '.\1 ALE'-T~'€) 

rnf.-lizmente, de tw.is as fonuas, 
knt..im 10,.ca1 p lli.1, em nosso caminho, 
repito que nossa Rf'hg1 o precisa de tra
b~Ihadores hones,-0s e au.ênticos e a.ssnn 
sendo 11 ... 0 perder<', teni110 com coisas 
a.lhe·as ao no.s,10 ideal, trago com go 
una .,rande missao .:1 cumprir colaboro 
dcc•Jit, ·mente com o SOV.E e seu dinâ
mico e correto pre,s1dente i.\Iário Barce
los Pr~is.amos dt> trab:ilhl-dores de-sm
teressado~ e dt>dicados a fim de que 
po'ls.amos colocar nossa Re!Jgiao no seu 
devido lugar, livre dos omissos dos ven
dilh~ e dos aproveitadores 

Nós do 50RE, a cai-a dos Umbau · 
distas. C.tndomb~istas e Kardecistas, 
tr.ibalh'lmos para que oojam cumpridas 
as su~l' lt>is 

PeÇ-O ao meu Pai OGUM para con
tinuar comu até então; leal ao meu ideal 
l" honeslo comigo mesmo para que possa 
ser como 05 outros 

Nova frerte de luta será aberta, luta 
p:ic1fie-a empn.nhattmos bem alto a 
band,.ira branca do E~ército de OXALA, 
a fim d<' que pos,;amos cumprir n~a 
nus;:ão com galhardia e dedicação. 

Nos momentos de meditação peço 
.w meu Pai OGt'M que me dê coragem 
p.irn modificar o que pode ser modifi
e do: paciência paro suportar o que 
não pode ser modifica.do e a Sabedoria 
para distinguir um do outro 

Em minhas preces rogo: "Dai-me, 
Senhor, o que vo sresta aquilo que nin
guém V os pede; não peço o repouso nem 
a tranquilidade nem da alma nem do 
corpo: não Vos peços nem a riq_u.eza. 

~---;------,1:;,,€:,:,m+:.;,o,...:,,;;.;,s;:=.::a.:o,..,...:..tH:-Em-.; • e; t-0 Vil'> 
pedem isso, Sr-nbor. qne já nao deve so
br-ar para dar. Dai-me Senhor o que 
\'os resta; dai-me aquilo qlff' todos 
recusam; quero a inse,,,"Ul'3.Ilça e a in
q~áo qnero a luta e a tol'JJl{:Ilta. 
Dai-me isso, Senhor, definlth·amente; 
dai-me a certeu de que essa será a 
minha parte para sempre porque nem 
sempre terei a coragem de Vô-la pedir. 
Dai-me, Senhor, o que Vos resta: dai
me aquilo que os outros não querem. 
mas dai-me também a CORAGEM, a 
FORÇA E A Ft 

--------------

Aniversariou A 

Fiuel com que continue humilde, 
ded11,ado e leal. 

Peço a OGUM que me oriente no 
sentido de perdoar os que nos calunam 
e que eu possa orar e fazer o bem aos 
que nos têm ódio pois só ~iro recebe
remos uma boa recompensa de OXALA, 
que faz ll3SCer o Sol sóbre bons e maus 
e vir a chuva sôbre justos e injustos. 
Porque perdoando os nos<;0s inimigos e 
detratores, também remos perdoados 
pelo Pai. 

o Ba.balorb.á TOLA :m\.LEftIB8 rea
liza consultas com o Sr. TRÁ..~CA RUAS 
DAS ALMAS e Jôgo de Búzios. às quar
tas-feiras e .sábados, a partir das 14 
horas, na Rua Nascunento Gurgel 29, 
Largo da Fontinha, em Osvaldo Cruz. 

A.'\.IAR sinceramente, é acreditar na 
Just.iça J);vina, que orienta. aqueoo e 
reconforta, libertando nos!'o coração do 
egoismÕ, da ingratidão da vaidadr:. da 
mentira e do orgulho. 

Devemos A'\IAR com tôda a!Jna, com 
todo o coração. se.ndo felh: através do 
confórto e da presença de quem se nma 
realmente. 

Todos saben1 que o Tola l\làlt'mbê 
é pira-quedista militar, e será transfe
rido para Brasília. provàvelmente d1;
pois do dia 20 de março, aonde eonb
nuará sua ,ida dedieada ao Santo, com 
o Aché de seu Pai OGUM. 

Ontem sába.do, saída de Iaô no l'lê 
oxangu.lã 'na Rua Cirne Maia, 70. diri
gido peb Yalorixá Naney, "residentt;, 
José Felipe• Mãe. Cl~... Iakekere, 
Zlh'b, e da Í;:1<tk Mir.- - >"'~ abraço 
no Pai .Jairo de Xang-o Ia Sue~y 

Uma festa de rara u e m'!-1ta 
a.rmnação espiritual. N<>S90S parabéns. 

o meu sincero abraço aos meus 
~ capitao Guimarães e Art~n, ~u
clides Nascimento, Sivuca, ca~tã.o Vila· 
nova, sargento Renato. David N~r, 
Luiz l\larques, Carlos Joio da F~ra, 
Luh Cláudio, Alberto, Cart.ola, Gua1b~ 
Rajio Paulista Carrasco, sargento (?h· 
veira Ammicano, Bira, Naval, Bonfim, 
Tris~ l\lá.rcio, Euva.ldo. 

---------
TUNINHO TOCOU 

Yakekerê Oromim 
Sâbado passe.do, a Casa de 

Candade Caba.na de Oxoo:t 
realizou um gran<le toque em 
louvor a Oba;1uaê, que teve 
inicio às 21 horaS. A casa é 
de Canoomblé e fica slt,iada 
na Rua Barão do Bom Re
tiro n.9 1Ai3 e ~ a com• 
petende d.reção do no-so esti
ma.do Baba.Iorixá Antonic 
p,..rre ra C.i.vo, o Odé s1 
tamt><½n ronhretdo por T'lui• 
n1" o ~ Oxoos1. 

. ◄o dla 25 de Janeiro houve alegria no Ylê do 
Caboclo Arranca Toco, como também o lar de seu 
eficiente dirigPnt€ o Babalorixá Tola Malembê pelo 
an.VPIT.ario de sua Yakfkerê Cenira Menezes (Oro
m m> um11. auwntica Ci;.ndombl-reista dediC"ada fi
llha 1e oxun.. que profPs::,a nc -'l Rrlig ão com muita 
C'ignld <le d~v.:çao E acn·o 

a Y·ii:Pkrrê Orcillilll 1"E ::eb<>u o abraço fraterno 
d.P • -.rir taro liar s e filho~-de-i;anto -,elo _eu belo 
exur111 .e d"' bo:x.,ad~. ef1,.iência. ce,mpLeen~ao e dc
dlr" < • 'l.1 ,, t.c dos r,on.h , zrr,~ r€' sp;> tamo e .;:.dm • 

O toq1.1e foi fornúdáv,., e 
a a...a rC'€ebeu um nurot>r= 
J) li>' -:O C !P ~ rrr'lU'Vf' or· 

,del=!n=t,. ~:liEti"lrl<' àlJ r .. t!
vid.&1€~ ali i:,cal:'?.ad'I.S 

na Umb nda 

VOCE SABIA: 
t 

- Que ABACAt era o gênio malefieo da mitologia 
Tupy, o qual persegma os mdios? 

_ Que AA:RAO f01 o 1,c. Sumo Sa<'rrdote de ....,, ae.l 
e irmao de Moisés? 

- Que no dia 16 de janeiro de 1960 morreu GUI
LHF.RME l\lONIZ, naseido na Bihia em 10 de fel'el'ciro 
de 1900? 

-: Que AEROLITO é um co.po or1unào do t-.spaço 
constitlUido por metais de ox gfo o slllc.o e magnes:o, 
que se precipita sôbre a te-rra. torno.ndo-se 1.nc.:cndescente 
ao atravessar a atm~eru? 

- Que os CAIPó pertenocm à família lingijistiea Jê 
loc~zado,s ?S do sul, nas <'.!lbecciras do ,\raguaia e ~ 
bacia supf'r1or .~º Parana. estando os do norte. entre 0 
Araguaia e o Xingu, ao norte do rio 'l'ap1rapé? 

- Que AEROSTATICA é a pirtc da Flslca que es
tuda as Leis de Equ1llbno do Ar? 

- <>;uc os ABABA eram índios de tnbo Tupy·guaranv 
que habitavam a cabeceira do rio Con1mbiara, no Mato 
Grosso? 

- Que as pra1a.s mais hnportantt::; de ANGOLA sao 
as de Luanda Lobito, Benguela, Aml'<' m Porto e Moçâ
medes'> 

- Que no dia 31 de m:.rço de 1869 faleceu ALAN 
KARDI C, cu1 Passage Saint Anne n." 59? 

- Que em 5 de março àe 19.il o & rotauta amer,• 
r.ano ALAN SHEPARD subiu n nmn a.tum de 186 Km 
num.1 missão suborbltal n bordo aa r ... p~Ula Freedorr. u: 
pertencente ao Programa Espacial M rcury'"i 

- Que LUA!','DA é a capital de Angola e a cidade 
de maior progresso, com impresdon.-inte di;s 11Yolvimen
t-0, cath-ando a ',odos pelo seu encanto n 1tt.1M19 

Terreiro da Semana 
Eu con!ea;o que um frio enjoado ,..,,t,r va d nt ·e de 

·~ n· o~te o e; lor ui . ~l.oJLlUVll e:: n e 
o.s P ngos ert!.m daqueles b<:m ~rC>S.5<.l-,. o rno dcr..t.ro Je 
mim aumentava e o CJ.lor era por fora c..w.a vez mu s 
sufocante. Quatro hon . .s d.i. tarde e a W<l~ do SORE pr"'
tl.camente vaz'a na quinta-feira. Lá estavam a,p.r,as 
aqueles fiéis amigos que me seguem 1cm qualquPr c.r
cunstãneia. O Hél.o, Geraldo, meus filhos de santo pa• 
rentes. o Val.d~mar o Paulo Roberto e ap2Sar de todos 
tenm uma palavra de est1mulo ha,ia no semblante de 
cada um a ameaça de uma derepçao. o Tião, com seu 
vozeirão b3.f'1:llhento comersava na sala. Eu pensava de 
m..m para num: Meu Deus, SE'ril que o s.:nhor me aban• 
donou. será que a ri.~ proci ..... ão va.t. pela primf'ira 
vez na históna do tablo•de e do SORE. u•r um fracasso. 

Conversávamos eu. o Deputado Rossin, Lopes da Fon
te e o Paulo Roberto. Eu perguntava como vai ser grnte. 
Na.o veio ninguém. Nesta altura honra seja feita. o Ros
s:ni surgiu como wn lider e disse: Mar.o, o sant.o está 
a1 e nós estamos aqui. Nao devemos nos preocupar oom 
itente e stm com a missão. Vamos nós fazer a procissão. 
O importante e que a missa.o seja cumprida ... 

Eu confesso quc varilava quando chc..,ou o primeiro 
terreiro. Era a Casa de C ~ridade São S !bast ao, que 
tem sede na rua ZiZl, 52, no Cabuçu e quP é d1r1~da. 
pela excelente Babá Maria de Lourdf: Cos;:,a Fil.p'. Ela 
era da me.,_m::. oplllião. Vamo .. nos com o santo O re -
to não lnteressa. Depo.s rhPgou a rrnd ..__ plr,•a ao 
Caboclo Folha Verde, dirigida pela no .1 D p• tor-i-SP.Crte 
târi'l a Ya.Ior1xa M.,ria7inha. Fl.,, q 1 • ,np e dfSP )r 
ruu. norru: t.m rg .!i e !_lfllt 1.t mo_ ro 1 nu\am nte seu 
valor e d u.~: Que nada. Vamos :.i.lt1n r tido 1J. ISSO 
va1 l.'nrher Já Fui r vigo,.ado P€1~ pr .av-r-u; mwas e 
comecei a d· r ordens. Enfeitfm o ,<;anto tr'1 cm as no. i.s 
bandP.ir l.'S Convoq.iei todos, A ibra1·t o v'>,tc.u e rri m -:n 
e .o. qn"-nd-0 mand~. qc1e a ima-,;,;n • , cnoc::.dr no 
ca.ro do Corpo d. 3'1u,<ieiroo r.ot~I (jt · o 50R ! ;á '· -
tava c}" o c a ,. .n r pl ·:i dt' c 1rro , o· . fo t.a o, 
a prodi..,ão foi er."m. ndo e f co 1 c t<. i1. c as. 
U:-na J 1, za. Mi·'L nu. s :-1J. a O.{ ~ rt ,--r, do ?ovo 
p r .. rr. :n. Sc.rn.:;os c?nf """lt • O E r ,w B • ~o m r 
ehava d novo. I'"-rt-E., .i.lt e o. <i rd ir .s t ~ 
m•ll v, in o :,010 vibr1,va " n ,r, c 1r • 

p ~- TJ 'O •• ..-, • º· n:.. t o a n ro D Í" r 1 
a r ct,, 1''. P 11, 'I«O, , Jrl 0 r, ro·. A} • 
ri ,;r: 1 0 m:inc1"' .i. t'ú r.v en,p , Os o 1 b::.• m ,,r• 
ri , I! ::..1b;:.q 1 ~ o povo e r •. av · ( '-.> 'lL. 'J Cjt o, 
Ctt' O q l" era. 8 l l. C n•· r,. 1. t {" m • , • r V l'l'.ltl.1 
P"'• 0-cú·~ qu" é Re. 1 n· ~ o~e.~ . 

Yc. li tas 1. r"-' a vor fie..,,, x n rr r nta. Os 
o'"J.,, ot E-rl~m rr,a!"t.;:::.l." m=s cont,r. i oc • u1 ·. l!_ .a◄ 
'v '.lll<., <..amlnr..:::.ndo ro, imt-r,',. p::ir i o ~ · 'l.,. e a vito ~~ 

Obri "3.do Oxóssl. Mu' '.io obnu, d > n:' • mo J'l<!. tH '> ~ 
,.ao.o a ch1.,a. Obrl0 ._-10 por t.<:r -.-a~ do s-.w fi is O:,r, 

'l.do par não ter dado a nós o que &e'rla a .o~'.\ pri, 
m€1Ta grrunde decepção dellJtro das coisas do ,;;a.ntt>. 

t 
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O Mundo de M,adalena Loureiro Escolinha Aladim 
Olhando da n.randa OOID• 

nial do prédio aeesenta e olto 
da ladeira do R.ussel, pa,t-a o 
.terro do ll'lamengo. com IIU4l5 
palmeirU creeoentiee, tive a 
bpreael,o de estar em pleno 
deserto ... e aquelaa palmel
rilil:bH enm pa.ne de um 
oasls. 

Na rea,ldade nquela ca.:sa. é 
um oasls, levando-se em con
ta tantas fanúllas ~saju~ta
das _que existem r;,or êS~ 
mundo de meu Deus! Naque
la caea residem clneo •seres" 
que hannorilosamente oolooa
rrun o amor, a curtos'dade e 
a '1ti!?ll'd&de no mesmo pla
no 

n amor é simbolizado por 
um llndf&slmo •notumon (file 
ttp~t>ºenta uma bela madona 
dup'd41.. de costas exibln<kl 
t6da a mavlosidaóe de uma 
mente sã (a do plnt.or> unida 
com a dOa habitantes daque
le "M'Ullell" part'oular 

~laa paredes espalham-~ 
e::.pada5 antigas que perten
ceram a grandes mllltarea! 
DolA estribos de prata que 
~ceram ao rm-perador 
P~dro Segundo! Uma b[bita 
c1t! dmentos a.nas Vinda dA 
In.,.kl.t.erffll Um fõsa11 (de 
um cava.lo ma.nnho> de do!~ 
U'il e qulnhent.oo anool ~m
~c-vo.do em ~ de ur~'1io1 
O '\mor mora em todos M 
eõrr.odos daque'a re,;ldl!nclal 
P1t tcta e Clauclia vivem 
m , 1 tmo ')em =m Ol'lna .. 
1! ,Inl( '1&. s'm".ll") e m 1 "li 
.representa tu :1-o na \.' 1da de 
o '1 tdo Lo :trel"O o "Vloll 
11ld1 no Telhado" 

.., ll 11rt,o CE'IUI.!' de 11mor e 
!''h-• õ k c.-onsc erte :;e i>:::r, 
lha !)Pla est~•ta !ade ra do 
Rns,;el, tru é a poslt1v cll\C'" 
daouela fmnll a da ,.a •n ire· • 

Bl''1ta e olt.o ,·1t"tk: •ares ljU" 

d"SOOnh~<:--em a $0lld'l"'er' à• 
hu'T'ana e o va.1or do pe"ls' -
mento pos!t<vo val se d~•t.•o 
çando le-n+.run<'nte isem q"e 
nenhum doo ()'.l•·t1r'nir,t"s dfl 
tragéd'a tami'!a.r notem all?O 
de anormal 

Pobre8 001t.ado.c:l Na saiu 
daquela Unponl'nt,, re.<l ~~nclr, 

JOÃO B~ROSO DE MENEZES 

?l um quadro mostrando 11111 
morro com o seu Hproblema 
crõo!co": a ma <16 qual 
Aquel& tela faz Ien>.brar que 
a pobreza daqueles muntldea 
lnnãos do morro, equipara-se 
à pobrelJa de e.,pirito daque
Ieis que desconhecem a pn,., 
coeldade de uma famflia uni. 
~ e !ellz Uma nação tort,t, 
i aquela Que tem filhos uni
dos ~a dlYina oomoreensão. 

porém..,. OI ml6térloa do M• 
tral nio podem sei- e1Dt.endl.
doe por todatl 

lln<na,nto eu eecut&Ta, aque
la naniatiTa, minha menw 
vtslumbra'ra a pesaoa de Már• 
d• Meneses, o m&la D.ON. ft• 
Jha de sant.o da Tfflda :D
istta Pllhcs da C'abocla Jll
rema, remp1o do Seu ~ 
Encruzilhada - O Re1 da 
IJ.ral Beus guias são formo
sos e sua formação moral. 
pe:felt.6, como d4!'ve ser tóda 
pesoa que abraça a lei do 
u.nto. 

sua Imagem balla.Ya. na ml• 

Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
• Primário. - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado. 

Grande área para recreação. 

Rua João Alfredo. 32 - Muda 

Telefone: 2-32-0250 

DIREÇAO DA PROFESSôRA NEL Y 

MATRtCULAS ABERTAS 

Revtv1 am ti-lme Mtlgo 
onde o galã ctumento proib!& 
a sua formou oompanbe!ra 
até de o'.h&r para a sombra 
de um homem! Que barn&· 
rldadel Nós devemos orientar 
n~ am:goo pelo bom ca
mtnho sem que para. !soo seJa 
prec!so oolb1r '!CUS anse•os. 

nha. ment.e oomo se e.stlvesse, ,-----------------
também, entre os lindos qua-
dros e antJ.gu!dades que en
fettava.m M pare&s da. casa 
se&sen ta e ol.tc da ladeira do 
RU&el. 

Tablóide GN na Umbanda 
o nome da mocinha me 

fog,e !\ lembrança, porém, seu 
apelido era "a pulgulnha do 

Um Jornal de utilidade pública da nossa religiã. 1 

ea.nto"... sua !ormaç,i.o era 
de um.a verdadeira subrn1Fsa 
aoo pral!leres mundanos. Rou• 
pas, carros e no!tadas .•. que 
nunca passou da sua vonta
de Interior. l)06to que seu 
quer'do, por nada dêste mun
do, coneordarta que ela !O~ 

• :e 
ae abraçada por outro· · · A O Con i unto Folclórico Po.sta.l3 da. 
vida nii.o é nada diS&ol Deus Bahia, está apre.sentando no Teat.ro ele 
criou !le'llS fllhol! e deu-lhes Arena, diàriamente, às 19 horas e a.té 
o livre arbítrio para decidir a têrça-feira de carnaval, a peça XAN· 
Bell8 atos pessoais Amor Gô, REI DE IORUBA. que tem o .se· 
n,•mca floresoerá em um Jar- guinte roteiro: 
dlm onde os galhos da rosrl-
ra selam ama.n'a<los ou cor- PUXADA DE XARÉll - Trabalho 
te.õos ~rlod;--amenw. árduo feito com rit.11ot e o cã.ntioo. "Suas =~ n 4 e,o.n-=-rn·u . ê partlre1n· ... 
net,uralmcnt,e no momen•o A rede é feita pelo.s próprlo.s pescado
exato em que M pe!1S08.'l g/io rcs ;mxillados pelas suas mulheres e fl· 
tocad '.S m.•terlosamente oomo Jios T m como Or'xá protetor, a mãt-
roram OG tam·1,a:ree cta hero de todos os orixM que ao apaixonar-
na 1esta pequena n•<:t..ó!"lH Se por 11m d~ pescrdores. leva-o para 
Maõal:na Lr111relro seu pal sempre. 
~ra !! •cal õe rri:m t.e ra e e5-
ta va afastado da f'.lmf'la h!I 
v1.·•01: mc..<:es !>o~ n~s'dPd! 
<1~ •ervlQC "m d:a u= 6l'· 
nhora paren•e doe-">t-e teve 
uma calda rep?nt na e p~
g.andc uma caneta começou a 
<1~crever um.a triste narrati-
va: "'\fs>u oa• mo· !"'rta 
•- de fato mo:reu d1ae de
pois. Msa.~slnado! Esta •em
b"ança é oe~:'\"<'.•a para ela. 

CANDOMBLÉ - Vál'ioo autôres con
sideram o Candomblé como pertencente 
a.o domln!o da etnografia. nega.ndo-lhe 
caráter folclórico. É um ritual fetichista 
africano que no conjunto é apresentado 
como didática. "Xangô. Rei de Iorubá" 
Deus do fogo e do trovão. casado oom 
Obá, Iansã e Oxum. Suas côres são ver
melho e branro. 

e or 
., 
.a 

tre senhores de e~enhos e escr11,vo:. 
q_ue lutavam com uma tocha e um facan. 

SA."\IBA DE UMBIGADA - Apos 1 
libertação, os oocravos promoviam wua 
festa na qual dançavam em roda, fi
cando um deitado no meio dela pula.n· 
do um sôbre o umbigo do outro convl
dando ~ demais pac'l. entrarem no 
samba. 

SOM NEGRO Trata-se de wn 
quinteto oompo.sto por ex-lntcp-rantP..~ 
doo Cantores de Ébano, que entoam can
t:cos afro-brMileiros. 

LU:NDU - Dança de origem l.!Iica
n_a, trazida pelo.s negros bantos, espe
cialmente de Angola para o B ....sil .•ndc 
predominam o remantlsmo e a ievez:i. do s 
bailarinos. 

BATUQUENGI: - E um tema a.tro
brasiJ.eiro Sua d~nça tem como base 
várias nua.nças ritmic!l.':i com momentos 
ora suaves ora violentos provocamto 
intensa movimentação de seus CO!Il-Ptr 
nente.s. 

Tola Malembê Realizou 

SA..'\IBA DE RODA - Já fo1 dane.a 
apontada como tip'ca e contendo r.a• 
racteristlcas próprias. Era o que se :oo
dla chamar de dança espontânea. 

SAMBA DURO - Samba Duro fOl 
uma cria_ção dos negros de Angola, quan
do nas horas de folga promoviam uma 
brincadeira ent.re êlcs. Entrava na roda, 
uma d·upla de negros, dando perna.das 
um no outro. de mane:ra tão violenta 
oue calam prost.radoo ao solo. 

FREVO - Lembra Pernamou.."O. mn
slea viva, em qoo deepointa a variação 
coreográfica, marcada pela a.g!Jldade do 
frevista. 

CAFEZAL - Colheita do café. O 
ballet e representativo d-O mutirão na. 
colheita do preciooo fruto. O instru
mento do lavrador é a peneira, as rou
pas e o chapelão protegendo-o do rol. Toque Poro o Odé Maior! 

Poi readi.Lado com gra= 
brn.tiant.ismo wn roQue pelo 
Ba.baiorlxi To:a Ma !omoê. ciJ
rigente do Ylê do Ca.boc-lo 
Ar.ra.nca Toco, tendr oompa
recido à solenkl6de diveri;o.s 
Zeladores e CO.'lVlda.doi;: L!U&
t.reb. 

.é.- ,1vera.m pi' .se1.ites, a Y;i
lo ,;.., Oiá Icê, diligente .10 
Ylê de Iansã. a.c0111pa,nl.la. .. ,1 

Ge ~-J.s filhos- de-Santo Oia• 
a~< Ladeui. Ekede, Jane, 
AJ,a,bê Ag~in,no. l:-léa Bar
ootNli. José Pt'rcxa Le;.ca ,. 
H 1ld rico I'eiXeira; Yukekerê 
Ort'mlm, Ledem:m, Tayoni~ 
Te , ·unã, Darwná.. Obai11á. 
Ekf<ie Ma,na ,Jooé FerreJ.n., 
A'abê Mundinho de Ogu111. 
CaS"1ano, Irene tfüa,..da, Oia
ln:y Arenin-Silc, M'.utamroa-
1,&. Orrunaiá., Wi'son Antum• 
l"llr!ldredo, .ll(!r!a1D oa-rMl'ro. 

Yalor;A F,Or Pattitu,:cl- -~I\ 
filha e seu '!Spôoo Fran~ • .;.:-v. 
Alire C,aes Brandão. Obá.nâ
,;irne D~"Uicidé. BalJalor;x~ 
lna.sô, Nan-;racovilé S1.11nm1t 
rê, Octeam1Ill, A•lfrecto Rapo 
so Jacn-s NUza Fe-mandcti e 
o O;ã na vai. da ca.sa de Did1 
dt> O:ta,a . 

Pa,ra maior br!.lhautlsmo dir. 
so u ~ade foram apref'enta
do.s ao públi<'<' quatro <;a.,to.'! 

"~S -:to ltm ()gunL duru, 
OX'•m e ..i,m X:nngô- ,. m ,;. 
petlioulo de rara b.""~a ,e c-ó
res 

sem dúvida urne ~o•te de 
m ,1 t q "- egria E' ar maçiio es
plrl,tua1. no Toqul' r ait.,,..,do 
pelo Tola Malembe, um do~ 
nos.~oo co' a bora.dotts. leat e 
dl"dlcado nm nu,t.ênt1•r ca,i
domb!t>e•st~ ~ 'asa~ 
bé-n& pela inlclat!va. 

CAPOEIRA DE ANGOLA - Seg·unClo 
alguns pesquisadores, a capoeira t-erla 
sido introduzida no Brasil pelos primet
ros negros aqui chegados. Constitui-se 
hoje, num dos ma's velhos espetácuws 
folrló1icoo. Um misto de dança e luta. 
Na B,11·a, com a vio'.ência rom que era 
praticada, sofreu a persegu·~ão do.s se
nhores de engenhos e da t>Olicia. 

!\IACULEL2 DE BASTÃO - 1ll um 
auto folclórico até hoje ca.r:>nte de uma 
pesquisa mnis séria. porém presume-M! 
que tenha surgido rebatizado pelos n~
gros !Jantos da 2-ona canavieira de San
to Amaro da ~urificacão. 

t\lACULEL2 DE CANAVIAL - Segun
do pesquisa com fiJ.hos de africanos, ua. 
zona de Santo Amaro da Purificação, 
trata-se de uma divergência que hav'a, 
altas horas da noite noa canavia!~, en.• 

FUNERAL - A) Zuela aJncana, on
de o.s a.tabaques e agogôs (instrumentos 
que fazem a interligação entre o :filho
de-&anto e os Orixás) em conversa 
(?:nela) falam pelas divindade:;, como 
que vaticinando a. mort~ do grande Ga.n-

• ga Zumba. 
B) Côro_ 
C) PALMARES - Dança inspiraa:i 

no chefe negro, herói dos quilombos. 
Após o número, o protagoni.sta cal, mo
ment.o em q~ entram no palco. quatro 
bailarinos, simboiiz" n '!.o guerreiros. le• 
vando-o em funeral. 

ESCOLA DE SAMBA - o samba bra
sileiro nascido na Bahla do samba duro, 
depois do samba de umbignda. foi me
lhorando, surgindo o samba de roda. 
Com a t.ran.sferenc'a de vários baianos 
pa.ra a Capital Federal, foi surgindo nos 
blocos carnavalescos. Hoje é ritmo es
fuziante que mexe com 100 mllhõe.s de, 
brasileil"CIS e que na época do carnaval 
agita. as escolas de samba, seu.s pas.s!s 
tas e cabrochas com aua.. coreogra.fia es · 
pD'lltâ.nea. e alegi.~. 



y,;;,,,,os tratar hoje doo t(. 
•uoo e c:mtOl'l da Umbanda 

M:ere;:iao.s não merea!doo 
,omp, dos ln~in&d 15; o as. 
• ·1n ·o e;,te e.ro P a ut.a . 

Prt'' 'll.1n9.r•n~nre a de-;;ig• 
a.ÇM: ie • ;.>e.pa" P p_ró,p--11 

ul\ I,rreja "1a ól ca "l-0 ·snc.
~" oo 'h<>t;t•uos: l, .,1 Olwõ, 
:oJ,,,w.> v >J11 '00 e o--ixá) 011 
\l-0!,::, -~:. e ·cõ-d, com a 
na ..l'"> 

Há ;\ ~ ,., ue, • det, ·rnll• 
:-' de, ;id I Ufl, 1>oI dem.>is 
"'->tlb.r· 'o Jc 1 n•,n•:d ~ ilS 

, sti'l;r 1 • 1< = ~c,n o t1t·llo 
le "P •.i .:1.:. r• ::i. '.\ 1d q ' em 

r 

. ... --
lil lt B & ~ D à -- DOMINGO,-M/Úii7à 

-----------------------·-- - -- -· 

.ap 
m11ncl:;.et;e principal ftal ~ 
oc-ma.nil'lo obscuro. 

Dev1do às .1.-uas «picareta• 
:i;ens'' e go1p,a; dlveroon, em 
q:.e uma das modaüdJ.deõ é 
dlscir.~ir oom ti1ml-Oj! im~!
ná::los a' . .,uma.s figuras dío 
Umbanda, o E:d,tor Geral d'l 
'!'ahlõide ''GN na Umbl.nda", 
em ~nt.e crônica. ~lvell 

Um n. 
ai.lo dk,pOf.tOO à CW:U.p.'1.r 09 
~•os atmejadoo Podll,i;la 
~ oez-'°6 dl.6!&o o,s t'lnbM
~. • em b.~e tct.'•:,;;ne1;a
i'mt<111 n01!160 tr,1< ilho, 

Wl.ADlMIR CARDOSO DE FREITA.~ 
Qlil,tllmo l :promoção esoaa

àlOI&, ma.l.6r1a pa.ga cam e», 
a.i.Jro des\'WIO da$ eniida• 
d!s ca qu~ ào, por DeoelM 
• ee'1S MSecil116, tenho \IJQ 
CIOllilel1,lJo a dsr: - Vn 

da~:-lhe solenemente o tttulo 
de "Bõobo da Córbe". 

N6s umbandl.stas eomo.", g(!• 
:iwrosos, e dou-lhe m.al.s um 
Urulo para fazer parle do 
ac«'YO do •ntelectua1 fraca~
•~: "0 Piolho da Umba.n
d&", em oordlal re~lção. 

s 

' • 

Agradeço penhorado, ma.& 
nã.o aootto, nem mereço, 
aq-..1ê!e honroso titulo, zne.;;. 
mo porque "papa", pelo.::: re
!igiosoo, é um.a. criatlura tdo
ea. e a!nda nlí.o cheguei liO!! 
quarenta . multo embora Ja 
deep0n.te na minha c..1. 
a ~ins fi~ de 09.be'os b ~'1 

006. fruto de qu nze 11•10 tlii 
Ittt.l\s lnt.en.<115 em pro da m • 
nha religião. 

Sou o mais h .im"a• do~ 
mnoond.\.':tas, mas tenho ,, 
gló~'a o•g:a.nlzei e exp,md a 

xiar em outro terreiro, a Um• 
b&nda e&tá .~11,turada de av<'u. 
iuftlros de ~u qui1e.t.e 'I'.e
:n.ho o levantamento co'll.p'e• 
to de &U& viÕR 

Qtwlto àl. calunias e in.lü• 
r1-t; por Tooê IISSl -.a.das, não 
há na.da Mm.o um dia apóa 
o oul.ro, A~ 8ll ptdl'-96 &1 ea
oon!lmm, d,ll!<'m i;àbcJ,mentr c,e 
mais vdhOB A. Ju~t•ça taràa 
mas nlo falha 1 

'fl'eder:i.ção E);pfrita Umb:\ll- ------------
d1Eta do ~tad" do R'o ~ ) 

Janeiro. da q~al sou o le-it· BELO TOQUE EM 
timo P:e.'<.i,::ente, e ti.:.r.del o . 
llo-p1taJ e Mrrte!1lld!!d<' E,,. 

Ds-.meo. O,;ã Moi.Sés. A.,; .ses
,e~ de caridade SIIO às se

gunda.~-felras e os toque:: 110& 
Sábados. de 16 em ló dias. 

A no·a eqt..l,>e <il, AJm,".S, 
,om 0c; no• us on i>c,nne.tros 
Fe.inan;lo de ;:;ouza e Vt\ldir, 
iriltl•ou dois terreiros. Um dê
,e,s foi a Tend'l. E.<;pJ.J"ita Ogn.n 
Sete Olld&S e caboclo "\'Iat& -
VII~em. que wn sua =e n11. 
Rwi. ~. numero lM, B. A::•\Ú• 

a~o11uda du,.cn,ad'l aos nos-
.:.os rcpre-entan•es e flc11ni1JS 
à intctra dispo.,ii:ão dos no~
sos irm .. os parà qua•quer cil
vu lgl! , fio. 

pl•--ta U·nbr. nd'sta o q.:al LOUVOR A O.XóSSI 
llaveremo de conc-!u:r c,n_ 
'''TIOS ao:o-s., fel -z:n.1.e ,t~. C"o::n 
110:rrr - de P.'a.'.l11..-lto <!'te g,o5• 

t~'ll de r:i.•..o da Umb:i· do e 

Sábado pas.•ado, dia 22, a 
T.!nda Espirita R•nta 1'<11 -~1-

,'lha do Mentr:.o Je,11s, ')Ue 

tenJ. sua SP.de n' f:hn ~ao 
Luiz Gonza.,,a 1 lf,4. Cll' ~dtt 
Crlstóvllo, rea11.zou l'm ide 
roque om lo,nor a ():'[( 1 

jo. N11. :;egunda-feira deste 
aies, hoa'i"e matuiça para a 
Pomba Gira Maria PJdilhtl. 
A YalOllXá. da = é a se
nhon. :r-e1de A,H3, Pa1 Peque--
no Peri Batis.a, • ..e P .. 'quen'l, 
Za.lra. !.gulP.r, Ogã, DJ.mião 
Marques. Se"" ·oes de ;:a,-!dade 
às primeiras e t<-rcetras a::e
gunde.s-1 cira~ rom e. Vovo Ma• 
.,z,. .. ""'"'.._.nc:..-. .~ .. e i:::·ndtt& e 
qu.artae. se;-. .ar fe ras o:10 w e , 
, ;Mn. co n ·.w. [' r'llt,a ua 
e&lunga E" Fxu M .ngt.1eJa. 

Outro terre ro \'1:.. ,ado fo• n 
renda L pin a r: Mari:i do 
~rio, q.ie tem .m. sede na 
Rua do \p1 enc.iz 11 '!\. Dil"E'• 
.ore <if' Cu! e t a Sf>rl ora 
\df''.ini;, P -es !lf -ite I :IIl \:l:~c 
Pequena Ecdn.e- a Pa1 Peq•1eno 

T _E_ folha Verde 
Existe nn l>a.lrro do Enge

XMO de Dentro ilil terreiro 
que se de-;ta.ca -.;,ela r:raça e 
r!dalgnia da ia1orl-:.i. q-ie o di· 
rlge. Dona de uma Sllllpaua 
ln-vulgar, & todos contagia com 
BU& imen;a boa vontade, prin
Clpa.J.mente com as colr,;\S do 
.s&nto. Estando sen:.prc pre;;en
te nos bons e maus mo:nen
tos, Ms.r,az re,a ri e "hora 
oonoJCO. Bem 0a.is do 1ue uma 
zeladora e a é a mt C' 1uenda 
dos inúmero; filho• que a 
adoram. As consulta om l:' 1 
Benedito e , om a Arrepia,ie 
j~ tre.n pu er11T'l :-• frontei'M 
da Ou.nnbara e vtm r,eute 
de Mina: E' Sª.o P •1 o e,~ bu$
ca de a.•:v e ,ara eus :>rob,e-
mas. o n ' d c " o Ll 1-
n.Jt'>n, p • , ,te e e. mr ·a 
m faze r'.lli n 1, • pata 

o podertl. e, Ca >O<'-:> ô.ta Ver
e ., r,uia r í P. C , • C U r.t'l'l 

o sc,1 r, ,r e Pe'o clhra ie 
a n1zade 0n.p e trL~ o ,. ~e 
!T na na ter.ti ne o ce.r,.11ho 
r:,;, ier.. '1 r ,En r ,, '1e1a ca
nac!dade rla 1a'orlxá 'os ca
nelos dourados, a TENDA E:'l· 
»rRITA CABOCI,O FOLHA 
VER.DE ~ o nosso TERREIRO 
i>A Bl!MANA. 

Al>TI'lde ano~ às <luas oa&&.~ 

De Quem Será A Competência De Fiscalizar. 

Data de lo or anos o erped11:_1 
pr ncipalm~1,te para o· Terreiros. C-n -
tro.s, etc., Uml>a.nd!sta:.. e do;; cultos Afrvq 
Além de sua legalização l'Ill Cartórios <tP. 
l'essoa~ Jur~dicn:; cn.bln aos mesxnos so-
il'ltar o • .Alvará"' De · cl , co -

t unes e Dlv,ersorn S...oel't taria de S i,t -
~ança. E.s :.aau is), para '>éU funclo.!3-
m nto n<>_mul ,~ ..õ..~ de DP ;em.-o.-v: 
m~ 1~0 e de Ca.id:i.desl. T:..mbem v~z por 
,ntra n.liUmas e.!)t>Ciai.z:ad!lli DePg~C''l 
de To~ic11s e Mi: tificações entram na 
3l"'ara dos c,üwr & pirituaU,;tas !lnpli· 
•ando quc.ndo os nc,.,:;:os bondosos Prftos 
V 1h0;. Ca.boclos e o, célebres cor1padres 
F,xus. Di'nt~o do que lhes e tlado a ob· 
i;nrv. r no Con•ulente, recetam Erva- pa
ra .n nor.:1r- s or mal<: que os afligem es
t.es polll'iais im,xpli,.àv · 'mente enqua
dram o•, Médiuns ou !'Orno .:sdam na nol!
~a Imguag-em o.s "cavalos" como mistif1 
e adore, e prática Ilegal de medicina. 
Achamos este ato ilegal e até mesmo 
illl'° gra'lde A1·bitrar1edaoó' por faltar a 

l>sres Srs. Competência aog policiais 
mesmo cs Drs. dekgados e comissé.r'os, 
e m·ü principalmente os Investigadores e 
agra·;ado pelos Alcag1.1.etes. que prol'fe.
ram principalmt'nte no Estado do Rlo. 
pois os mE 1,1110., não estão dentro dos 
Reais conhtclmentos Religioso, prlnctpal
ru,,nt<" quando :;e trata. de lidar com o~ 
Or.x&.s . 

O Governo F'-1.'den> 1 dentro de uma 
ilO"ma ro ~1onal r Justa de l>·•n.,,f c1ar a 
todas as Rel!glõ~s, promulgou a L!'l nu
mero 2<J.1 26-11170. que dentre outra~ coi• 
. .l'l Ise.lta os T••m9los Rf!l giosos do tra
-dlc onal ·• A l v a r a de Funcionamf'nto". 
& r d.Q púbtL1/J e nctorio que a norsa que
rida Jmbancl.a e o ... Cult.-OG Afros e consl
d""ª do pP10 (3•wêrno como Rellglão. Não 
a+im.Jm'>!' o por 1ue da Ex gência pr.nr.l
'J Jm .. u•.f COTil • f r"~C'ia ao Estado do 
Pio, onr.:.e T' l :''11"~ ra '.l.t 1alldr.de AU
+l).r 'i. çã.. '-' D •){'!>"fl"'M R ,.,. 0Il'11S apro
v: ·r'l o~ E t•t tC1 e u•-0r1z r·m o Fun
cw 1am,r•-0 rlo 'Iu.-r~ ~o· Afir>fl.l .somos 
ou n. o -,-,r , • d, um Jj(l·10 eultuadore.<; 
dfl Iv.:•1-<ti".o pc,rque o US-0 de dois PPSO'l 
~ d11"'s n t d d:>.s, achamos que a•rá.s d"S· 
sa "fiscal 7P.ção"' existe algo m•,ter!nso, 
não se.bt>mos o que. Mais estamos ple· 
nament~ atRntos para descobrir "o yéu 
da noiva". ABslln depois do advent-0 da 
Lei m, aeh&mo1 ctae bea poder!a.m u 

Miron Filho 
Autorldatl s Ff i rais, criarem Leb e. m 
plementan·• pmll•1palmente no q,,. .iiz 
Respeito ao vlritu3lismo ou sel:1 1l m
banda e Cult-0s l\fros), definindo d-: ll.n11 
vez por +o,10<1 a qnem cabe Fi.~c:>J <1,l• a~ 
-d.tivldad-1:• .l.: 11:Qs, pqi:·quc P 1 •·t.~ • 

ão! Rd gl:Jo é' •o séria e e •. ·• • 
do criteric..0 ) e t ,peciahzado e :;.L1c.:> 11 11 
to tempo d ,>• · lica e exerc1e· o 1 • j 

do culto, n m a nosso ver não w , ti 
simples aou r em leis (adv,,J d \ I' J• 
missãno ou d . g~do) e muito m ,., 
seus s,1b'l!t rno~ que poderão Fi. "ll ir 
o que na.o ,'onhsoem nem tem l<'111,ct -
mento ,.-, g .. 1 do~ ritos, que predom , ITI 
a•uaL'ller,te "u Bras_l, nada temo0 N.> r 
as Autcridadt~ Polic!a!.s, nem m t- ~ -n o 
contra nenhum 1 E.,peclalizada_ o .• > 11 ~ 
achamos Fal' ar a devida Comr>~ ~r • ·1 
dos mesmos pr.ra Fiscarzar ... 

li: que julgamos mais acertaCJ.<, sPr 
essa decant3da fiscalização ser m· ,S ela 
alçada dos órgãos de Cúpula da '1<> ~a 
Religião, o que por sinal já vt'n1 sendo 
feito com muito af,nco pelas dlver:,,s 
Entidades, faltando tão-sôment.c a Of 1

-

clalização dêsse "mister" por parte do 
Govêrno. A gu>rn de bem orientar e ~s
clarecer a quem interessar possa leml)ro 
que a Constituição em seu Artigo 153 <1-e· 
fine bem a situação g~ral dos Cultos Re· 
.,giosos. 'l'ambém o Código Civ1l em seus 
Arts. 18 e 19 - A Lei Federal 4 857 re
gulamenta e !senta os Cultos de Taxas 
Impostos ek. O Código Penal Bras11,,lro. 
Ar1,. 208 Estabelece: "Que é crime a vio
lência, o achincalhe, a interrupção e a 
Perturbação de cerimônias Religiosas" 
Declaração Universal dos D,reitos Hum:~
nos - O Brasil, em 10-12-1948. assinou a 
Declaraç1lo Universal dos .Direitos Huma
nos, na Assembléia Geral da Organização 
das Nações UnldM, realizada em Paris. 
Em seu Art go XVII, diz "Todo homem 
tem direito a libs:rdade de pensamento, 
consciência e Relig ão; êste dlre-lto inclui 
a liberdade de Pensamento, Consciência 
e Religião, inclui a l berdade de mudar 
de Crença, pelo ens·no. pela Pátria pelo 
Culto e pela ob•rrva.n~!a, isolada ou c0-
letivamen te, em público ou em parti· 
cular" - Como o Brasil foi um dos Slg· 
natários d essa memorável Declaração, 
não se pode acfitar que Alguém. funcio
nário ou não se at.reya a Desrespeitar um 
eonvênio Internacion:,,l subscrito p e l a 
n08sa Pátria.. 

A oaaa. e.,têve su.,e. lo.reia 
• a. gira. foi de i~rande \·P·,·it• 
~ií.o. O ter.reiro é rl l"'ido r e. 
competente Y, o , 1 Jttd ~b 
ll'crrelra e tem co, u •,e _ p ; -

:io o no~so comp~ '1. , ..ro I l' r
eio Ouhnarã.e!,. E: •,r•,10., ,A 
multo aguard~u•lo 110n yl.;i•.,. 
dE1 Dona Judith r.-i sede do 
SORE, ma.,, ln◄·e 

1 ( 

~te.o. alnd • n 
honra m11.1, fl 
tatlira de qut 
b.-eve E:.i·a u. 

Boa-/\loite 
C.imprlmos qu nla-felra mats 

11.ma llliss..o u,. n .ro uo sa.1to 
e i;aímos, cor.10 ~erupre, ,n
v1ctos. O Glo.· o o Exército 
Branco de Oxalá marc11ou -ia 
nõvo, altl~ o e vlgo.·oso. Pas
wu imponente pe!as ruas can
tando e le~ando suas bandel• 
rtl.6. Na Rua Ciarimwu .. o ele 
Melo existe uma Igreja l!.'van
géllca e os nossos irmãos de 
outra crença xoram de impres-
1,ionante educaçao para com 
seus irméo3 e piritas. Manda• 
ram retirar oa carros para não 
atrapalhar a nossa procissáo 
e se reuniram na porta com 
o máximo re;,peit0. Parei en
quanto nossa genr.e andava e 
cantava e fiquei observando 
11 atitude daquela gente. To
dos contritos e sérios respe1• 
tavam os nosrns propósito11, 
Alguns chegaram a hatcr pal• 
mas numa demonstração de 
que todos os caminhos levam 
a Deus. Pelo procedimento dos 
nossos irmãos evan--:éllros eu 
lhes dedico hojl.' o meu bon.• 
noite. Vocês agu-am tomo mui
tos que se dizem e pirit.::.s rd1o 
agem. Vocês não c;reem nas 
mesmas coisas em q·1e nôll 
Cl'('IDOS, mas vo~ês te'TI, R('l• 

ma de tudo, o que é impor• 
tante, educação. Por isso, meus 
irmãos, &eeitem do fundo cio 
meu coração o meu boa-noite. 
O nOMO 0:1111.lá que lhes aben• ~-

f 

1 

-
DOMINGO, 30/1/1972 

--------------------------------- ------ ---~------------

Como sempre a<:«1tece rea
tlzamOis no d'a 20 do corren
te, a Procl.ssão em louvor ao 
Orbá Onóslll. e que 1'<01 acom-

pa.nhada per mil<hares de 
fiél;; qcue percorre1'8.-m 116 ruas 
do bairro d-O Encant&do e E11-
8fflh-O de Dentro õe aeôrdo 

. , ,_.s • ., 

, 
Q 

Coota.mos wm a. ,r~,,,mÇ11, 
dl!l muit,os t.erreuo.5 e ta.m
hfim d.o Deputado :R,OOsinl LO. 
pea de. Ponte, que e61:eve pre
ante e:m 1Jodo o percuroo, 
partlci pando a,t4 varo.e D te dBi 
org,anwação da m.a.'t'Oha . 

i>o -:iu,e .,,.m;11·t- noc p~estlfrlf. 
em 10s. ~ re.ü··3çôes. 

De.iXWnos JS n= a.g.ra
declmentos ,,o.s terreJrolj, 6' 
1,uitorid'l.des e ans amigo.o! qut 
estt-reram em oo:..;a aede, ~ 
oomo ao povo fiel d" Umbsn• 
da., q ;e s.empre i;e fez pre
eent.e. o::;ós&,. foi .ou-vaco com 
d'.gn!,wd,, e não i;:v~,."'llOS, gra 
9M a ,._,.,._ nenh• m r.er.ã-0 mi 

I&mentà.Vll'lmentc a r.:.uva 
ireJu&oou um pouc.o a pro
g~,naçio. ma,; meano al!S'..m 
A ~ re•1i"reu os me-
'lhores d1as do SOR.E e foi in
ohr.:1~ fl'~..da "!)'!''a 1.'V-G:o. ~d.a &. ,. --c,1 ~r.,~ 

Recebemos um ~xemplar do jor11.a1 l\.IBNSA
OEM da C'..orrente da Paz Unive1sal. Trata-se 
de um.a interessante publicação espirita que 
merece os nossos aplausos pela sua confecção 
aprimorada e neles que contém. Recomendil.DlOS 

~~ornal e agra,d_e~em-~s~ lemorança. 

AULAS DE ·coRTE E • 
com o roteiro :preesta.beJe.· d,J 
A imagem fOi zna!s uma v.;.z 
conduzida por uma Tie.turll. do 
Corpo de Bombelroo qµe des
ta feita trazia ne. gu,am .. çã.o 
ns soldsdos otc2,n'el Ale xo, 
81 ta!i do 1º m e Anto'.l'n 
Marques, Sl 864 d<> 2° BI, qu" 

COSTURA NO SORE! , 
,, 

A part.\r da prox1ma oexta.·fe rei a., li norn e. 
Bana Edlt-h eata·a. lninlando um •ursc 1i, C<)r.-t e 
C:O&t.n.ra. na &edil do SORE na Rua Pern ''1"bUCO 1161. 

As aenhoras ln•..e ·e.'Jeada.s deve-r~·.o p o-:,r,ar ntor-
maçoes na. n<>elilll. secretaria, com &. " 00•1a Dona 

-•eo,:JbeT!tl>r.-, - oomo \0<106 O'> 
mambroe daquela. oorp:-ra~ác, 
dar do seu melhor para a 
re&llmção da proc'6sã-o. 

'l l h, n 5ez:t.a.s· ell:as naquele no•" .i oo u ar1a.• 
mente com a secre•.irle. Abtemb .. 14! 

Terreiros Que Recomendamos 
0asa de Oaaidade Caba.na de Oix.órsl. 

Sedie: Rua Barão de Bom Retiro R.Q 
163. Engie-.nho Nôvo. Direção do Ba.~ 
•· Antônio Ferreka. Crasvo. On.&ean rea.-
11.fJOu toque em homenagem ao pedreetro 
da. cidooe. Agradeço o amável convite. 

* Centro ~ Sé.o Joi.n Ba.tàta. 
Sede: lwa Maria Pe.-ula n.0 1-9. F.llgenho 
de Ilelltro. Ya.klriá: Sra. Oéli-.a. Romero 
e a.a. ~-Diretor do Oomelhot 
81'. <>amar Rangel. Sessóe6 àl quarta.a-
11ritrM da.s 20 às 22 hora.a. 

* Centro Esph-iita. Vovó R!•ta. Bede: Rua 
.Alvaro de Carvalho n.0 205, Ancbie\a.. 
Babá de Orix-á. Dinúa. 

* Centro Esp1ri,ta Cabocla Jurema Com 
sede na Rua E, n.0 24, Praia de Ramos. 
l'lresidente: Sr. Vacldecy Cordeiro. 

* Tenda Esp1r1ta No.ssa Senhora da., 
Graç.as e Bom Je.su.s dos Navega.nt-es. 
Sede: Rua 5, Quadra 51, Lote 6, Jardim 
Bom Retiro, São Gonçalo. Estado do Rio. 
Direção da Ya.lorixã: Sra. M'.l.ria Rosa 
Goalçalves. Sessões i1-os sábadOIS. 

* Terreiro Esp1rlta. ~um Megê. S de: 
Rua C:--mutanga n.0 16 M'l~:o cl.1. f•orr,1!• 
ga, Tijuca. Direção d'\ Yalorlx~: Sra. 
Arlete da Silva Co.:~a, Sessões aos .sa.b-a
dos de 15 em 15 dias. 

* ren.aa Esp!r1ta. s. nt.a R ta d.e C.\SSta 
na Rua General Már:o Herme\S n.0 !!7, 
Oua.ra.bu, Ilha do Governador. Se&ões 
a.os sábadoo de 15 em 15 d:u. Direção 
d& Yalerlxá: Sra. Marla Romua.lda Brl-

BOANERGEtôi LA\ RAS 

to. A~adeço a mi&:: " d• G. ·. On<l'na, 
de Vlsk.. Megre. 

* Oautinho l"61 'tomé de An,i:o a o 
Ogum Bel.ra·MM-. Srde: Rua Pôr..o A'e
gr.- n.0 191, LLM de Va&OOQ~ .os I>mçâG 
do Bab&.1-aõ: tk. Ja.l..me. 

* Tenda 1!,r:J>1rit9. Preto Velho João Bor<il 
Boro e Oomle, Damlã.o e Doum sede:ii 
R.va OHv!:11. Plres n.0 1:15, Bento Ribei!'O-,r; 
8ê66ÕeS 11()6 .sábados de 15 em 15 ~ 
atendlma:.it.oo àa segundas, quartas • 
aextas-feirM, a. pa.rtir das 15 horas. m-. 
reçáo da. Yalorlx&: Sra.. Ana au,:mará.eCI 
Furtado. 

* Terrelro Oxum Ap&.ng1'.r. s.ede: &u-& 
Tenente Pale.strina n." 143, Parada 
Luô3.S. Sessões ao., sábados de 15 em U 
dta.s. Direeão da YaJ.or''-fi: Sro. Mar-la 
Lu:ll!l. da.s Dort>S. 

* "1' 'lld.. EBplrl-t«. s i.n • 'I .'i""f ,ih; do 
Me'lino Je:ru.· D!recão do O· boclo Ba
tulr· •. Sedl': R•1a ~!lo Lu'z G-!J'll:z<i.ga n ° 
1 • ,h, São Or!&t-0 - o. Y· 0r x.-: rr Ju
•iit.\i F rrc'lra. 

* c•~tro F,.::1l"IU! (".i, ,''o ',1nr"' R•i& 
Pro v-d~ o, n" 295 Pr' a ~ < .i, J., 
r.-oar-•1á. ~~s aos e.•• 1 ',,is d• 9 
E"Pl 15 di 1s D'r'X'"io da 3 ":> ~ • Or 'ta: 
sra. Pomprta ae Alm-.;1da • 1r q, 

* Tc.1Ja &lp1rl. a. Cabocla Jt 'em" , 
Vo,o Maria Conga, Sede: Ru'l. Santa
Luz•a n.o 133, S,•na,do,- Ca:m r Direção 
da Y'lloríxá.: Sra.. ''rt' • a Mtl"êll.,., ,e..._ 
Silva.. 

I 

r 1 
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CAPRKORN!O De 22 de dezemoro a. 20 de jane ro 
Ox~~o Re-gt.nte Saturno. Or,xás - Iema.njá, Oxalá e 

Semana sem maiores novldad~ no set.or pro!i&úonal 
PJ:ocure concluir um neióclo que e5tá pendente mas 
evite 1:ntra.r e-m outroo. Pense bem antes de pla.neja:r 
uma vi_a.gem que vat lhe aparecer. Antes de ir cuide do 
aeu WJO ~ guarda. No setor amorooo a. vibração ootará 
relativaIJl{'nte be-m porem sem ma.tores novidades. 

AQLARIO - ~ 21 de Janeiro a 19 de fevereiro -
Astro Regente Uranio. Orixu - Oxala e Linha das Almas. 

A ~ma.na virá com_ pequenas d.ílculdades logo no 
ie"!l uúe;o. li: recomendavel acender velas na segunda.
fe~ra ~ as_ a.imas santas benditas abrirem o seu ca.
minho. N~ l!gue a pequeno aborrecimento que vai sur
str e con-~ue tratando doo seus negócios como sempre. 
Tenh~ pacien~ia com a pessoa amada e fique certo de 
que e r-eclproco o sentimento. Tente a sorte no núme
ro 465. 

f'El.XES De ~O de fevereiro a 20 de março - Astro 
Iteienk- Netuno. O· ás - Omulú e OXÕSSJ. 
· OIS de Peixes terf..• uma sem..!.lla excele~te em todo.:. 
o.s set.ore.s, ~to prof..s.. como amoroso, como àomés
tioo. Ap_r~veitem a v,brq.çao pus.tiva e procurem entrar 
em negocioo 9ue vao surgir. A semana é propicia in
clusive pa,ra vi~ru.: e passe os l'om os famlllares. Tudo 
estará em poslçao E.xoelenk. no plano esptrltual esta 
semana. Usufrua o máximo da situação. 

Aiy.!,S - De 21 de março a :zo de abrll - Astro Re
gente Mart.e. Orixa - Ogum. 

O sa.nw guure .,.o ponerà lhe a.Juda.r e muito a re
. ativo à negoc1os rsta seniana. 

ComprE. uma tarnfa de cervela branca. ~"D Gêlo e le· 
VE;-a na margem de uma Unha fern.a. a.b:ca e; deposite 
nos dorrr.Entu da !ln.na de suoida e ~ça o qut: q.116er 
a Oi;um. A Vida amoI'OS:'. es!..3.rá calma e &"m maiores 
n<:>v ... àades. Peça neste S<cntido a prot,eção de Oxum. 

TOURO - De 21 de abril a 20 ele ma,o - A.stro Re
gente VéI'-US. Orixa - Ogum. 

Vão lhe surgir problemas de barriga. Procure tomar 
um chá de boldo. Evite comidas condimentadas e na.o 
beba nada de à.lcool. Os negócios estarão norma.is mas 
sem grandes novidades. No campo amoroso também nada 
de nôvo surgirá. Recomendamos apenas que o ciúme 
seja controlado para que não mudem as boas vibrações. 

621\IBOS - De 21 ele maio a 20 de Junho - Astro 
Regente MercO.rlo. Ortxá-5 - Ogum e Jnha das a.lmaS. 

Perlodo bom. principalmente para os negócios rela· 
ttvoo a imóveis. Penae na compra ou venda pois terá 
Tantagen.s em qualquer desta., operações. Devem surgir 
também possibilidades de investimentos que poderão ser 
feitos sem susto. Mantenha as co!saa no lar como estão. 
Tudo sairá bem nest.e perlodo. 

DESCARREGO DE CARNAVAL 
Mãe Elis está ultimando os preparativos 

para o Descarrego de Carnaval que faremos rea
lizar no dia 10 de fevereiro na sede do SORE e 
que é uma obrigação preventiva contra possíveis 
desavenças e dissabores que poderão ocorrer com 
qualquer pessoa da nossa religião durante os 
folguedos de Momo. Os trabalhos serão orien
tados pela Pomba Gira Mulambo, que trabalha 
com Mãe Elis e as pessoa~ tnteress::tdas poderão 
procurá-la diàriamente na sede do S0RE na 
Rua Pernambuco. 1161, no Encantado, ou pelo 
telefone 249-31-28. 

------------------- ---

CA. 'CER - De 21 de Junho a. 20 de JUlho _ Astro 
Uegrnte Lua. Orl.Xá - xa.ngô. 

Semana ~ ~celentes reAllzo.çóelll. Seus negócio.., 
Que andam meio ~ vão clarear nest.e 1od 
Sua.\i finanças vão se est.abl.llza.r. o., ~ócioo v~elh~ 
ra.r sensivelmente. Nas coisas do coração você terá ale
grias .• Mantenha a calma no IM e pe92, a, pro+=ão d 
Xa.ngo na.s suas dificuldades. ~,.. e 

LEAO - De 21 de Julho & 22 d.t' agõsto - Astro Re. 
gente Sol. Or1xas - Naná Buruquê, ObaJuaê e IemanJá. 

0.-. de Leão devem ter cautela esta semana no 10031 
de trabalho onde poderá surgir lima compl!cação moti• 
va.da por inverdades ditas ao., superiores por um colega 
de tra._!>alho. PrE;_<:avenha·se contra êste mnl pedindo a 
p~teçao de Nana e ;emanJá. Em caso de pr blemas de 
.saude peça a proteç.ao de Obaiunê. ~la rorret-0 com a 
pessoa ama.da e evite criar problem s no J.a.r 

YIRGEM - De 2S de ag0&to a 22 de setemoro -
Astr(! Regente Mercúrlo. Orixás - Iemanj á. pela re
gência do a.no. 

Os de Virgem podem ficar tranqülloo pola a semana 
é inteiramente favorável tanto nos negóc100 como no 
amor. Aproveitem para fazer novos pla.Ilos e no f•m de 
semana faça ~loo ou piquenique com a familia. Tudo 
às ml:l maravilhas. Peça a prot,('çao de Iéman:á para 
Que continue assim. • 

LIBRA - De 2S de setembro a 22 de outubro -
Astro Regente Vênus Ori.xá.s - IbelJa.das e Xangõ 

S'nta a vibração de Xangô neste peri<Xb Se você 
tiver problemas de papéis, lnventârloo ou de jm,tiça pa.ra 
resoher procure fazê-lo esta semana que ~ tavoráve:. 
Jã. o terreno amoroso est'l.rá prejudicado por $U.a p"Ó• 
prta. culp Nao ,:,tenda o ente amado para não receber 
1:m t'"Cl~a ofensa.s 11,1nntenha a ca.Ima e compreenda qu(' 
orlg nb<> resol\ e-m prob'cmas. 

ESCORPL.\O - De 23 de outubro a 21 de novembro 
- Astro Regente Murte. Orixá - xangõ. 

Os negócios apresentarão certa instab111dade e dUi· 
cuidades poderão surgir. Evit.e começar coisas novas e 
peça a proteção de Xangô para evitar pre:ulzos. Em 
caso de necessidade financeira peça a ajuda de Oxumarê. 
Não se dooespere pois do melo para o fim da semana 
tudo se norma.llzará. No amor, em contrapartida a si
tuação estará bem calma.. 

SAGITARIO - De 22 de novembro a 21 de dezem· 
bro - Astro Regente Júpiter. Orlxá.s - oxum. Iansã 
e OIDulú. . 

Oxum e6tará atenta e lhe dará muita proteçao neste 
pertodo. Peça também a ajuda de Ia.nsã e Omulú e toque 
firme 06 seus negócios esta semana poia tudo vai lhe 
oorrer muito bem. Se precisar viajar leve consigo al• 
guma proteção do sa.nto, tal como gula, breve ou qual• 
quer outra segurança. que possua. No terreilo amoroso 
tudo estará também em boa posição. 

Y Ã HELENA FOI OPERADA 
E ESTÁ PASSANDO BEM! 

A. r,ompetente Yalorl.xâ. He• 
lena de Barros Ma.tias, dirl• 
gente do terreiro Cantinho de 
Oxalá., submeteu-se. recente
mente à delicada. intervenção 
cirúr ,ica na Clinica São Rai
m•Jndo. que funciona na Rna 
Jardim Botânico, 61'7. sob a 
direção do médico Dr. Djalma 
BarPo: a rima. Felizmente tu• 
do correu ma.f'nifican,ente bem 
e Dona He·ena Já 5e encon
tra em e&~ e faz ,X>r .:1om,o 
in•eimtct-o nm a.,,~adecimemo 
púb!ir·c, aq1 e e 0·>1f"etm1t~ c,1-
rurgifo qt:e foi de uma. dedl• 

cação à tõda prova com a 
nossa. querida Babà. 

Por outro la.do, Dona He
lena comunica que as giras 
em seu terreiro continuam n~ 
dias normais e sem Interrup
ção. 

r***~ LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 
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Noticias da 

Equipe 

Vovô Chico 
TENDA OABOOLO ROK

PE MATO - aua reo<10l'O 
<1a Silva, 5&'1, vua .wim, 
.Ba.ba.l.3ó: Darcy Ferreu-a. 
G.i.a-obefc: Oaboc..o Olnco 
P.:.naa .E':l'leta6. ~J 86 .ee
gunÕll6 e sextas-feiras, às lO ~-

--oOo-
CABA.NA l:'Al GABP.AR 

Rua ca.buçu. 155, Lins dos 
V~. .B&bai6õ: A~ 
Figueiredo. Máe Pequ1:..ia: 
Benita Flg:u,el.redo. Guw.. 
Ohfte: Caboclo Jagua ,oe. 
se&õ.s ll(l8 sá.ba.àoo. a pw• 
tlr das 30 horas. 

-«>o-
OENTRO f.3P1RlTA CA• 

B00L0 SETE FOLHAS 
Rua M&theus Silva n.• 30II. 
lllba.úma. baba.laô: J<d 
Qll.lrl.llo. G 1.a.-Ohe!e: Cn.oo
olo Sete F 'hM e Vovó Coo• 
ca. Ses:;ões às segunaas e 
s:-xta.s-f iras. as 20 hora:s. 

-oOo-
OABA:NA PA.. JOAO DP. 

MINAS - Rua BorJa Rel.s 
n-• 68, Engenho de Dent<o. 
Baba..aô; Oioero. Gu1a-Chef'e: 
Ca.tx>olo Uni.ba.tão. Scssõe., 
a.- q uart.&5- f'el.rois e sá.b:l.Qoa. 
às 20 boroa 

-<>Oo-~4-~~.- • A ~O 
JOAO BATIS'IA - H.:Ja ~ 
l1a Pa.u. n ° 19, Engenho ~ 
Dent.ro Babá: Marla:z;!n!la,. 
Guia-chefe: caboolo Itapart
ca. Sessões à.s quartas-felrM 
a partir das 20 b.ora.s Con•• 
sultns às segurdas-fei:ras com 
Vovó Rosa. às 13 horas. 

-«>o-
TENDA ESP1:RITA. CAN• 

TINHO VOVO OHIOO - Rua 
V1mt.ncto &!beiro. 381. ~up:-• 
nho de Dentro. Uba.ldo dl• 
~nte d.esta casa.. comu111..~a 
por 1-ntermédl.o do o. N "l& 
Umbanda. que en,oerra a l"UA 

Gira no prórlm.O d!a 1 ! e 
pede que todos QS fi!h06 do 
terreiro não faltem para 
tteeber M gulas de segn::a.n
ça. como de cootrume. Nesta. 
data óeYe est.ar' presentle & 

Yã Aidil Santa.na. de SO\l2lll. 
da Tenda E.,pfrita do Cabo!-lo 
Mmoré, 81.tuada. na. RUe. Ma
!DeJJeS Vle!.nl. n.• 148. 

-ooc>-
A T,enda Esplrlta OQm'blnCI& 

da o~. q111e tem a1n1 <:N!• 
na. Tra.ve;sa Luis Na.v!lnM'to 
Lopes. '79, ~ N1t~ 
festejou OxóMJ no di~ 22 M 
festlRs naQuele terttiTn ~IG 
tradtclnneds e eem,pre r.ontam 
oom muttos néll! Mnn~amos; 
um .sara.vã a. !)ana Ma-ia 
I.Allm Ladeira e a todos oa 
filhos e dlrl .. ent.Ps da ca....,.. 

00000 
No dia 21 r<'!!llizo••-•e a 

testa de lno,~ção da E'ed• 
práprla. d& Tenda FP>1rlta. 
Caboclo J,mdta.f, que fle11 ... 
tua.do. na Rua Mora,,nga ~ 
Ja~arrop,a.,n1á. As ses.<Õ'f' i:ãD 
a.os ~ábad'o~ e as eon..,,rMt' 
&S quartas-feira.<:. A ca.."l:I f 
di'1"1-<fa ne-J,a Y-<1,lorlx!'I 'D!v& 
DIM Na fl'lrta de iMU>f?Ul"R• 
~o ff"ffl~ ~r~entaAn.c: uet• 
eem;,t1'Tl'hâo DaTey cesta. 

• 
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Oxóssi o Cantinho da Corrente 

' 

Mental 
MAE ELIS 

Salve 
Okê Bambi ô Crim 

Saravá Caboclos 
Do n ~e, pa.. _c.,o, .i em 

n0; .o ,>11blóiue qu,. o.1.m doo 
nw.- qu.riuoo ,.ln"6 de 
OGlf\1 va, a.Jri.r nova tJm· 
ci • .:h.l dt; fe. Num lill to de 
t. i., km e (.. e ;na f1Íiue. p~n
L.,.,,Joi. o L'ola em Bra:;1Ic. vai 

Re«;:iost::.s da oorrtnte rr.en
ta dl1 mr1da.<1e. 

Alta.mU'O Procure vir 

Antonio R. da cruz -
AI; uarot. n ,po:,ta pelo Cor
Correio Saravá todo povo ffl"JtQ 

EJt "a.quê.e• acon1A., mento 
o --;eu rranca Ri..a, o A.rran• 
ca .Cô1X> e os buz....~ bem JO• 
i,...c.as rara.e o •ovem oolad-,r 
wn dos ma~ procurados da 
n~ .s.i Cap:t& e o Ex~clito 
Bronco de 6'.a..ti ten.. a.."'l.no 
iil )', 00 solda.doo A trl,"tez da 
part,da sera amt"n zacta i>ela 
S1Jtisfação C1e vêr qo.1e o ar
b i,-to ,>.anta<'o >ela sempre 
lemora{ta LodeVl 101,0 se 
tran•-fo1~hará roi frondosa 
a.rv<>re :iue sera ngacta !)LO 
Je to mnpat1co da Orom,m e 
p,-1a -.apacidad,e ..ndtscutlvel 
oç T'>!a.. Que OGUM ,h pro
tt 1.: na nova estrada e lhe 
dê tu,lo de bom l'elll.eldr.dc-;, 
Ltw: Car'~l 'Mmniú, TOLA 
MAT,RMB~• 

talar colllJ.,;<. beu caso é um 
poi..,"O complicado, ma. podera 
&él" resolvido, com a fôrça de 
noc;a fé. 

Louraes - Vooê não ca..
cu.a a preo-. up&ção qu... suu 
ca.rta me deu. G<lGtana de 
t.er m ,itt; nca e pooei g..ra.r.
tlt a sua ma.trk tla na refe
rida facu1dad.e. Estou r.eza.n
du p0r vocé. Escreva sempre. 

Herond!na - Tenrui. calma 
.~e rr :poo.a pelo Correio 

Irart e Evangellna - Os 
nomee estão e'.'D nosia oor
« n te Escrevs qoo, o tipo de 
r1 pção de pele que está ata-

ra,ndo e oedlrei a meu pa• 
om tlu que a c:ure. 

De 

Terez.nha de Paula - Es
tou esperando uma .:arta sua. 
Um a.braço. 

MAE ELIS realiza oonsul· 
tas e Jôgo de büziOG oom 
Pomba Gtra Maria M\LlLlll.b, 
disria.mente. d.li.li 10 às 14 ho
ras, na Rua Gamarista Méier 
n.• lO'l e à6 i;egun.d:as-feí.nl1S, 
das 15 às 20 horas. na !lede 
df> SOB.E;. na Rua Per.OlUl· 
bueo n.0 1.161. Encantado, 
,empre auxiliada pelo vodun
oe Zo.ze ~ e distribuin
do ~ da ROSAR'I' - Rua 
Dias da Cn.JZ, 458 

Oxaguiã 

Clarremos oo senhor! Su
pliquemos à P.oderosa !mha 
de Oxoss, que a•,ravé., de ,;e~ 
ponto~ r're~-dos ou cantados 
e de Imensa vibração de con 
s1cterá vel poder e em suas Je 
tra.s e músicas. reflete-se a 
ma.rav'l.hosa esperança do 
veroe das matas. ao la-de da 
sonor'.dadr doa cani;o6 de "lOS
sos aborfgf'Del<-

Derramai 9lla bênção sõ
bre uoo, .uneniz..ndc noos:. 
angúst.a e mootrando-nos o 
caminho a ~1!r na vereda 
da felicidade 

Ao senho1, ó dor,o das ma 
tal, eu clamo o me-J refúgio 
e o meu quin1''"< de felle' 
dade na terra dns v W".ltes 
Livrai-nos d ,s noc:-~ "'t'-s('

g,uid<>res e tira! noccaE a •mas 
d.:> orl.6áo oc ra qut os Jus
Wf 1100 rodeiem --OOo-

Loiro dt nt~I<' d'"i ('"Õniea. 
e<"c-r •,a pelo doutor Wal:de
mu.r eu Já &.':lia q..1e a Ya.'o
rix tão •>t:m T\. .·at•da era 
r. minha que:-1da F,<litn Dou
tor W 'dnna.r o r nhor diz 
c ..1e n.-io e »oc•,a e esereve 
il.indo c,ssLn ~ ·,.ne ert.!i.o se 
( fô· •r ! F'al"B mim o ~T.hOI 
(" un ;'"ri l<:t"' i)O• ta. 00 e; ~

C. -e C'OID o co ã." e oon
lS<"lf\l<' nos em=lor -- • Que 
n.> ')() Pai Ih dl' (ôdlél !I •e
llc " ,,-'e do 11U" ') pol.• O c:-e
nhm- '>P'T' 'l '11"1°-c 1 

l .'ancy 

Tirou Um Yaô 
~~ta.ndc vos.·a bOnd~de 

def'<le o aM livrando- ros d&
q·teles estranhoo, ci,ja boca 
~ó fala va da.de e cuja mão 
dl!""ta é a dextrad!l falsida
de . ..,.ta·e-nos i:r,1ardados e fe
l!ZE"· 

Ontem. !ol ~ a ce
nmõr_•a de satda de um Yaô 
óe ()l)a,uait (Ce!los). no 
yi• re ox.i,.ç,àã, diri111do wm 
en • ê• ~1.:1 pele Ya lorixu N'l.n• 
r í,'{'-1lrpe. i:.:ma a,ut.blttc. 

,>.c. .. n:,1.olwi ~ ~ te conta 
co ma prestimosa aJuda de 
seu Prelcndente. José Fel~ 
da Cota Cleon;.ce, da sim 
Y • k lr.e-"ê Z• 'da da Olrum de 

e 
"1!: maravilhoso Senhor, meus braços per

feitos, quando hâ tantos mutilados. Meus olhos 
perfeitos, quando tantos não tem luz. Minha 
voz canta, quando outras emudecem. Minhas 
mãos traballlam, quando tantas mendigam. É 

maravilhoso voltar à casa, quando tantos não 
tem para onde voltar. É bom sorrir, amar, so
nhar, viver, mas há tantos que choram, odeiam, 
revolvem pesadêlos e morrem antes de viver. É 

maravillloso, Senhor, ter um Deus para crêr, 
quando tantos não possuem o lenitivo de uma 
,,,•priça. F' m-ir<>uil~<"m snhri>•uJo, ter tão pouco 
a p..id1r e t~ntc a ~p-.zdecc-r''. 

sua E.Kedt Mír..sm Joia e cifl 
Ma.t..ltle de 01á. 

O Y1ê de OXag-liã es-..t1 10-
ca.llza.do na Rua c 1me Ma,a 
n-• 'lO. em rodos os Ek.c7.t.ol!. 

A Yá NaDCY rea.wa J~ 
en . . 

~ ~ seicta.s-~~as- a paN~ 
da- 9 borM. 

~twd'tian presentes para 
maior brtlhant!smo da sole
nidade o Baba.lomá Tola 
Ma f'mbê, sua Yak-ekerê Oro
m.lm Mund!nh<> D'Ogum- a 
Yà Sueny de oxaJ.ufli. e La
demlm. 

A. Na.ncy, ao Jooé Feliipe. a 
est mada 01.eon.ce, a Zlldlnha 
e 11. ehru"Il1osa M1rta.m. 011 no&
sos parabéns e que Oxa~ã. 
lhee dê o seu a«ê. 

li 

SoldA-do de Oxalá t S01dac o 
da paz e não da º' 1eTTa I S<'l• 
d~-:lc <h <>'da e "lfiO dn mor
te 

OxÓSSl qu,e no ~!ncretismo 
da Umbanda é renresent-11 lo 
por São seoos~ião ra:r qu, a 
nO:".."ll cidade, ao se.'lhor con
ftada oomo padroetro. seJa o 
centro da p:iz da OO"lcórd a. 
do e"l•endimento entre seus 
filhos. 

J.i.maiS desfaleceste n0o 
combates. Jamais cedeste no 
ardor de vossa fé em No•so 
Se'lhor Je.-;us cristo 

Crivado dos espinhos, e.tra
vessado pelas seta< da:; seus 
algozes, a mando do CTUel ti· 

FETOS 
Casamentos, batizaaos, obrigações na mata, 

cachoeira, nos terreiros e fotos artísticas 
Rua Menezes Vieira, 148. 
Telefone - pf 2-29-3327 

-- ---- ----------- -------

MARLY MENDES 

rano de ac.:na fo! n nrado 
por [)elJ< '< T •f'1J 1:: " p_.: 
d ·oe•ro da P22 

V~loro:c O""xá de Umban
da ~h fe da .. ,, ~ de e:, t:10-

e'OE • 1is rorn< Re• da Mata. 
Almore Ur1batac o\ -r1 1dll, 
Guarac• -net' 'lllCr'<k e res
P .. tadc. A0 u•~ BPRn('a T"~, 
Tupa•ba llPU'.ll'ê p nutpo: dé 
'9:u J v~ or e on<ie'1o NU? na• 
da ffi:\lc ·ãr q •p • p14tr~ llu• 
m '["l'!ltin~ '1'' P c.C:f'J1'10rtr3.,-, ~ 

nOJT'.P,:' l nt-117t S Ç-'"UJC: 'l,,.. '1✓-G,$, 

l;'l!U< D'Y '">f'~ •o<'"R '13.ra 
foMJ'l:i. "f'm rrn "1!ar~., r, )à.e• 
r~~ ri(' rsn~r t,f"'\~ ~~~nc de 
11.12 P • >"""'""' !]llF 'n•Jito 
faz rr <>rr ') .. ,.,,.,,,.." d"' ..,. 
carr d< !:<' r '> •r Ir --,a• 
'O 1 '1e<'" a "-0'1" ,;,~ .,Qrnsa 
m-1~ Ir-a,• -oTJ:> ~ a• i,,,A'"º de 
tt,.J e• 1<> I' ,..., 'lA 0 ~ ~ t.ot 
\"'l'!orn"•<"' e rr 1' f 1)8-
~,y,b• l?m r r ,,.,,,,. rtr en-
ea.T'" ,pAo-

o\ luda ·1c:: re--;, 1 , ,'C o lle
si ,t,,"'i l 1"<>! ,, o• " 'lo& 
0- :°a Q1 "E' nn.~•e n rne·- '"~ 
•ó,q .oo ') l t ,1 "d d~ hl .. ,-. • 

p,->v'3rn: ">'Y •·a Wt: f<'•U'.'M 
e )IT ·'19 a,l• !Jp 1'11"8 "lO nro9a 
.,.. 1'"'1' ,..... "l"ll' t'I "'O..,., "'", t.i(" dle 
o~• ,., """ o.-;. a f m f\ · a·te OII 
f lhOC' ~ err f'}QTI 1H t: -:J·,n, 
ve..,rem c::,i •·•a.< ri , rdM 
e.•r .,.,t,, · e e ,n.,•,,r !e 

Oxó· 61 uro suas \\"O:~ es
P r t1•al.s p~ra !ll""t-nra- O se! 
huT"I'O 'ie mdo acn1llo a·le 
ood""i. lCS"a-lo e. qu~'quPr vi
b~~çã<" nen-_ t-va VW!ID .ntre 
rós, a ravu; de seue v,Joro-
600 oa•ioc!os. oomo curador do 
corpc e da a'n:.a com a. fôr
ça f ufdi"a do ·eu pa..."-"e, a 
ma.~a da su~ marn;a 

0'.(óss! ca<'rdo~ de almas, 
ork'nte-nos no sent,do dlll 
bou&-de m.t,ernldade e dO 
a:nor SUr côr é o ~. 
simbolo un'-versa.l da es!)('Tan. 
ça; sua a.rm,:, é a flooha. que 
s'rrboliza vtt.a1•d"!.tle ~ e 
ennr,r ~ 

Oxó•"' ~! da Mat,; r()!'(ai 
po m m, pro•e..,ei-m~ e irai· 
1r" 

' m se•a. 
S:i.ravá Oxoosi 
s~ • .:.vá touo pc Võ de Umb'l!l

d se A.rt..anda 
E q•t~ Oxalá nos ampare, 

pJ.•a todo o G Tl'l"t' 
Am~-

Comestiveis Sinhá e Porfue se Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades Atacado e varejo 
Preços especiais oara terreiros e umbandistas em geral -- Massas diver5as i 

pelos menores precos. 1 

DO A GOS DE F IAS DA R C A 
Rua Dois de Fevereiro, 1085 lojas E e F - Pedidos pelo Tel: 229-1376 - GB j 

'!.-~ -------------------------
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Prc..;., .., _.r {'_ oje u .1.: .. 0 i~g•I.Jl.,: •fla.,hes· 
dil8 co!&s cru" ...contecem em Santl.sslmo aos 
6ábado.::. e mesmo durante a remana. Teve. 
felizment:R para nós, boa repercussão o nosso 
a.~lo (la Sfanana pass::.da no sent;do de que 
o., amlgcs da Llra debcassem Seu Sete tra
balhar. :M:e pa•eee qll(' todo,<, compreende
z-am ::. nece.ssi.d~ e esta.o dispo.<'to.s I! cola· 
borar com a v'b-....nte entidndc. !)Qts os que 
estão na Llra e &o l'm'ta.m a cantar e a 
ta:zier a fôrça dE' pell.' amento no.._<ei':1vo estão 
aJudando e em n::111io ao noo;-0 amigo a 
curar e a re<"Oh'í: r o. oroblem' .e; ~ mais 
intrlnoados. 

O D.OSS(1 oo.r·~' rir e o João BJ.rroro de 
Meneze6, üJll pE'r"E to ,.t lações públlcas. foi 
quem nos orientou .só1>re • oplnlõe9 dos 
nossos irmão.s da Lira roe aponta a can
tora Marize Monteiro e Jorge Mascarenhas 
como do!s que 2!udrm E'm muito aquela en
t!.dade, t'.anta.ndo €' vibrando sem interesse 
próprio. Por ont-1"0 lado, algumas pe&--oa..'1 
a.pareoem na Lir... e falam em morte. E<lta 
pala.vra é o qu€ rós <.>à.ama.mos de quizila 
do Seu sete. :mie é o F..xu da vida e não 
tolera a morte 

Hoje, se os planos não mudarem vocês 
Jã t.e"ão "m !T'ão~ o <"!'f'•mdo núm""º da re-

, 

, ' 

vista OrIX.a.S. Tudo depende de m.c :>eorn
rem problemas com as má.quinas da editôra 
que mudou de enderêço e está agora fun• 
ciona.ru!o em suas novas deJ)f\ndêm:las na 
rua Seru" dor Nabuco, 1011, em Vila .Ls:l.bel. 

\'lSlI'AS 

nst.. verum sábado pa.rsa.do na Llra, oo 
Dtlputndo.s MárJo Sa.I.adln; e Rossini Lopes 
da Fonte. o General Carlos Antônlo Túllo, 
o Coronel Adroaldo, o cantar Chico Bondade 
Déllo Lima da TV Globo e !talo Caleri qué 
receberam das mãos da Luzia diplomas de 
Honra ao Mérito do terreiro de Sant1$lmo. 

OS EXUS 

Os Exm. Sete Crurel.ros, Tranca Rua 
Tranca Gira, Caveira Exu da Lu,a e Mn.raoô 
dR-ram consultas no pátio central do terre-1-
ro. Parabéns Mãe Cacllda. O Povo ficou ft>
l'z e et,pera que oo Exu8 continuem dalldo 
cünsU::.•..as m,.quele local. O resporu;ávcl por 
aq:1ela g 1<ra é o Jorge Ferreira Viana. 

Qualquer correspondência para o s,. u 
Sete da Llr'l poderá ser encaminhada para 
.i. sede do SORE, na rua Pernambuco. 1161 
ro Eln •1nt.<J.clo ou p~, M o sit!o de Sant\s;; !mo 
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1.o Número Dedicado à "Seu'' Sete da Lira 

Tudo Sóbre as Religiões E spiritas 
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Ano 96 Domingo, :i e 2 .•-feira, 6-3-1972 - N .• 56 Ollt 

Procissão De Ogum Vai 

Apres:entar 
Em .sua nova fa,,c e com uma equi

pe de promoções jovem e cheia de 
jdé as novas. o Supremo órgão d as Re
ligiõe,c; Espírit,as está programando· com 
todo o cuidado a Procissão de Ogum 
que será realizada domingo, dia 16 de 
abril. saindo como acontece todos os 
anos. da sedP do SORE, na rua Per
nambuco. 1161. Desta feita, os terrei
ros que ~e fizerem presentes, receberão 
uma lembrança pela participação e se
rão introduzidas várias modificações 
na marcha que será como sempre se
guida da tamoém tradiclonal GIRA DA 
AMIZADE. Nossos companhekos de 

Novid.ad.es ! 
equipe estão trabalhando ativamente 
para que tudo saia da melhor manei
re. possível e nós. invocamos todos os 
terreiros para que compareçam. pois 
esta marcha se,rá de fato inesquecível 
em todos os seus aspectos . 

Invocamos aos nossos trmão.s que 
tragam suas bandeiras e estandartes, ve
las e flôres. pois estamos programando 
tutlo com considerável antecedência, pan 
que a próxima procissão de Ogwn seja 
de fato a maior e mais bela que já rea
lizamos em t.ôda a nossa história de rea-

_ lizações. 

a 
• 1ga ' • 

TJ1t.r~nno ~ a. &xpecatin.1, o núm&co ele 
htaeriçffl do eandida.boa para o 2.0 FESTIVAL NAOIO
N'AL DAS OANTIGAB DE UMBANDA deixa. a.nt.ever qu. 
éct.e i'eatival Hi'IÍ. mmto mais concorrldo que o primeiro. 
O nlv-e-1 de qualidade das música.<J lnscriw é formidável 
e temo.s a. maia absoluta certeza de que será supera.do 
o reoorde de freqüência. do Festival do ano paMado. As 
inscrições até agora feitM são excelentes e a. comissão 
encarrega,da. de selecionar as sessenta que entrarão na 
fase final terá um grande trabalho para escolher as me
lhores entre tôdas que estão sendo apresentadas. Por 
outro lado, os próprios candidat-os,. estão animados e g.os
taram imensamente do regulamento, agora muito mai.s 
elá.stico e que permitirá uma série de recursos para que 
as aprPsentacões seirirn de fato de grande monta 

T ribun.al Espírita 
Terá Inicio ·Hoje! 

A partir de boje, o prog-ra.ma A VERDADE SOBR.E 
O ESPffiJTfSl\10, em sua nova fase, terá inicio às 
21 hora.s, na Rádio Continental . Logo depois do "Pino 
da Hora Grande", a.presenta.mos o TRIBUNAL ESPi
RITA, que será de debates e esclarecimentos Leia 
matéria no corpo do tablóide e participe também do 
corpo de jurados, dando o seu veredito sôbre as t<!ses 
que serão debatidas por pe.ssoa.s que realmente eon~u
dem das coisas do Santo. 
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__ VERES E. OBRIGAÇÕE 
LUIZ CARLOS FORTES 

(Babalomá TOLA l\lALEMB~) 

O filho-de-Santo, seja Yaô ou Abiã, 
tem obrigações para com o Babalorixá e 
os seus Voduns, possuem deveres e obri
gações a cumprir perante o dirigente do 
Ylê, dando bons exemplos aos irmãos 
mais novos, seguindo religiosamente as 
orientações e preceitos exarados dentro 
da lei e deverá sempre ter o respeito de
vido e a obediência sincera ao seu Zela
dor, a quem deve tudo que aprendeu em 
seu Recolhimento ou em sua passagem 
pelo l1ê, quando lhe foi dada segura 
orientação, bons ensinamentos e muita 
compreensão. 

O Filho-de-Santo sendo sincero e 
eumpridor de seus deveres e obrigações, 
t.orna-se sem dúvida um elo de uma cor
rente sólida, que se tomará a cada dia, 
mais forte e mais poderosa, ficando o 
Filho-de-Santo capacitado a desempe
nhar a sua missão, levando uma vida de 
sacrifícios, renúncia, acatamento, com 
muitos sacrifícios e lutas. aos quais os 
seus Voduns saberão reconhe1:er, dando 
a recompensa devida, a cada um, dentro 
do seu merecimento. 

Quando um filho é bom e dedicado, 
cumpridor de seus deveres e obrigações, 
engrandece prestigia e apóia o seu Ba
balorixá, que o raspou, pintou, fêz as 
curas e lhe deu o devido fundamento, 
da raiz à fôlha, para quando mais tarde 
o Yaô chegar a ser Pai eu Mãe-de-San
to, possa receber de seus filhos o mes
mo tratamento carinhoso, com d~cação 
e .respeito. 

Inicialmente, todo aquêle que deseja 
cultuar qualquer que seja a Religião de
veria procurar saber, observar e oom
preender o por que do Ritual que deseja. 
seguir. seus benefícios e possíveis des
vantagens, devendo principalmente fa• 
ser um estudo de si próprio. com hones· 
tidade e constatar se de fato está capa
eitado a desempenhaz a sua função den• 
tro do Candomblé. 

Quem não possui a humildade de 
acatar ordens, jamais poderá ou saberá 
ordenar, quem não procura evoluir ma• 
terialmente e espiritual.mente, jamais 
poderá reunir o conhecimento necessá
rio e suficiente, para ministrar ensina
mentos e orientações a quem quer que 
11eja, pois sendo um mau filho, sem dú
vida no futuro, se assim designar Oxalá 
que abra a sua Roça, será um péssimo 
Pai, um medíocre dirigente. 

Todo Babalorlxá, por direito de lei, 
6 facultado educar, ensinar, corrigir e 
recriminar os seus filhos, na prática e 
execução dos preceitos religiosos. 

Dentro ela hierarquia. sacerdotal, o 
Babalori.xá será sempre o exemplo dig
nificante de moral e de conhecimentos 
de fundamento religioso, a fim de que 
os seus filhos possam dêle se orgulhar, 
seguindo fielmente suas sábias orienta
ções e acatando as suas acertadas deci
sões, será um espêlho limpido e sem 
mácula, aonde os seus filhos possam 
mirar-se, seguindo com humildade as 
determinações prescritas pelo Ritual e 
ministradas com dedicação, sapiência e 
bons propósitos. 

No Ylê, os Filhos-de-Santo possuem 
DIREITOS, se os DEVERES forem real
mente cumpridos por cada um, com ho
nestidade. 

• 
TOLA MALEl\-~ reallza consultas e 

Jôgo de Búzios com "Seu" TRANCA RUA 
DAS ALMAS tôdas as quartas-feiras e 
sábados, a partir das 14.00 horas na Rua 
Nascimento Gurgel n.0 29, no Largo da 
Fontlnha, em Osvaldo Cruz. 

Os interessados deverão apanhar 11-
chas com a Yakekerê OROMIM. 

• 
Ao meu Irmão J. Barbosa. diretor 

da "Tribuna Umbandista" ae S. Paulo, 
agradeço a remessa dos números refe
rentes a janeiro e fevereiro, enviando 
meus parabéns e votos sinceros de mul
tas teHcldades, pela passagem do seu 
an1versárlo. 

• 
Sollclt.o ao irmão José Romualdo Sil

va, que nos procure no Ylê do Caboclo 
Arranca-Tôco, e acuso o recebimento de 
sua carta. 

• 
"Conhecemos um gênio. quando t.o

dos os imbecis se juntam para comba
tê-lo." 

• 
"Quem faz a mlm, deve e paga a 

Tranca. Ruas das AlmM." Eu quero é 
mw. 

CORRENDO GIRA 
c'eDtro Espirita Filho.s de 

Juruna. de Aru.a.llda - Rua 
Balduino de Aguiar, 250, Pa
nda de Lucas- Dellen-volvt
mecto aoo sábados. Direção 
da Ya.!orixá E1za de AzeVeoo 
.Alffl!. 

S S X 
ftnda Es:pfrita Rei Congo de 

GN na Umbanda 

&ua ~ lll1 
s:ncanacso - OB 
Conesl)Olldenma 

ARMANDO DE CARVALHO 

Anl&ntla - Rua AlmaitrlllllN, 
:.H. .Ricardo de Albuquer(J'Ue. 
Sessões &OB domingoo de 15 
em 15 dlas. Direção do incan
sável b&balaô José Bernardo 
Da.vinha. 

S X X 
Tenda. D.pirita P&1 Benem

to das Allna.5 - Rua COnde 
Pereira carneiro. 201 Pra.ça 
Marco Aurélio. Penha Clr• 
eular. Yaloru.á Ma.ria de LUT
des. Bessôe.ll a.os Sábados. 

a z • 
Terreiro caboclo Sete Ma

ia. - Sede Estrada Nova. 1@, 
Kacaé,' Estado do Rio. See-
soe a.06 sábados de 15 em u 
dias. CODsult.as Sà 2as. telraa 
• pa.rt1r daa 13 horas. Ya.to
rlxã Antônia da Silva Lima. 

Tenda Espirita Nana Bur-11-
~ - Rua Couto Magalhãefl, 
131, fundos. São Cristóvão 
SeG6ões à.s 6as. feiras. Atendi
mentos às 4as. feiras. Baba 
laô !zldro Lopes de Ol!rell'&. 

centro Esptrtta Ogum 9et.e 
Ohagas - Rua Merendeira. 46 
Ola.na. Dirigente do culto a 
ralorixá Juracy Gcm6t. 

J: JI • 

Tenda. J!l;ptt1ta Pai Joe,qUU!l 
ae ArUanda - Rua Senador 
Nabuoo, 28, Vila Isabel. Ses
sões às 5a.s feiras. Yaloríxá 
Raimunde. cios Santos. MAe
Pequ-ena Va.nda doe Santos 
R1be1ro. 

Temp!o !lspfrlta de Oxa.lA -
Sede à rua Justilliano da Ro
aba. 369, Telefone: 234-774'1, 
sob a direção espiritual do 
caboolo Tupi da Jurema, ten
do como presid~te Elias Gon
~lves, comunica que suas ses
sões são rea.l1zadas às 2as. e 
6as. feiras de 20 às 22 horas e 
18 4M. fel.ro.s às 20 horas pa
ra deflenvolvunentio do corpo 
modlõnleo. 

DOMINGO, 5/3/1972 

Curiosid.ades ' • VOC.i SABIA: 

- Que no ano 742, na cidade de Milão, !oi 00ll4• 
trulda. por determinação do Arcebispo Natale, a Basllica 
de São Jorge, tendo o Papa Zacarias, mandado promover 
a solene transladação da cabeça do glorioso Sa.nt,o para 
o Diaconato? 

- Que na Nigéria há um Templo destinado para 
Iobu, onde o mesmo é conhecido pelo nome de Erinle ou 
lbuloama? 

- Que a linda. frase "Eu, wn dia andel perdido no 
mundo e só me encontrei quando encontrei a minha 
Religião" é de autoria do presidente do SORE, o Baba· 
lorL-xá Mário Barcelo.5? 

- Que os primeiros escravos foram introduzidos no 
Nôvo I\Iundo em 1502, em virtude de um Edito Real que 
permitia Q transporte de escra,·os negros da Espanha 
para a América Espanhola? 

- Que na Inglaterra o culto a São Jorge teve inlcio 
no Século VII, levado pêlos Ab_ad~ irlan?eses? . ~ 

- Que na Bahia houve inumeras msurre1çoes . thl 
negros escravos: a dos Haoussas em 1807-1813, seguida 
~la dos Nagôs em 1826 e 1835? 

- Que São Jorge foi arrastado por uma parelha de 
cavalos pelas ruas de Roma, e é cll.amado pelos mao-
metanos de "O Florescente e Vigoroso''? _ 

- Que na reparliçâo do negro por Naçoes, baseada 
nos contratos de compra e venda de escravos entre 1838 
e 1860, e:-.-traídos dos arquivos municipais_ da cidade. _de 
Salvador, deu o seguinte resultado: Nagos 2.409, JeJes 
286, l\lina 117, Calabar 39, Benguela 29, Gabon 5, Cas-
sanje 4 i\loçamblque 42 e Bantu 460? . _ 

_ Que a tradicional lavage:111 d_a IgreJa __ do Bonfun, 
em Salvador, hoje por determmaçao ecles1astlca, pro
cessa-se no adro ·e não no interior do templo_? . 

- Que em 1815, Portugal deu a sua adesao a Con• 
venção· de Viena, que abolia g tráfico de escravos ao 
Norte do Equador? 

.J 

Cabana Espírita Luz da 
Verdade Manda Uma Prece 
cantinho de seu Rompe 

Mato - Rua México, 32, En
~nhelro Leal. Y a. 1 o li % à 
Eduarllnda da oxuro. Coru•1.
t\lS às 611S, !eiras com seu 
Rompe Mato e ~ 6as. feLras 
com Maria PQclllha a. partir 
das 16 horas. 

Não julgueis para. não ser
d€s JUigados. 

Penetra no teu eu estuda-o
sonda-o, explora-o e encontra.
râs as mesmas virtude.s e os 
mesmos erros do teu próximo. 

Não te esqueças e~ que en
tre um degrau e outro de uma 
e6C&da, existe um eGpaço neu
tro. por ele ca!rão todos que 
pretenderem subir mals um 
degra.u sem ~r devidamente 
preparado. 

Ajuda o teu próximo e 11e 
llvrar doe seus erros e es'Al
Z'da ajudando a ti mesno. 

Das grandes m:Zérlas que 
têm impedido que a hum.i.::11• 
da.de progrida, a vaidade e • 
orgulho são responsâvell! ,,.,_ 
los que caem no vão da u• 
cada. 

Só Deus Julpi.. 
Para as feridas mater1au1 

que sangram existem mll1-tol 
medicamentos, para as feri
das da alma só um remédlo 
existe - a prece. 

Mensagem recebida. em . , • 
1-7-64. 

ATENÇÃO 
Aceito encomendas para 

capas de gulas tle 1R1ban
da e quimbanda. Telefone: 
226-8075. 

E scolinha Aladim 
Maternal - Jardim de In.tància - Prê-primárlo 
e Primário. - Bandinha - Baby Eng~ -

Ensino Especializado. 

Grande ãrea para recreação. 

Rua 1oão Alfredo, 32 - Muda 

Telefone: 2-32-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NEL½: 

MATRfCULAS ABERTAS 
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1\-IARIO BARCELOS 

1)1um que Deus !êz o mundo em sete dias porque 
na ocasião não havla quem perguntasse a êle quando 
lficava pront.o. De segunda a sábado o Criador traba
lhou e descansou no domingo e nisso nós o contraria
mos, POl.s trabalha.mos também no domingo e temos 
sempre alguém no nosso calcanhar querendo saber qua.n
~o tudo vai se aprontar. Nós, dirigentes de um "pool" 
'de informações espirita.a, luta.mos dla e noite, trabalha
llllOS com afinco e jamais poderemos dizer o d.la em 
que teremos a.prontado tudo o que queremos para o 
nosso povo, 

Temos ainda tanto a fazer e tantg para ser feito 
que não sabemos sequer se deixaremos em d.ia a riiis
aão, no dia em que Oxalá det.erminar a nossa pa._rtida. 
tva.nw.s tocando para a !rente, à.s vêzes naquele afã de 
reallza.i" e às vêzes com calma e devagar, pol.s devagar 
em muitos casos também é pressa. Agora mesmo esta
mos andando a todo vapor, com dua.s realizações que 
l'eputamos das mais tmportante.s dentro do n<>S5o plano 
ireligio.so cultural. Teremos em 16 de abril a Procissão 
ae Ogum e sabemos desde já que ela vai ser extraor
dinária, pois tem gente que deseja que seja exatamente 
ao contrário; r.stes, são aquéles frustrados que se che
Ram a nós, vazios de tudo e que sentem em nós um dl· 
namo vigoroso e cheio de carga para t.ocar a grande 
máquina da nossa independência. ~pois, logo depois, 
!Virá o Segundo Festival Nacional das Cantigas de Um
banda que será um sucesso retumbante com.o fQi o pri
meiro. Lembro das palavra.s despeitadas de alguém que 
nos acompanhou algum t.empo. que perguntado oobre o 
iFestlval do ano passado, sem ter como malhar, se ll
mitou a dizer: "O Festival foi tão bom que foi indigno 
de um Mâr!o Barcelos". Creio que nestas palavras foi 
o Incontido desejo de me ofender, mas longi disso. o 
aut.or da frase deu a mim um grande elogio pois êle, 
llllais do que ning,1ém robe que coleciono para mim: tão 
soment.e as derrotas, graças a Deus em número muito 
1reduzido e que deixo para o meu povo as vitórias. 

Estamos em rit'llo de pressa, desta feita. Mal temos 
tem:PO pa.ra a nossa fnm1lla e n:provelto o domingo que 
era dos garotos Isto há mu\to tc-rnpo. paro. da.r prosse· 
gulment.o ao meu trabr.lho Ponho a m.áquln na ban• 
queta da penteadeira sento na cama e lá vai brasa. 

Já de noite corro para o programa de onde saimos 
no inicio da SPgunda-feira e às oito da manhã já estou 
DO SORE. na sede do nos..."O quart.el-genera.l, traçando 
11'.1.0VOO planos. Mesmo com êste ritmo, a.inda su.rgem os 
gue perguntam quando tudo ficará pronto. 

Sem querer me equlpara.r ao Criador, sem querer. 
nem de longe, imitá-lo, faço um apêlo aos afo~dos . 
Deixem-nos trabalhar. Se não pudermos arar tôd3:, a 
lllerra., queremos pelo menos, deixar a parte arada t.ôda 
plantada. Não queremos comer do fl"l!.to, mas queremos 
deixar o frut.o para alguém comer. Nao sabem.os quan
do tudo ficará pron1x> e sinceramente, não acreditamos 

Eesmo que cheguem.os a a;prontar. Mas por favor, nós 
ão temos o domingo para descansar como o teve Oxa

Portant.o jamais vamos parar. o ficar pronto é com 
'i>eus e achÓ que estairem.os prontos, cada um de nós, 
1 ttuando formos requisitados por OXalá paira outra. "Y,fda. 
Enquanto isso t.enham paciência e dlll'Jrulm tra.nqullos, 
l)OiB nós estaremos trabalhando em se-u beneficio. Em 
benef!clo da nossa religião espirita.. 

No dia •a de abril estare
mos realiza.ndo mais uma pro
lalssão de Ogum, que sairá co
mo sempre õa se<le do SUp1·e
lDO órgão das Religiões ID:1Pi
ir11las, na rua Pem.ambUco, 
ll.'161, &tação do Encantado, 
lia 16 hoI'66 percorrendo oomo 
&empre ae principais ruas do 
burro e do Engenho de Den
lro. 

Desta Mta introdu.zimOIS dl
lre1'686 modificações no sistema 
k1a procissão com o intuito de 

' melhorar 811nda mais a promo
ll)Ao que é uma tradição no 
1110680 ca,lendário de realiZa
ções. 

Os dlrigentes de berreiro., 
QUe oompareoerem com suas 
IOaSas receberão um bonito dl
ploma e soliclt.amoo a todos 
que tragsm vielas e flores, stta.s 
blm.de!rae e estandart~. 

De Ogwn 
-- ---------

Eco Jornal 
Reoobemoo oi; três primeiros 

ex~mpla.res do ECX> JORiN'.AiL. 
t1m órgão eGpecla.lizado em 
arquitetura comérel.o e Jns~ 
lações. e que tem como ree
,pon.sav,el o arquiebto Allbert.o 
Viel:nl. de .Mievedo, uma. d1'S 
grandes autoridades em peri
da d.e SOM no Pais e mun
brO da A.6sociação Brasilelr& 
ae Normais Técllicas. ll.nlco 
orgn.o autonzado a op,l.nar • 
aar perícias ref-erentes a rul
<los. A pUblloação apesar de 
seu carAter téonioo é mU1to in
teresse.nte e -ficamos 1,np:res
sio.natlos com o material nela 
contido. Mandam0s ao nosso 
estimado Afbel'to V•leka. t1e 
~do o nosso multo obri
gado e o nosso 154.noero sn:ravt.. 

Uma Obra Meritória 
Ação Cristã Vicente Moretti 

São palavraa do Ap&;tolo 
Paulo: "se tens ré. mas não 
ten& caridade, de na.da vale a 
tua 1'é. p0is a fé sem ohrliG é 
mortan. 

Isto quer di.2.er, preza<1os 1r
mâa! que todos aqueles que se 
clooicam a.s prátlca.s cristãs, 
t&n a obrigação moral de 
~ ã,jUda a seus seme
lhantes .ajuda esta Q:Ue não só 
tem validade no plano mat.e
ri&l porém tem um enorme 
campo de ação no plano espi
ritual. 

Oerta vez. a.firmou a lumi
~dade que anlrnou.__~ 
corpo de Anália Franco que a 
làgnniâ mais sentida é a do 
órfão desvalido e que ninguém 
e tão pObre que não possa dar 
algo a seus semelhantes. 

Esta é uma aflrmaçao c1a.
ra precl.sa e evidente, uma ~ 
que. aquele que não pode so
correr com recursos pecurua
rios a um Irmão aruto que a 
ele venha recorrer, pode en
tetanto vale a este com urna 
palavra amiga, uma me~a
gem de otl.rt.ismo e um ~10 
monu. 

Dia 6 d" oovembro de 1971. 
na Rádio Rio de Janeiro. no 
mngnmco prw,rama "A Vos 1 

Falando 
NOVA JERSEI - Estados 

Unidoo - O padre Laurence 
Cassyue. acredita em Deus. no 
diabo e nos fantasmas! 

Eu creio qu'I" brevemente, 
noo deste planeta ,irem0s tra
vw conhecimentos pessoai.~ 
com gente de outros planeta& 
- dizia ele durainta uma aula 

Se eu não acreditar ho de
mônio como poderei explicar a 
hi.stiória da humanidade? .& 
Ullião Soviética, pais reconhe
oldamente materialista já ~ 
tuda e respeita tais conceitoa. 
Porque nós não ~ acre-

üiu o. dH 

MA.'ro GKOSSO - ff~k 
Estado ainda existe uma in-
bo de índio. cujo curandem,, 

SEI 
Recebemos mais '.lim ex~-

1Pla.r da publicação SlEI e co
mo sempre fiC&i!Ilos enca.nt,a
dos eom tudo o que nela con
tém. A \)'l!bli(l6Çáo e.pesar de 
modesta e pequenina é gran
de em aç6es e isto nos sat!s
~. plena.mente. Parabêna. 

CARLOS ALLEMAND 

do Lwieiro Espiritual", <>ue vai 
ao ar todos os sá,ba,doo no ho
rário de 7h30m âs 8 hora.s da 
manhã em entrevista memu-
ra.vel tixemos uma oaba.. de
mon.stração do que pOC1e rea
liZa.r em prol de sel.l8 seme
!ha.ntes. u.m.a criatura que. 
mesmo carente de saúde flal
ca tendo amba:, as pe~ 
amputadas. é, contudo, dota
da de l..nquebrantável fé i, 

energ:la fora do comum. o q11e 
o 1evou a ftlndar e dirigir uma 
aas matores obras a.ssletf!n. 
cia.J.S do pata. 

Ditou me referindo a Au 
rino Oosta. e de sua emao• 
atDArla realização, a Ação 
Cristã Vicente Morettd - (!Lf• 
n1ca de Recuperação para 
CriançaB Excepcionahs. 

A propósito das ln.sta-!açõ.!I 
da Ação Cristã Vicente Mo. 
rett1. é ela situada em sedo 
própria, à rua Maravilha.. 308 
- Bangu - GB. 

A aparência é a melhor 11>JS• 
sivel- suas dependência~ i;'\o 
umpas e asseadas, sendo e, 
a-i;ena1mento te1ro por mn<-'lu
nários a tencios<>,s e ded1caao,
sentlo as portas da Institui 
ção abertas para qualq:.ie.1-=· dunmte todos o., d1tt.:1. \ 

de Outras 
dhamado Xanã. que 8egU!ldO • 
crença. um espírito l eva fll11 

Boa
Noite 
Hoje eu -lhe:; dou o meu boa 

noite de despedida. Nada na 
vida se acaba e tudo se trans
forma. Noo com€ÇS,l'.IlOs este 
programa desprebene1osamen• 
te, das 21a às 24 horas e logo 
em seguida, nos vimos no de
ver de continuar até a uma 
da manhã e sg-ora sofremoo 
ma1s uma modilieação. A par
tir de domingo que vem A 
VERDADE SOBRE O EBPI
&ITISMO vai iniciar às ~l · 
hôras e eu vou forçosamente 
deixar de lhas dar o meu boa 
no1t.e às 22 e um pouquinho 
~ <lOilSeqlleai.tlemente tenbo que 
me despedir. Vou lhes ou.m
prunent.ar ma.is cedo. donun
go que vem. logo depois <lM 
:u horas. Oitalá psrmita que ' 
tique assim por mUlto tempo, 
e que nós possamos ter voo!s 
COPO.SOO d-1e o início do llo.5-
80 novo horário. Porta-nto, 
aceitem o meu boa noite de 
d~da neste horário. Va
mos reouar no tem;po, tental:l
do avançar nas reallza.ções. 
Fiquem conosco pois sem a sua 
indlspensá,vel audiência naaa 
poderla-m<l\S r-r. Sara.Vã, 
boa noite e até domingo, a., 
~ horas. Na fé do meu Pa 
Xang6. 

Porém. a despeito do que JQ 
estã realizado. pOSSUi.ndo &p;,. 
relhos de P'isio-Hidro-Meca
noterapia. Terapia Ocupacio
nal, Fonlatria além de giná
sio aparelhado para. o.s vário6. 
tipos de ginástica a Climca. 
precl.sa crescer m.a4s ainda 
carecendo de novo.s e moder
no.s aparelhos sem fala.r D& 
construção de pisclnas im
p:resctndiveis na recuperação 
de atrofias musculares. 

I!: esta a razão meu irmão 
minha irmã, que sua ajuda t 
tão necessária àquelas crian
cinhas des-.aJid.al;, sendo que 
seus donativos serão bem ace!, 
t.os, não precisando ser .so
mente em dlnhelro, como en, 
talco, sa;bon,:te. calças plá.s
ticas, leite em pó. lençoia, tra 
vesselros, et.e. 

Q;ialquer ajuda poderá ser 
levada à sede da l.nstitu.,;ão 
ou então na Av 13 de Mal.o. 
4'f - 12.• andar - S/1%10 -
Edifício Itú - GB 

OOla.bora.nJo com Aurluo 
Costa e com os excepciona:., 
da Ação Ori·tã Vicente Mo 
rettl. Jesus. certamente, nr
oo desa-:nparaT~. 

Crencas , 
alma para en.slnar-lhe a lín
gua dos espíritos e a arte dr 
c"Ul'$r as doen~. 

Antes de ch,e<fiar & trtbci • 
Xanã passa vâri0s dias de J4. 
jun,s outroo comendo sapo~ 
oobras e pá.ssaros vtvo.s. PB< ~ 
poaer ganhar a astúcia da C-> 
bra. o forlialecl:me.nto do co,,. 
l'O corporaJ. e o canto o, 
a~. "' 

S ll li-

OUAN,ABARA. - Na l"ra-:.:i 
Cl:as Rosas. na Ilha do Oove. 
uaaor, muitas outras l'Oaa-· 
exlbtram llnda.s pernas e to:. 
mosos busto.s I Eram as no,a, 
Testemunha:; de Jeová qu, 
cumpr1a.m a lei do batlsntt
que simboliza o renascimeni, 
do indi'Viduo. que se vo ta p,, 
ra um traibalho futuro. 

men~ 
l!: muito bela a .sagraçao 

dessas ~('lllu.niht1s.. corpos 
tlndos ... em m.a:ôs !<>rmoso,. 

RO.M.~ - P.1tLv SêX~ú •o 
lado de muito:; Dl(}Il"€5 Cl!.n

prtu sua p:rúténcia da 4u1t· 
resma de&filando pe:a collllii 
Aventina. que dá aces.'-0 à 11-u
tlga Basll!c11 Romana de su~, 
ta Sabina. O Santo Pad;e ve 
de aOI! seus subalterno." ec:i' 
siásticos. mais s.t,,nção par. 
os meno s da .so~
te. "Pede tolerândst ~ m 
egáç!o. -----., 

NOTA - Nô.s Umbandista • 
&<:citamos a to:eràncla, porqu, 
é tolerando que i,omos tolera 
das nas nossas açõe.s . .• 
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O nosso com.panheiro l 
José Inácio Lopes, vi3itc-u 
na bela cidade de Marquês 
de Valença. no Estado do 
Rio, a Tenda Espírita ca
boclo Sete Flexas e C,Jl.ira 
Coral, que fica situad11 na 
Estrada ~:lo Pep:i'lha 86. O\ 
e que re•~e~ a competente 
direção da Ya!ori..'t.~ Mar1a 
Morais. Os Ogãs 1a c11.s?. 

•• •• uaa&ll&& 

e • e roe 

são. Joaquim Oecl .1o I.o~ 
e o Beto realizando · M as \ 
se.sôôeS nns sábad0;,, ii<e'm -
pre com ,rrande afluência 
de numeroso público. 

A .Babá trabalha com 
Ogum Beira Mar, Prêtt> Ye
lho João Bernardo. Pomba 
Gira das Sete Catacumbas 
e com os caboclos que em
prestam o nome à ca:::a. 

Agradecemos a. acolhi-da 
dispensada s,o nosso re,pre
.$&ltante e conyidanl-0 ~
de Já esta casa pa.n par
ticipM de. Pl'Ocissã.c de 
Ogum que faremos reali
zar dia 16 de abril, e pRn 
o 2Q Festival Nacional das 
Cantigas de Umba.n.~e. que 
terá início no primeiro do
mingo de maio. 

"Con/irmação Dos Orixás" 
• 

O babalaô treina o filho de 
fjlllnto e o desenvolve para 
receber detiermmado Orixà 
Quando julga concluída ess,1 
tarefa, promove uma festa de 
apresentação do Orixá e con
Ylda todo.s os babalaõs. 

Então, o Orixá se mani!es- : 
ta no médium e dá a prova ' 
de sue. força espiriúual O 
médium dança sobre uma fo
gueira sobre cacos de vidro, 
como sobre aguerê 1aze;te fer
vendo). brasa. ou acará Cal. 
godãol molha-do no azeite e 
inçendiado por uma samba 

Outros vão ao mato apanh:H 
uma cobra- com a qual dan- , 
çam, na volta. 

Hoje. poucoo terrelr015 usam 
tais práticas. Ainda fSta se
mana estívemo.s em demorada 
pa1estra com o ant1go baba.
lal> "Benedito Elspírito Mau•· 
do ,,Terreiro de Zaze·Za7..e 
Mambembe" e n~ reeoroou. 
com aquela •adlidade de ex 
pressão que lhe é pe<:ullar, os 
acont.eclmentos e episódios da 
"wlha guarda. de íncrlveJ be 
1eza., quandc o santo dava 
provlls vivas de sua ~randeza 
e !on;a No, entretanto nad~ 
acontece sem a ordem supre-

\-VLADIMIR CARDOSO DE FREITA~ 

ma do ena-dor. Em com.pen,. 
sação a Umbanda cresceu e i 
ganhou milhares de aaeptos, 
como nunca ante.s se podia 
t.maglnar. Cresceu tanto que · 
passou a despertar a cob19a 
dos "Capie.ngos" (U.Sonestoa) 
e "Ojô-CoconY' (Olho-Gran
de) QUe viram na R>ellg!ão um 
meio de enriquecimento Ufcl- • 
lo, e trampolim polltko para 
futuras eleições. ~ preetso 
que os malungos !iquem de 
3obreavlso e de olho nesses pe- 1 
netras e goipl.stae. j 

Muito bem. Quando no 
terreiro. se enoontram dol11 j 
Oguns ou há conffi'rnação de 
Urtxa. realiza-se dan9a da ~. 
pa43. 1!: uma cerimõnla lm 
pressionante e bela . .soo o •11r 

mo aos tamoore.s e d06 ea.,,. 
~w sagra!los. que revive a a~ 
!1<lade dos duel:o6 medlev,.p 
:,e se encontram. no terre;,,:,, 
manifestado Agum. Xangõ ~ 
ransã.. realiza-se a dança 1'a 
espada com o macllado, p0I~. 
de acordo oom a lende. rans!I 
era mulher de Xangô e fol 
roubada por Ogum (Oiá é a 
mulher de Xangô). Apõls !l 

dança, cumprimentaram-se. 
.J4 assistimos, há cerca de 1 11 

anos, a dança gagra{!e. tle 
ugum e XangO. a es,peAa. vor
sws macha.do, no terreiro de 
Ohambá <Xa.ngô do Noroest~l 
ao Babalorlxá Milton, ne. Pos
se em Nova ~çu. ~ um 
a.gil duelo, quando la. se • etS- . 
quent.e.ndo" a contenda, oe 
dois Orl.xãG tiveram qlte eér 
separado.s pelo Pai-Pe(lUfflO 
Sã.o aa beleza.! e fundam.en
too do ''Santé", que noo levem 
a esquecer, por mom~tos. & 

luta QUe est.&mos trava,ndo 
contra os "Vendilhões do tem
plo", que na.da entend,em, a 
não ser explorar os umba,idis
tae e u.sar de golpes e meios 
escusos como norma. e rotina 
cotld1ana. Saravá a UmbQ.n.. 
da! Súve Xangô. Rei da Ju,s
tl.ça ! 

. 
LFJA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBAND~ 

DOMIN60, 5/1/1 

Clinic10 Mod.elo 
Rua Engenheiro Lafaiete Stockler, 1.049 
-- Largo do Bicão -- Vila da Penha 

MÉDICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTÃO NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades. 
Pediatria, Cardiologia e outras especalidades. 
Doze médicos, quatro dentistas e quatro en-

fermeiras dia e noite à sua disposição. 

CONV~NIO COM O S.O.RE. 

E"cos do I Festival de Cantigas de Umbanda 

AULAS DE CORTE 1 

COSTURA NO SORE ! 
A partir da próxl,ma sexta-feira, às 14 h<>Tas, a 

Babá F.dlth estara lnicla.ndo llill curso de cocte e 
costura ne. sede do SORE, na Rua Pernambuco, 1161 

AB senhoras interessadas deverão procurar lnlor· 
mações ne. nossa secretaria, com a. própria Dona 
7dlth, nas sextas-feiras naquele horário ou dià.ria.
mente com a secretária Ma.tambalê. 

TRIBUNAL ESPIRITA 

Recorte este cupom e envie para a Rádio 
Continental, Rua do Riachuelo, 73, 3° andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRITISMO, 
citando um tema para _ser debatido no TRIBU
NAL ESPíRITA. 

Nome ................... , ....... ••.•••••••• 

ENDEREÇO .................. ·············• 

TEMA .•...................•. ······•····•·• 

Obs.: O ouvinte que tiver o seu tema selecio
nado, será contemplado com um prêmio, 
além de participar: do corpo de jurados 

Consult,as 
A Yailori.xá. F~, ell

muniM aos .seus ~ientt<es e 
a~ que e.st.é. agora. Mten
den<io com 11. sua Pomba Oüa. 

CORRETORES 
n& Tenda Espirita ~ P€1ll&5 
das Alma6. M l'll1I. Vieira Fer
reira, 225, à6 segundas-t'eire.6, 
no horário das 14 à6 18 hora6, 
~ta rua fica situada ffll Bon
suoesso e o t,erreiro é di! pr-0-
pri,eoe~ da nOSGa QUerida Ya- •, 
loriú Rosinha.. 

O tablóide está em fase de expiw.tio t pn-
cisa de novos agentes de publtcldade. ôtt.ma. 
comissão. Entrevistas diàri&mente na nl6 Ptw-
nambuco, 1161, Encantado, com o 8enflO!' Mldlo 
Barcelos. 

Noticiário de Terreiros 
--... 

TENDA ESPffiITA SANTO ANTONIO 
- Rua João Pessoa nQ 45, Olinda, Estado 
do Rio. Direção do Babalaô: sussu e 

1 Filho Cicica., ~ 
- - Sed~~Rmr'Mare

chal Joaquim Inácio n9 548, Realen~i. 
Direção da Ebame: Sra. Aurea. de InhaçQ 

TERREffiO DE OGUM BEIRA Ml\.'R 
_ Sede: Rua Araújo Leitão 119 839, cas,:. 
101, Engenho Novo. Direção do Babalaô· 
Sr. Antenor Duarte da Silva . 

CENTRO ESPIRITA CABOCLO ARA
PUAN DA FÉ - Sede: Doutor Oreily n<1 
75, Realengo. Direção da Yalorixá: Sra 
Odilha Passos. · 

CENTRO ESPIRITA CABOCLO AR
.· RUDA - Sede: Rua Tulipas n<1 228, Vil:.. 

Valquel.re. Telefone Cetel n<1 390-5627. 

ARMANDO DE CARVALHO 

Sessões as têrças-feiras e sáDados. :O... 
ção do BaJ:>alaô: sr. Diogo. 

TENDA ESPIRITA VOVó MA. :R l 
CONGA DE ARUANDA - A Rua São 
berto nQ 20, Está.cio, Direção da Yal 
xá: Sra. Normelia. castelo Branco. 

CENTRO ESPIRITA CABOCLO . 
MATAS - Sede: Avenida Ga.stio He 
que ele Schuler n,;> 145, Macat. Estado 
Rio. Direção da Yalorlxá: Sra. An . 
da Silva Lima. Presidente: Sr. Jo8é P'lli" 
miano de Lima. 

CENTRO ESPIRITA SAO JORGE 11 
SANTA BARBARA - Sede: Rua Joe.q~ 
de Oliveria nQ 483, Põrto da ~ra, 8llj 
GonGalo, Estado do Rio. Pre&iden-il! a,., 
Abelardo C-Osi&. 

,• 
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OAPRICóRNIO - De 22 de de:rembro a 20 de ja
neiro - Astro regente Saturno. Orixá.s: OXalá, lema.njá 
e OXossi. - Semana um tanto embaraçada para os de 
caprlcórn1o. Evitem Iniciar negóciOB e mantenham !)13 
que tem oom certa cautela. Decididamente a semana nao 
ê bem vibrada para os negócios. Em contraposição, o ter
ireno amoroso estará excelente.· Tente a sorte no nú
mero 547. 

AQUARIO - De 21 de janeiro a 19 de fevereiro -
Astro regente Urã.no. OriXás: Oxalá e Linha das Alma.,. 
- os negócioo estarão em boa pooição, mas evitem be
bidas alcoólicas. A saúde vai merecer cuidados especiais, 
e devem ser evitadaa também as comidas condimenta
~ No setor amoroso as vibrações serão norma.Is e sem 
maf.ore, novidades. ™ - De 20 de fevereiro a 20 de março - A:>
tro regente Netuno. Orixá.s: Omulu e OXo.s&. - Omulu 
e OXossi vão lhe ajudar respectivamente em problemas 
de doença e negócios. Acenda velas para os dois e taça o seu pedido. Lembre-se de que a palavra amiga é muit.o 
séria. Não julgue que todos oo que o cercam pensam 
àsSim ldantenha ca.J.ma no problema a.moroso pa.ra evi
tar atritos oom a pessoa amada. Dê mais atenção aos 
da famllla. 

ARIES - De 21 de .m.a.rço a 20 de abril - Astro re
gente Marte. Orixá: Ogum. - Tudo esta.rã muito bem 
esta semana, mas na quarta-feira vai surglr um peque
~º problema no seu trabalho. Não se deixe envolver 
,pelas circunstâncias e confie principalmente no seu 
anjo da guarda. Tudo será superado. Poderão surgir 
logo no 1n1clo do perlodo pequenas rusgas oom a pessoa 
ama.da mas você deverá superar o problema pedindo a 
ajuda de Ogum. 

TOURO - De 21 de abril a 20 de maio - Astro re
gente Vênus. Orlxá: Ogum. - Certa pessoa já sua co
nhecida vai lhe procurar coJL uma proposta de negóclo. 
F.5tude atentamente pois lhe serâ interessante e os lu
cros serão certos. Para acabar oom um pequeno desen
tendimento com a outra metade do seu coração, dê a 
ela um presente e tudo voltará às boas. Tente a sorte 
no número 495. 

G"E:M:EOS - De 21 de mato a. 20 de Junho - Astro 
~nte Mercúrio. Orlxás: Linha das Almas e Ogum. 
A vibração esta semana não é das melhores, face à po
sição dos astros no per1odo da quaresma. Abstenha-se 
de rea.Uza.r novas em.prêsas e procure manter apenas o 
que já tem em andamento. No lar a situação estará bem 
e sem maiores novidades. ouça os problemas das erlazi.; 
988 pois elas prec!Salil da sua atenção. 

CANCER - De 21 de junho a 20 de julho - Astro 
iegente Lua. Orixá: Xangô. - Semana com_~ lu
CI'08 e com o equillbrto definitivo da sua situaçao finan
ceh'a que andou meto aba.la.da. Toque seus planos para 
a frente e tenha confiança em Xangõ que êle está atento 
a tu.do. Não se tmpressione com as demandas_ e tudo 
será superado. Tudo vai bem no setor do corac;ao. Pro
cure manter assim e a felicidade fica.rã em sua gira. 

LEAO - De 21 de julho a 22 de agôsto - Astro re
gente Sol. Orlxás: Naná Buruquê. Obaluaê e Iema.nJà. 
_ um negócio em especial va1 merecer a sua a.t.enção 

Sul Do Estado 
Recebemos ma.is um exemplar do jornal "Sul do Els· 

' 'Mdo" de Volta Redonda e Barra Mansa e que tem a 
direção da competente jornalista Heth Lustosa da CUnha 
Bastos, conterrânea do nosso diretor-presidente Joeé 
Bogéa. 

A publicação é de primeira linha., e traz como sem
pre, muita coisa interessante, inclusive uma: bem escrita 
coluna sôbre Umbanda. dirigida pelo nosso companheiro 
Fra.ncisoo Kiangazua. que no jornal se assina Sereno. 
Agradecemos e fu.emos votos para que continuem a.bri
lha.ntando a nossa impreru;a do interior. 

Nôvo Horário Para Búzios 

O nosso companheiro Má1io Barcelos pu
sarã a atender para Jõgo de t:>úzios. na sede do 
SORE, na Rua Pemamt:>uco nll l.161 às têr• 
çaa. quarta., e qumtas-te~. no 11orárto das 
15 às 20 noras. Os mteressados deverão pro
curar a secretarta do SORE para apanhar 
flcbaa, 

esta semana. ~tude tudo com muito cuidado pois po· 
derá ser a grande chance da sua vida profissional Não 

. se apavore e mantenha a calma. ~tarão ocorrendo 
preocupações no lar com pequeno caso de doença. Peça 
a Obaluaê paxa tomar conta do ~to e tudo saira 
muito bem. 

VIRGEM - De 2S de agõsto a 22 de setembro -
Astro regente Mercúrio. Orixâ: Iem.anjá, pela regência 
do ano. - Pequenos lucros vão surgir logo no lnlclo 
desta semana. Não se contente com pouco e batalhe 
para melhora.r a.inda mais a sua situação financeira. 
Aproveite que o perlodo é bom para negócios. No lar e 
no amor estará reinando a paz, Não faça nada que 
possa modificar esta situação. 

LIBRA - De 23 de setembro a 22 de outubro - A.!
tro regente Vênus. Orlxâs: Xangõ e Ibeljadas. - Muita 
coisa vai ocorrer esta semana no seu terreno proflss!o:. 
nal. Tanto surgirão lucros como possibllidades de pre
julzos. Fique atento a tudo pois a semana será movi
mentad!ssima. No setor amoroso vão ocorrer cenas de 
ciúmes mas o problema serâ fàcllmente solucionado face 
à sua habilidade em resolvê-lo. Seja prudente e evite 
bebidas alcoólicas esta semana;. 

F.SCORPIAO - De 23 de outubro a 21 de novembro 
- Astro regente Marte. Orlxâ: Xnngô_ - Semana ma
ravilhosa· para os de Escorpião, pois estarão realizando 1 
um sonho multo importante. A mudança de ares farà I 
bem a você e uma vida nova e tranqüila se adivinha. 
Peça a proteção de Xangô e confie que ~do correrâ 
bem. No campo amoroso as vibrações estarão multo bem 

1
, 

situadas. Mantenha tudo como está que estâ bem. 
SAGITARIO - De 22 de novembro a 21 de dezembro, 

- Astro regente Júpiter. Orlxás: oxúm. Iansã e Omulu 
- Muito bom o perlodo. Com muito trabalho e paz, 
principalmente. Vibre junto e faça novas investidas em 
seus negóc!os. Aproveite a boa vibração e coloque em 
ordem alguns problemas do lar pois o perlodo é exce
lente para esta providência. Tente a sorte no número 596 

TABlólOE G U BA DA 
Um Jornal de Utilidade 

Pública a Rei igiãc ! 

Noticias Do 

Festival! 
AS Inscrições para o segun

do Festival Naeional das can.. 
tlg8,.$ de Umbanda e.stão e.ber
tas há apenas uma s,mana e 
a presença de candidatos estn 
Ultrapassando tioda.s as expec
tattvos. Muita gente tem tra
zido suas OOID4)0&çôe,s e o su
cesso do produção está garan
tido pelo int;eresse demons
trado pelos auoores e compost
tores de ca.ntlgas de Umban
da. semana passada publica• 
mos o regUla.mento e siu,,era.
mente todos acharam que aa 
inovaçõ,s só vã.o trazer be?Nl
ttclo.\. pois a.s po&S1bllidades n. 
caram muito maiores. Av-.iw
mos contudo aO\S cancl!<lat,os 
qu ea.tn<1a não se l.ll,Screveratn 
que o raçam oom a ma.xuna 
brevidad., pois temos wn 1lm1-
te tdo de inscrições e quando 
ele tor atingido enoerraremo.s 
esta rase ln!ctal e passaremo:, 
para a seleção de.s si:ssenta. 
músicas que parUclpa•ão àa.s 
ellminatórla.s. dando a&Slm 
tempo aos seleclOlla<lOS de 
prepararem os cocos voca.i-; 113 
roupss, coreografias e cena.
rios. 

Estamos an nte~dlmenw 
com clube, onde re:i..izaremo:, 
o Festiva. e num dos próxinos 
tablõldes Ja anuncia.remo;: as 
10001.s das diversas fase U11..a 
vez que o f-0:;tival ocorror;. 
duranbC os quatro dom1ngu11 
de mal.o. tendo a sua t1rul.l no 
.primeiro dorniilSo de Junno 

Os candl<la.too po;1_ no M> 

tnscrever diariamente na sooe 
do SORE na rua Pemambu-
00, 1161, estação do Encanta
do com os nossos companhei
ros Joli.o Barroso de Menezes 
ou Mário Baree'IOI!, 

------------------------------ ---

Terreiros Que Recomendamos 
Cabe.na do caboclo Tupi -

T.ra.~ Franciaco FigUeire 
do, 81, Ga.lo Bre.ooo. São Gon
Ç&lo sob a orientação de Ocl-
IDA?'. 

Terreiro Filhoa de ft - Di
rtgido pelo balarorixá. Zezl.nho 
de Iema.njá, situado a rua Ni
terói. quadra 53, lote 19, Vila 
Rosário - Duque de Caxlaa, 
o nosso sara.vá sr&. Aurtbela 
Al'V'efl Ramos. 

■ X X 

Lar Naro!lso ee.va.lcante 
Para a ve.lbice desamparada 
- Sede p;róprla à rua General 
Belford. 3125 - Estação do Ro
cha. 

Z lt X 

Tenda EBpirita Santa Bár 
bani. - Rua Geneora. 26 
ca.cu1a - Ilha do aovernad r 
- Toque àB 3aS. feiras e 
dfmentos sà 283. e 4a3- feiras 
- YaloriXá. Irene Lima -
Ogan Batlst&. 

~ ~:U1: :aboclo ~e- l 
na Verde - Rua 37 lote t, ' 

BOANERGES LAVRAS 

quadra 1~ - Bain•o San11& 
Margarida - campo Grande 
01reç!l.o da IalorixA Zita Al• 
ve:s Nascimento rEeliza sess~ 
às Sas. feiras a partir das 14 
h-Oru. 

it X • 
Terreiro ,1ose l,°!gano «é 

Umbanda. e Ogum Beira-Mal 
- eede Estrada. do Bandel• 
rante 4826 - OU.rtclca - h.• 
repaguã - Dtreçã.o da. Ya.lort. 
xA Josefa Caldu. 

OEllT,rO Esptrl.ta. I.rmll. repa 
Lucas. Sessões às Sas. felr,lS 
Atendtm«ito às w. telra.1 
otreção da Yalorixá Mana. 
Odete Fle:rreira doe Santoe. 

Tenda Espl.r1ta Pl.onelra <1it> 
Pa.1 Benedito - Rua Ca.v1ami, 
816. Taquara. Jaca.repa.guà. 
Direção da Yalorlxâ Maria d 
Ca.nno Rodrigues. sessões 
sábad<>I! e atendimentos 
:ms. e 4aS. feirM. 

Tenda. Esrdl'ita caooclo Pe
na Branca - sede rua Cria• 
p:rim. lote 29 Bairro Dr 1.,a.11-

reano, Duque de Caxias Es
tado do Rio Direção do bà
balaô Amaur1 Soar~ Paren• ~-

Conga Cruz de OxaiA - .a 
Tra.ve.ssa doe Desca.Jvado. -n. 
Vaz Lobo. Dlteção do bA'J,t,• 
la6 Saraiva. 

X l[ A 

Tenda E.,,ptrita Ogum ROlft.
pe Mato - Oom sede próprUI 
A. rua Iraçu, MO, Parada de 
de LUCM Sessões às 6as. fel• 
ras. Atendimentos às 4as. rei
ras. Direção da Yalorixá Ma• 
ri.a Odete Ferreira dos San-

X · X;,,. 
Caba.na Ma.T1a Joana - ~ 

de Rua Morais Plheiro, nm. 
Ricardo 1.e Albuquerque. ses
sões aos sábados. Direção d& 
Ya.lorlxá Aracaty Tell<S Fer-
re!r,,_..__..,.... __ _ 

DOMINGO, 5/3/1972 

Os Sonhos 

Segtmdo os entendidoa e es
tudiosos no assunto. (Psiquia
tras Psicolólogoo Parapsicólo
gos etc.) os SONHOS reve
lam os nossos temores, amo
res e rancores, traindo-nos nos 
mais !ntlmOI! sentimentos por
que quando entramos no tran
se dos SONHOS nossa verda
deiro SER. aparece à super
fície. Entretanto duran
te o transcurso do sonho to
dos nós mani!estamos um ca
ráter DUPLO... Como o da
quele célebre e famoso perso
nagem do filme 4'.0 Médico e 
o Monstro• - O Dr. Jekyll e 
Mr. Hyde. A nossa matéria 
desc .. nsa no entanto a. 
mente sonha. Nossa imagina
ção dlvaga descontrolada du
rante o sono e, quando 60· 
NHAMOS nosso íntimo está 
à~ soltas oferecendo uma 
c,1ance para gratificar-mo:; 
aquelas «tentações> que se 
encontram reprimidas quan
do estamos acordados. O SO
NHO é na realidade o '-Spe
Jhr, da VIDA EM:OCIONAL e 
como todoo nós temos diferen
t.es l)('rsonalidades, é non,,al 
que nos!'OS sonhos sejnm 
também diferentes. 

TODAS AS CRIATURAS 
HUMANAS SONHAM: No 
e n t ~ n to muitos dos Ir
mãos dl:wm: mas EU nunca 
sonho; é realmente t!í.o lm-

o 1Vt'l dorm•r &·m SONHAR 
to é nnormal dormir 

sem respirar. A mente está. 
o:empre trabalhando. 

E' apenas uma questão de 
nos lembrarmos dos SONHOS. 
Por que não podemos REOO.R
:OAR doa nossos SONHOS? -
A realidade é que algumas 
-rezes temos medo de RECOR
DA· LOS. Quando são demais 
horríveis ou como denomina
mos vulgarmente de PESA· 
DELOS, e por demais desa
gradáveis; mas a natureza vem 
em no~so SOCORRO. Quan
do o despertador toca. . . e, a 
MEMóRIA da satisfação da 
'Vontade pelo SONHO desa
parece. 

- Comece a viver HOJE 
- CUitive o sentimento do 
cEU SOU, e do «EU PER
TENÇO» torne-se parte do 
mundo f-m que vive, partici
pando dêle, sendo úTIL e 
BERVIÇ' AL para com aqheles 
que sofrem. 

- Proceda sempre huma11a-
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Realmente 

mente e dentro da realidsde 
para com o SEXO, o AMOR, 
a FAMtLIA e a. SOCllEIDADE, 
não se marginalize. Não viva 
na. ilusão de que todos os seus 
semelhantes pensem ou ajam 
como você. nu.stre-.re, esfor
çando-se para conhecer pelo 
menos metade do MUNDO em 
que os seus -Irmãos vivem. 

- Encare objetivame!'lte o 
passado, nós nada podemos 
fazer por êle, a n!í.o ser tirar 
PROVEITO DOS ERROS CO
MEI'IDOS. Transforme as 
desvantagens de outrora. em 
proveitosas va.ntagens do pre
sente, pois em VERDADE 
nele vive:rnoo e preparam,,
nos para o FUTURO. 

- O Comodismo é uma for
ma EGOISTA nefasta de ES
CAPISMO não deixe para 
amanhã o que tiveres ch&n- 1 
ce e oportunidade de fazer 
HOJE. 

Existem 
l\URON FILHO 

da-feira mais uma Gm.A 6e 
P1·etos Velhos e Exu a partir 
das 18 h~as. A babâ Jullf:
ta Nunes comunica que as 
Consultas estão sendo reali
zadas às segundas quartas e 
sextas-feiras! das 8 às 14 ho
ras - Endereço Rua Doutor 
Manoel Reis 1491 - NUopO
lls - Condução õnibu.s Ma~ 
noel Reis. 

li 
ASSOCIAÇÃO SANTA 

BARBARA (Olinda) - Rua. 
Damásio Batista n.0 3 con
sultas às segund~ e quartas 
e sexta.o;-fe!ras com Pai :ee
ned.1t.o das Almas e seu Exu 
Mangueira das 13 às 18 ho
ras. A Ya.lorixá Altiva comu
nica ao quad.ro social que o 
atendimento dos Associados 
esbá sendo telto às quartB.'1-
feiras. 

8_ \LA DE OURO 
.JOÃO BARROSO DE lUENEZES 

A Igreja da Graça, a mais eeja.va.-a como a ,tmea tor-
6'lltiga do Brasil for erguida. dente que era. não como san-
por Diogo Alves CO.rrel& em ~. como queri81Ill que tome, 
1600. puas eared~ são. en- :teconhecia tudo il6o. m-. 
crusta.da.a diLonxo tal e qual não admitia.. Ele. seria ao-
ádê São Fra.nclaco,,. Da mes- menlie sua. Ninguém podla 
~o o E.5ta.- <llzer algo sobre seu oorpo bt-
do da Bahia tem su.a fascl- lo e a.lmejaao. 
nante estória pátria, a igreja Oada ge.lantie10 recemao. 
da Graça tem a mal:i ~ste .rõlla agradecia. com um 80%
eGtõrla de a.mor pe.ra contar: mo de gratidão à sue. Qett,. 

J'úlla Fetta1 era uma linda ca<1eza f<minina. sabia qUII 
jovem que trazia noo seus era cobiçada por &er realmea
olhos a meiguice, e 11eu.s ges- te formosa. Não t!nha. culp5 
tos femininos aprisionavam e O'\~la viver adorada <Ua. • 
mesmo sem querer, todo ho- noite. Queria amor, porque 
mem que pousasse os · olhos tmba amor pe.ra dar a. mas. 
naquela UV& ~.rnal. seus lá- de um admirador. sabia qlJ9 
bios eram ti.nos e convidati- -,eto à tierra paar cre,oer • 
v~ aos mais frenéticos beijos multiplicar, da.1 aceitar ma 
ele amor. Diga.i,e d.e passai~m noivo ciumenw. 
~e era a mais cObiça-da 10- José Llslloa. seu notYo, ál.-
vem daqueles dias ••• Era l'Ol!6 z1.a aos amigos _ não dividirei 
clesabrocha.ndo numa ma.d.ru- com ninguem O calor d!lqU&
pda cálida. Por onde q11C7 le corpo. sou dono ao;oluto 
que passasse OIS homens deàl 

TERREIRO CABOCLO TI• ca.va.m-lhe gaalnte!o.s de amor. daquela donz.:"ia feiticeira ~ 
&la belem era admirads prendeu meu coração. Ta.nto 

PY - Rua Impirl_ n • :n - fa..iou. que um <11a rt:M>lvea 
M"M"•'ta - Gira às Se!ru., n- por C8SSdOS e -,olteiros. Mas... ., am dA ,._ -x- '-"'IJ.... ela. tinha um noivo: Joeé Lili• o ... erecer a sua a um ...,.. 

N O T i e I A s das-feiras das 19 às 23 ho- . do tesouro! Eni. manhã 411 
ra.o;; consultas com Vovó cam- boa, amoroso, porém, cmmw- domingo. Moças e r&.pa.zes • 

SAíDA DE YAO DE EXt blnda.. to. Como ciúme é como f&- a.prontavam para o ~-
- Realizou-se nos dlas 26 PP natlsmo, só leva seus adepto.'! domin1ca1 quando ele bateu. • 
e na noite de ontem a 1 • e pa.ra O mal caminho, nlo pet- porta da casa cmde tantss Te:_ 
segunda saída de Yaõ no Ylê LEIA AOS DOMINGOS doava sua bels. amada. zes !Oi recebido. Quem vele 
D'Ogum n.tu Oman Oxlm, G A z E T A N A Ser dona !laqueia o.eu.sa atender foi a própria J~.: 
localizado à Rllll. Magno de 

I 
mulher era muita responsa- usava um vestido fino e llWIIII 

Carvalho. n • 19 esquina Ba- bilida.de. Cada wz que aal.11,, rormas mimosas aparec1a.a 
tista das Neves. - Dirigido u B A N o A 9U'Via os elogios dirigidos a em adorável contorno. Apro-
pelo nosso eficiciente e presti- 1 ela. Era martírio pa.ra Jesus ltlmou-se maliciosa de Joõfl.,. 
moso l!,não Tata d.e Inkic!! Cristo, nã.o para e1'e que dl"- , eeu.s lãibios entrela.çara.m-■e 
Reis D'Ogum. O evento d-es- &OI! dele. 

tou grande curlosidll,de.J).a. --------------------------t-~ -Joo.é, ntiml.O a. q·•~n~ur. 
baixada por tratsr-se da saf· <fa.que.1- ....,.,. a.roenta. d.e d-

da de uma Ya.õ de Ex11 (do- SóCf OS PROPRf ET ÃRIOS seJos. não suportou a in!elicf• 
fona) o barracão esteve reple- ~é tte .,-!!"o)er-se amado dll 
to nestes dois dias e sábado uma mulher .miada por tod08 
vindouro dia 11 serã real!zada DO $ . O . R . E . (1magma.riamente> pois ;era 
a terceira saída dia de nome pura noo atos e nas açõef ; 
com início prev!st.o p!lra as Estão à disposição dos nossos irmã.O! que Sem que Júlia Fett&l notas• 
21 horas. Estão colaborar.do se. ele tirou um revõl~er do 
com grande eficiência e de- desejarem ajudar no nosso ideal 08 títulos de boI.so do casaco e desfecnilG 
dlcação na criaÇão da Yaõ a. sócio proprietârio do SUPREMO ôRGAO DAS três tiros sobre seu .seio _. 
simpática Ebami Geor;tia c.,\iãe querdo. Enqu&nto ele e.hora,, 
José Aiabé A!exandTe. Para. RELIGIOES ~PlRITAS, cuja renda se destina va e perd1a pfflilo, Jlllta. am-
esta solenidade estão conv1- à compra da nossa aede própria e à oonskução da pode dizer - amor. J>O.l'f 
dados os seguintes zeladores: da mesma. que fizeste !s.so Assim, nearf 
Karibé de Oxocê - VlrglUo wcê nem ninguém... Morrft 
de Boadelro - Oiã-Icê Os interessados poderão conhece!' maiores ali mesmo. Ele to! para a pd' 
Osminda de Abalua-ê - Da- detalhes em nossa sede, na rua Pernambuco, são, e!& para ª eternid.a.d:= 
lila de Oliveira - Kajamnn- ?Olt&rf. noutra eocarna 
ga.Jô - «Deuanda,. Miguel 1161, ~ão do Encantado. A comilsão cons- ma.2 amorosa, porque 
P&iva - Jorge do Abaçâ Ob&· cumpriu sua parte na t.e8' tituída e que controla tôda a movimen+.,,,..;o da da talã. SORE convidado de ~ - a.mar e ser ama • 
honra e os no&'!OS Irmãos venda de titulos está assim constituida: Pres1- A tgreJa da (]Taça ens 
Ma.rio B1u'celos e Tola Ma• dente: Deputado Rossin1 Lopes da Fonte. para. a. história dos am 
Iembê bem como a. ectuipe porque .nlli& fQ1 ent.errada 
Urubatão. Ant.ecipadamente Secretário: Paulo Roberto Cunha. Tesoureiro: juntinho das outras a.ntas.1 
agradecemos o gentil oonv1te. Sebastião Celso Mendes. AJUDE-NOS A AJU- Morreu sem oonheoer o IIIDGI 

A. 8. CENTRO ESPffiI- carnal. COOhece,11 pO!'ém O• 
TA s. J]S()NIM.0 - Real!~ DA-LOS. bar de ser desejada por~ 
r.a.ra no próxlmo dia. e seg11i'l· CNJ homimS d& sua época! 

---------------------------------
Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 

Atacado e varejo -

- Massas diversos 
Doces para corte - balas de diversas qualidades 

Preços especiais para terreiros e un1bandistas em geral 
pelos menores preços. 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 
Rua Dois de Fevereiro, 1085 lojas E e F - Pedidos pelo Tel: 229-1376 GB 

.. 
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"ranfíssimo, Meia-Noife ... "(XXI). 
A pa.rtú' de hoje, o programa "A VER· 

DADE SOBRE O ESPmITISMO' estará no 
&r desde as 21 horas se prolongando até a 
wna hora da manhã, num fat-0 lnédit.o den
tro da radiofonia bra.sileira poi.s jamais um 
programa espirita teve tamanha duração. 
Introduzimos mais dinamismo na nossa nova 
programação e entre elas uma geção intitu
lada ''Mãe Cacilda responde aoo seus fiéis". 

~

Como recebe milhares de cartas. Dona Ca
cilda de Assis não tem tempo de respondê
ls.-; e t,""3ssará a fazê-lo dentro do possível, 
a partir de hoje, no programa do qual ela 
é madrinha juntamente rom o nosso querido 
SE'TE DA LffiA. 

Alem de:;ta inovação teremos o TRIBU
NAL ESPIRITA que será apresentado logo de
pois do Pino da Meia Noite e teremos ainda 
no curso da programação novas seções tais 
como Umbanda de Braços Abertos que sera 
a.presentada por Boanere:es Lavras e Arman
do de Carvalho e o Cantinho da Corrente 
Mental. com respostas da Mãe Elis aos seus 
leitores e ouvintes . 

Desta torma, pedimos a todos o.s fiéis do 
SEU SETE DA LIRA que liguem seus rád io~ 
logo mais. a partir das 21 horas para a 
nossa Rádio Continental, prestiglando a.::.sim 
a~t, 11 ~-a ;?e Ca'Cllda. 

LUZL\ DOENTE 

eetan ta~ndo m~. maa abandonou .teu lu
gar para dar totru atenção a Luzia que fe
lizmente se recUJ)erou logo. Nóe, que 80lllos 
i;eus amlr;oo, roga.mos à excelente irmã que 
se cuide um pouco mais. pois precisamo.;, 
dela com multa saúde para suportar o pêso 
da responsabilidade que junt.amente com sua 
mãe carreita nos ombros. 

CA1'1l'Al\HA DO ASFALTO 

Apei,ar da falta d.e compreen.são de al
gun.:s . estamos realizando uma camp,,nlrn no 
sentido de que a Estrada dos Coqulzeiros ve
nha a ser pavimentada. facilitando assun aos 
milhares de fiéis que lá comparecem tõda.~ 
as quartas-feiras e ao.s sábados . 

Quem Já fm na Lira um dla de chuva 
sabe que misería a lama provoca atolando 
carros dando tombos nas pessoa.:; e sujando 
d roupa de todos os que la comparecem 
Achamos a campanha justlsstma e apesar 
de tudo vamos prosstgulr nela pois acha-

do utWl mú.-;ica ou un1 poema pau àle. 
Faça funcionar a sua veia artística e poé-

\ 

ti.ca e componlla alg·o para Seu Sete e oon· 
corra a um prêmio. As criações deverão sor 
enviadas para a sede do SORE. na rua Per
nambuco 1161 estação do Encantado. co1n 
os seguintss dizeres: Concurso Sete da Lira. 
Vamos. 1>artlcipe, louve Seu Sete e seja feliz. 

SlJGESTOES 

Nó.s pretendemo:s manter por muito tem
po e.sta contra-capa e para tal. precisamos 
da sua ai uda. Escreva para nós. dando su
gestões e as.sim rstarâ ajudando a criar coi· 
sas novas dentro da nossa religiao Se vol.'ê 

tem alguma coisa escrita que acha apro
veitá\·el mande t.ambém que teremos prazer 
em publicar O Tablóide GN NA UMBAN· 
DA e de todo o povo da nossa religião Você 
pode part1cipnr at.ívamentr dêle E' só 

mos que a providência pode ser tomada quer~,... 
pelas autoridades competentes pois a pre- ,/' , , 
sença do Sitio de Seu Sete naquele :oca! d(i:\lUl'IO BO:\l -
Saht.ls.simo levou , sem sombra de dúvidas. . , , 
0 progre.s.so àquele local E.spera.nim, que oo- Sabacto ulLtmo a Escola de Samba rupt 

.

dos participem da nossa campr..nha nos . dan- de Brã.s ele Plnu que passou para o I.<' gru,,, 
do O seu apoio pois a nossa Intenção vl.'<11 po. e.~teve em Sant1ss1mo e levou um prl'-
tão-somente O bem-estar de milhare;; de sente I?ªra Seu Sete _da Lira A bater.la mos-
pessoas que lá comparecem à procura da ca trou toda a .sua puJa1:ça e foram cant.ados 
r idade daquela vibrante entidade o samba-enredo e muitos. outros Se1;1 . Sete 

' como sempre ficou satisfeito com a v1s,ta e Sibado da semana passada face a um 
vlolent-0 trem de trabalho a nossa estima
da Luzia autêntico braço direito de sua Mãe 
Cacilda e do Seu Sete foi vencida pela es
tafa, sendo prontamente atendida pelo nosso 
innâo de fé Valdomiro Carlettl. Valdom1ro ( 

CONCURSO 

Você que deve alguma gratidão ao S U 
SETE DA LffiA poderá demonstrá-la, fa7,e 

prometeu dar ajuda material e espíri~ua\ ao 
Tuni de Brás de Pina qu<' pela primeira ve1/.i1 
galgou os degraus da fama e vai desfilar 
entre as dez maiores na passarela da Pre· 
sidente Varga,; 

,,,,,✓ 

, 

a • tine a A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

1. 030 KHZ e Ondas Curtas. em 6 .195 KHZ, 49 mts. 

UM PROGRAI\IA FEITO POR QUEM 

ENTE'.'iDE DAS COISAS DO SANTO 

Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas - Horóseopos 

Comentários Respondendo aos Ouvintes e o Pino da Meia 

Noite com Seu 7 da Lira 

Domingos das 21 à l Hora da Manhã 
Produção e Apresentação 

Sa.halori:xá MARIO BARCELOS * Direção 
SEBASTIÃO MENDF.S 

LEIA ORIXÁS 
Em Tôdas as Bancas de .Jornais do Brasil 

- 2.o Número· 
Tudo Sôbre as Religiões E ~.'?trit.as 



A Procissão de Ogum, que realizaremos dia 18 
de abril e o 29 Festival Nacional das Cantigas 
de Umbanda estão empolgando o povo espirita. 
Muitos terreiros já confirmaram sua participação 
na grandiosa procissão e as inscrições continuam 
chegando todos os dias, o que demonstra o inte
rêsse que as duas grandes promoções estão des
pertando. 

Já estamos acertando o local para o festival 
e podemos adiantar que êle terá cunho oficial, pois 
fará parte dos festejos do Sesquicentenário da 
nossa Independência, fig·urando na programa~ão 
da 13,l RA. 

~M 

TRIBUNAL SE PRONUNCIOU 
FAVORÃVEL ÀS MATANÇAS! 

(LEIA NA PAGINA 3 ) 
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l':'\GINA 1 GN MA UMBANDA 

A Cora.gem, 'ª Fôrç.a e 'ª Fé 
LUIZ CARLOS FORTES 

(Babaloritt TOLA MA.LEl\fBa) 

- Jnfeli:i.mente, tent.am de todas as 
formas jogar pedras em nosso caminho, 
1>orém não perderei tempo com coisas 
alheias ao meu ideal, pois trago uma 
grande missão a. cwnprir, tnJ>aJhaJldq 
em beneficio de nossa Religião, ao lado 
,los trabalhadores honestos e :w.tênticos, 
desinteressados e dedicados. livrando o 
Povo de Zambi, dos mnissos, dQs vendi
lhões e dos aproveitadores. 

RegG ao D1C1l Pai OGmt 
tinuar como au mtão~ leal ao meu pro
pósito e 3.9 meu ideal, sendo honesto co· 
mi&,> mesmo para que possa ser honesto 
com • outres. 

Que OGUM me oriente no seu.tido de 
perdoar os que me calumam e que eu pos
sa criar pelos que me têm ódio. perseguem 
e cametem injBS&iça& pois sé assim rece
berei uma boa recompensa de OXALA, 
que faz nascer o SOL sobre bons e mau 
e 'rir a chuva sobre justos e injustos. Por
que perdoando os que me querem maJ. os 
menium. e pobres de espírito, tamWm 
Serei pemeecla Pa.L 

Aos mentirosos, w medíoaa. 
que eGllletem ~aos~ MB de· 
tratores, aos omi....., vea•UJbões, aos 
pobres de espírito e a.proveliadores 
G meu eonselho: "Se ê Dão pode •r 
um pinheiro no Dito monCanha seja 
uma J.)laata no vaie. J)Clffm s-eja. ti mdbor 
planta • beira do riacho; aeja cm ar
busto se Dio uder ser: ama ánore fron
dosa; pan todos nó: há muito o que fa
zer na Terra. uito bbalho e pouco tra• 
balhadores; quando tiver a ta.reta de es
colher, sempre queira o melhor para • e 
para as outros também; se não puder ser 
a estrada resl seja o atalho: não vodendo 

►~;::::::;;;;;;;;;;;::-;;;~sA;f3~• •~. ~-~ ama estrela.. • ll 
ae petJ11ena. gra.udeza. pois não é em 
grandeza que se ganha ou se perde; mi· 
re-se no espelho de sua a1m:t soja d.e Ll.· 
ma e medite!" 

Todo aqude flUe pelo seu pr6prlo 
meredmento e esf~o, ~a destaque 
mereddo na vida pábllea. i,oeíaJ ou reli
giosa e cousip através c!e trabalho 
honesto e desinte:resado, CG111 d~, 
renónda. Pftse.e1:wça e bons propósitos, 
o devido progresao material e espiritual. 
diariamente são lembrados pelos pobres 
de saber e de espírito, que possuem a al
ma envolvida pelas trevas da maldade da 
mentira e da in~a e nada constrõem, 
po.- mo afirmo: "Conheeemos mn gênio, 
quando todas os 1mbeeís IM! juntam pua 
combatê-lo". 

Peias ~ pd:!s ofensas receld-

das, pelos que me perseguem e caluníam 
com torpes mentiras, em minha prece ro• 
go ao meu Pai OGUM - "Dai-me Senhor 
o que vos resta, aquilo que ninguém vos 
pede; não peço o repouso nem a iran~ 
qüilidade, nem da ahna nem do corpo; 
não -..is peço nem o bito, nem a riqueza, 
nem a úde; tantos vos pedem isso 111eu 
Pai, que já não deve sobrar para ~- Dai
me SeDhor, o 11ue \l'Gl!J l"elRa; dai-me a1ut
Io tod n:cusam; quero a insecuran· 
ça e a. inquietação, l(Uero a lllta e a _.. 
menta. Dai-me isso Senhor, ddhút.iva
mente; dai-me a certeza de que essa. será. 

minha parte para 9e!Rpn, J)Onlue nem 
compre terei a coragem ele vô-la pedh . 
Dai-me Senhor o que vos reâa; dai-me 
aquilo que os outros não 41uerem, m~ 
da.i·me ~bém -. COBA.GEll, a FORÇA 
e a n, fazendo com que eu continue 
humilde, dedicado e leal. 

- O l::L...1>alorbá TOLA l\lAI..D :B 
.recllza c:GDSnltas e jogo de bú:ios CGm. o 
"Seu." TRA1' C4 RUAS DAS AIJ\l!\S, to· 

às qu:nas·fciru e sábados, a partir 
14 horas na ra:t axfmen GurgeJ 

n° Z!J, no ~o Fontinha. em Os-
wzldo Crm. Ficruls e Yakckeré 
on.onm 

- A1 L>\B s1u.cerameme é acreditar 
Justiça. Dhina, qae custa ma.is não •:i· 

qu.e oricuta, aquece e reconforta, q. 
~ nosso corac;ão c!e egoísmo. da 
ingratidão, da vaid!lde, da mentira, da 
injustiça. do orgulho. da ~ção e 
ilAa -.Ja..a. ~- "De,,- ....-.-; OOER ---•-1n-a,~C(,=~,;. e;; 
Ih atr.J..~ eh presença e do conforto fie 

em se am realmente. 

- TeD.do transferido pua Bra• 
&ilia. dentro ele ma.Is alguns dias lançarei 
minha despedida e meus agr.uleeimentos 
aos meus bons irmãos Canclombleeists:i, 
UmbaDdistas e Ka.rdecistas. Lá continua
rei com a minha vida dedicada ao Santo. 
eom o Axé do meu Pai OGUM e à clis· 
l)OSi.çio de toc1ois os Espíritos. 

X X % 

- Quem faz & mim. deve e pap. ao 
meu bom amigo TRANCA RUAS DAS AL-
.MAS. Eu qa,ero f nws. 

CÉSAR FERREIRA E e ocfo s 
E' Firme I 

E na 
o ILÊ DE 

(Õl'IIO OftmJ do 
1JJd1tar Mllto Bat'Dlkll 

- BXPEDIENTlli 

.._,.,,Nnbllcoua 
~ -
Olitc; ■8D:•t 

OGU -JÁ 
·ra, 6 uma dall poucas casu da 
o-uan&bara -que .PnlUc& a Da· 
ç1c de EFAN. ~ de atn
da jofflrl. o 2Jllllador p(ll8tli 
alto grau de c:onb.eclmento8 d& 
Jl&çio que Sàra,ooa, CO!W.lld· 
meutos ~ qoe lhe fara:n 
Lepdos por le11 pai, o rnmcSe 
:aelador Alvmbo de Clmuld. O 
Ilt d!e OIUm·J'A 6 mn das DOl-

8C1S mala ?ecentes t1llados • 
delejamos. de coraçio. um 
tutaro grandioso para eata 
cua. 01100 impera a. amimde e 
unJão. Aguudamos o envlo 
dOlt dias de t.oque pMa !1184-:
darmcs um& de .noaae eqU1peg 
,ts!tá-b. Que o QrUm P.rote
jt, .. CU& de. qual. o pa.trcno 
6 o n<ao deeeJO e desdé Ji 
contamos com vocês em D()66a. 

prOclSão do Ortn 0\111!-t'r&!ro. • 

o querido r.eiador de asma 
~ de Oliveira. commnca 
a seus !"Jh<lS e &mãos que u 
9l!a6es em sua caa. & Aide!a 
do Cabodo Sol e Iaa. estio 
sendo reali1.adu aos tálladDI. 
de 15 em 1S diaa- Ont.em iw.i

ve uma. linda gira neste terrei
ro que Ji eltá ae tornando 
ramoeo. não s6 pela tlrmeza. 

de 5e'US trablãhos como tam
bém pela. 81,mpatia de eeu ze
lador. Lemt:nmos liO Jorge 
que a, ~ do Ogum wm 
ai e contam.os com • Aldeia 
~ nM!ie.t fllek~<'l. 

DOMINGO, 12/3/1972 
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Curiosidades 1 • 
- Que 1L frase "ESFiRili, DIGA EM SEU TERREI• 

RO, QUE NO SOBE, TRi\BAJ,BMtOS PARA QlJE SEJAlU 
ClJ.MPBlDAS AS SlJAS LEIS", loi criada pelo B balorixá 
Tola Malembê? 

- Que o ôPIO, ELIXIR PAREGôRICO, a MORFINA 
e a. I:IER01NA levam o viciado em entorpecentes à escra• 
vidão f.isiológica, perturbações sexua.Ls e à decadência 
tisica e lnt.electual? 

- Que a. injeção cl1: f'StlmnJa.ntes tru grande n • 
l'O de riscos tísicos, tais como infecções locais, gangrena 
nos dedos. icterícia e hepatite virai? 

- Que a FERRADURA de cavalo possuindo 7 furos, 
encontrada por acaso, é um dos mais populares t&U:s· 
mãs? 

- Que o trER, ~ TOLUENO e o ALCOOL são res).)On• 
sáveis pela embriaguês, ddírio, COIJlO a 1atimadura. d 
pulmões! 

- Que para os Yoruba.nos e Nagõ.s, o Vodum OGUM 
t protetor de todo aquele que trabalha ou utlliza. o ferro. 
tais como ferreiros, pescadores, agricultores, cabeleireiros 
e açougueiros? 

- Que YAFl!RO é a mulher encarregada de acalmar 
OGIDI qu:mdo o mamo vem multo violento? 

- Que o CANHAMO tNDICO produz psicose agudas-, 
percepçóes :faLsa.11 e perturbações diversas? 

- Que i!e acordo com a análise serológica de frag• 
mentas mmeulal"es de múmias incas. esse Povo pertencia 
84 grupo sangüíneo "A", desconhecido na. América até a 
CMg:1da dos espanhóis, no séeulo XVI? 

- Que a OOCA1NA, a ANFETAMINA provocam a 
destruição das mucosas, envl!!hecldas prematuro, morte 
sábita. decadência fisica e lnteleetual, perda de sono e 
p:u-anófus agudas? 

- Qne EGtJ'N ou EGUN-OUN em nagõ quer dizer 
osso, estendendo-se ainda seu s1gnificado, pasaa a er 
ALMA DE PF.SSOA MORTA? 

- Que no dia 31 ele j:JAelro de 1969, faleceu em Bre
tas o conmcidG Tat; ALVARO PÉ GRANDE (Alvaro ela 
Sllw.}, Pai ele Abô de Engenho Velho? 

- Que os antigos atenlenses podiam ter 3 mulheres: 
a PALACA era a que trabalhava de fato em casa, a EPO• 
?..~ que era uma. espécie de administradora e quem 
tr.anda.va realmente em casa, e a HETARA que era a mu• 
lher de ta.to, que satisfazia. o homem em todas os seus de• 
seJos e anseios? 

- Que 11 PAJELAI\'ÇA E uma forma de Religião pra .. 
tícaàa DO Am:u!onas, Pará e Plallif 

- Que o CATIMBô, praticado no Nordeste não pos
g-Ui h!erarquta; sacerdotal e difere grandemente do oan .. 
domblé, do Xllngô do Norte e da Um.banda.? 

- Que os fD4ios qae lneGl'pOl'aD1 em noaos terreiros, 
são na maioria ela N~ Tupi, nas suas mala ~ 
tribosT 

- Que Agogõ, ~. Abê, lleco-Reco, Berimbau e Ad.l6 
são também tn.strumerrtos usados em Toques de casa de 
Nação? 

- Que BATA-KOTOS A o nGlne dos p-au.des iamboree 
de guerra, usa.&>s antiga.mente? 

- Que os Tuplnambãa U88.vam o TEMBETA, UJJllL
pedra. de cristal de rocha, tntroduzlda nos lábios para 
1n-ovocar a. deformação tão apreciada.? 

- Que o XANOO DO NORDESTE, embora fortemenU 
marcado pelo ritual clo8 candomblés ela Balda, m.anUm 
a"'l suas esneteristwu pr6prlas? 

- Que Q Ohefe de Terreiro de OATDl:Bô i chamad~ 
ae Meatre? . 1 

- Qu.e AJUOABA era um oolar ele ctenus 4e anbnaít, 
!ISAl!o eomo ~offu c1e ~a. \tf4o9 noate!S lndi~?. , · ... nt:i 
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l\'IARIO BARCELOS 

o homun que exerce, ou que pelo meno.s acha ,que 
exeree uma liderança em qualquer oolettvl<1ade, ~eve 
:ter, acima de tudo a noção certa da responsabilidade 
de cada passo que dá. Muitas vezes é preciso parar e 
'devemos parar. Outras vezes precisamos ceIWnuar -e é 
o que esta.mos fazendo a partir de boje. &tam<.as conti-
1111Udl41do com novas pllWl06 e com malor teDJ,pQ de tzans
m.l.s.sio. .Nós mesmo já fo~ por ~Pfiiikiacle, .obri
gados a parar aJgumaa :vêzea e ~ .que para
moe ~ descansar e dePois prosseguj:moi:,. A.c.reditados 
ou não. Veooedores -ou derrotados ~- Nin
guém -deve lamentar a lStla .sorte e ninguém pode, dentro 
.do santo, de sã consciêncLa saber o tamanho da missão 
que Ille foi confiada. Umas são maiores que as outras, 
umas vão atê o fim da vida e .outras acabam quando 
parecem estar no alto. São poisas do destino cie ce.da 
wn e devemos acima de tudo ma.nt.er a DOll6a tranqul
lldade e a noção do dever cumprido. 

Criamos um "slogan" e procuramos sempre nos 
pa.uta-r por êle. Nós nao somos Int?lhore.s lJeD1 p:ion!s .do 
que ninguém. Somos apenas difer.ent.es e ,é por .isso que 

-6Õ temos amor pal'a lhe dar. Pensamos assim e :agimos 

Com o júri popular d:i.ndo 
4a rotoo conwa 38, e cocn o 
corpo de jurados composto de 
dirigentes de terreiros votan· 
do também a fa,vor da matan
ça por sete votei CODtra dOlS, 
reallilou-ee dorning,o passado, 
a primeira ~ssão do Tribunal 
Espfrtta. defendendo a t.esi! 
das matanças o llOSEO eotn?a· 
nheiro Mario Barcelos, .aendo 
oontra o colunista Ernaru Pl 
res Vidal, que se desenvolver 
de forma extraordinária ten
do indusn,e ~w.do 
'bem a todos oo p%'e61!'ntes. 

Falando 
CATUMBI - Sete ttlas !o

ram ace.sa.s :oo (ll'UZeiro das 
alma., do CC!Xlitéri.o do C&tum
Qi. o ,P&p,dor ~ prwies-
8& loi o campeoiússimo <em 
fantasia) do carna.vai de 1972 
- no Mu.n.i.mpa.l - Mauro Ro
sas. 11ue também, pa,gou pro
messa a uma aa.nta que não 
disse .o nome. 

.Nota - Mauro -Eiosas. nós 

A sessão tol presidida ,pelo 
cmnpan.he.lro PauJ.o Roberto e 
o corpo de ju.r.a.cios pre5env.:~ 
esteve aiSim oonstituido: Lnu 
Darl06 Lopes. da Tellàa Espi· 
rit.a ~ Joa.quím Da.ngola -
Alice .Luca:; Ca.rrllho. a no~ 
.estimada dona Mru;azinlha d-1 
Tell<la Espúita Fõlha Verde 
- Yalorixá Ka.lebeuá,. do Aba
çá Espada de Ouro de Iansã 
- Helter Mendes da Rocha, 
do OE casa àe Iemanjá -
'Pranctsoo a.e Al!Bi,; Ba.rros, <la 
Seara lmacU!a<la Ooncelção 
- Dr, Va:ldemw · VIetra Si· 

de Outras 

mões, do SOR.E - Yalorixà 
Deo.seléia Costa, do Terreiro 
Ca.boclo Orubatão - Yalori• 
xá Delice Durmon. da l'E São 
Jerónimo e, Yalorixá Ells Oos• 
me. da Roça · do Xangô de 
OUro, 

HoJe, realiza.reinos a segun• 
da s=ão do Tribuna! Espfri· 
t;a e o tema será: t válida a 
colocação de vbrigaçôes nas 
encruzilhad.as. Ouça logo mais 
a Verdade Sôbre o Espiritlmlo 
a _partir das 21 .horas ita Rá
dio Continental, agora em ~
dela com a Rádio Tere:iópolis. 

Crenças~ 

',assim. pois .acre<lir,a.rnas .que todos os camlllllos ..em um 
&amanho detei:minado d)Or Deus sendo uns maiores ,d<i 
- - - Volto a. dlzer q»e .o .q\W! ~ ,é cusn-?== -s:irtt-.=a=rrt~1!1.0'""Sld~•--e'ltr-~O-t:mi:~rutn,o e o. 

Nós. em poucos .meses de progr.ama. pas;;ama,s de 
dua.s horas ,para três e .agora -estam-OB com quatro bo.ra;; 
num ia.to 1nédit.o .na .ra.ciiofonia brasilelr.a em .w.a.térla 
de progl'ama de CWlbo reLg oso. Não llO,!i vai1gIDriamos 
JXl.r Isso, pois conseglllmos mals traba.J.bo e maiores 
m.bor.recimentos, mas -estamos ,satisfeitas e ifllzes por 
merecermos, cada vez mais, .a confiança do .santo e do 
nosso povo. Temos um.a arma secreta .qu.e se chama 
bum.Ilàade e é .dilicil ser hcmllde quando o _sucesso nos 
.sorr.1, mas mesmo ass.m o somos. 

- u.mb&x>d& !!.calnQs uw,Lt,o 
tt1.J " ,:ia :m 4.lll 

do sol, dai serem conhecidOf 
-eomo !ilbo,s iClo :,Oi. o pa.raiso 
ierre.stre, sepnõo mna lenda 
tlipCm1ca, er.a Il&qtlcle ;,ai6. 
onde ,a <1eusa do sol refugiou• 
se numa '!a.vema. fUgindo do 
:seu ,irmii.o :SUSA·NO-WO - o 
deus .ctas tem,pestadt!$. Os Ja· 
pone6leS cu:lbuam além de~ 
,Q.U8.lldo -de rej>enlle e.ürioul 
Se<.1 &'Vô vinaa suhlnda I1ll, sua 
~ b>crl-U Não polis 
=··· T.I.I.hn .ue,reza QUE' aeJ 
Jmra .o ,a.vô no quarto c.-.aw 
!J)Oder.ia -êle e6tar Ali ru, meio 
-da escada. ao .seu lado. a dt· 
21er-lhe - nverei. ma.is fir~J 
.dias, min.ba neta. Ádela.idr, 
c.omeçou .a gritar e todos 106 

familiares correram ate .a cs 
.cada para .saber o que esit.i.\-a 
acontecendo. Após ,a .na.rrat1 
va de Adelaide. subiram <'Dr
.rendo as escada.s e ao chefll 
rem no guarto, iá e.stava S'!u 
avo sentacro e sorrindo pa,ra 
totioo. - l,ncrfvel, 

máica (A-ba.-slWllila) (l1le &ig 
.w.fica - me=g.eiro da pll7. 
para a; qtie tratam do.i..a8Sut:
t,os rellgosoo. NilS 'l'emQlm 
cóptas. homens ficam de m:n 
lado e a.s mulheres do ~utro 
D'~ ,que .ande .se :reza nã.o 
pode haver a.:,roxima;ção ua 
06 segulntes <i~uses; SVKY· 
YO:Ml - a deusa da J.na. 1A· 
NAGl e IZANAML credore.'I 
das Ilha.a eça.lbaclas ~ 
cillco - onde dDXa.ram resi
dindo !NA.RI, .a .deu.sa do .ar· 
roz. .a.llmento princ.f)ãJ daq'.ie· 
la gente. FOG.t a- d;.usa dos 
ven.too - .ta.mbém ,é venera.cti,, 
o povo .presta .rua -Obrigação 
àquela de=, ao pé do monte 
que leva o seu nome. Mas. co
mo tudo se tra~orma sobre 
a term, a sazunda guerra 
mundial. também. transformo.u 
a concepção do lmperador Re· 
ro1to gue. mnna tran.smissa,o 
radiofonica, repuélíou publica
mente sua vinculaçao divine. 
Com esta atitude numans.. o 
_!mperador deu aos seus "súdi
toS" a liberdaide de tmnsf'O!!"' 
ma.r ,o <pais elo .6ol, =ma das 
mais afüa.n't.a-das nações tec
nológ!ca. 

i 
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Não fazemos. não iaremo,s e jamais pensamos .em , 
.fazer quem quer gue seja de escada para .a.til1gLrn1os os 
IDOS.SOS objetivos, pois oos limitamos .a cam.i.nhar llO 
caminho de Deus, até gue ele nos determme ,o Be-U pave. 
~uaJ.ldo ê1e mandar, nós pararenws. Va.nws sentar -1! 
ciascansar, e dur.ante o descanso vamo.s an.a.J.isar nos.'-OS 
.atos e nossas a{;ões. Quando nova ordem v1er, cami
lllharemos de novo e assim por diante até que chegue
.11'.lDS a pai:ta do além e por ,ela .ultrapassarmas :a aub:a 
vJ,da que deve :.er mais pura, .com mooas .e.ooques de 
m.teresses e com menos di.sputas de mando . 

Enguanto l&so não .acontece. continuamos .obede
ben.óo as ordens e a ordem agora é; ContiilJlem a todo 
o vapor e é exatamente o que estamos fazendo. Somos 
ooedientes e não se iludam. Somos um grupo OOe&O e 
ai:rn traições. Regemos nosso trabalho em tôrno da 
"11.mlzade e do amor e uma causa que é .a causa das 
!IBS!P~. Como em todas as guerras alguns so1daa06 
'ltoí:nbam em meio no campo de bataJha, mas :is outros 
t!.Ontin.uam pois é preciso continuar. Graças .ao <bom 
l:>eus, nosso ~I'Ui>O está ileso e coeso. Estamos mar
chando na frent.e da luta e representamos, em nossa 
mi.tssão o glorioso 'Exército Branco de O.xalá e !.irm-es 
-tea.tTegamos conosco, em :nossa .guerr.a santa, a bandeira 
brainca do grande crlador. Sar.avá. 

dizer .de público q.LW a Um
banda também Jhe .ajudou a 
gnDhar o tão .cobiçado prêmio. J 

.REGIF'E - Adelai1ie de :1 
ca.strD .s.ubm até o quarto do , 
avô, coronel Antonio Tei.Kei· 
.ra, no seg.:mdo -andar óaauele 
ca&Srão im,Per.ial. 

Voltou feliz porque o 'Vl:1110 
çesai ~ não '6&Í4' da cama 
tal ~ seu estado .•• :e.st11,u. 
SOlrldente. Pa.lestrOl:I com o 
a.v.ô .e ao sair deu-lhe 'lll!n llel· 
lo de desp..'i:ikl:a contente 'lrl· 
nha descendo as escadas 
ca.me. N-est.a sei.te. a enrema
un;ã:o -não -é tó para ,os eD 
ter.ma.. (luem p:s,tica um ,atl) 
s-.ergO!lllloso é c~o 
m0l'to,.1)Qrtlmto. pass!.rel ..dei.· 
se a.to .d.e mi.se:dcá.mja 4.-1-v.1-
na. 

N ãt, .se ocmlessa.:n. :>arêm, 
oomangam 

Nota - A Umlle.nde.. 'tam
bém adota a separação ,do,.s 
seus aegui!dores. pQt" llO.!lSide
rBll' gue a carne a d-ealllmàa 
do ~frito. 

3Af'AO - Sécúloe s,pô.5 EA· 
.cu.los o,s Jm~ jlllP(lllê
tleS se consi<lr=n <'1e.liDenrleu · 
tes de AMATER.ASO .a ~ura 

Nota - não devemos duvl· 
d:a.r dos mistérias do esp.iir..to 
'Setenta e auas h01'8f. wós o 
1n<:ide!J:te. o velho earo~l .• 
:norrla. 

ETióPIA - Os cóptas-~!11-
tãos da africa - 'UoSa.m ,d,!· 
masiadamente .esta :trase iar-'\· 

Nota - Vaidade e fanafü; 
mo. Só ,.evmn .a,06 ca:mnhoo ,er· 
rad06 da rliia. 

TABlólDE GN fll UMBAMDA 
Um Jorno1 de UtH idade 

PúbHco a Rei igião ! 

Rádio Continental A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA -FE1TO POR QUE:\I 

ENTENDE DAS COISAS DO SAi'lliTO 

Reportagens Extemas - Noticiário dos T.er1ieiJ. o.e; 

Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas - Horóscopos 

Comentários Respondendo aos Ouvintes e o Pino da Meia 

Noite com Seu 7 ,da wa 

1.030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ. 19 mts. 

Domingos das 21 a 1 Hora da Man1,ã 
iProdução e Apresenta,ão 

Babalorixâ MARIO B'.ARCELOS 
* Direção 

SEBASTIAO MENDF.s 
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iros Q .e Recomendamos Nôvo Horário Para Búzios 
BOA.NERGES LAVRAS 

.· e "" l 
t.. ... l 

C, \ )e 

\.) .8 liT>il1,L 
...... \., .. 1 {. .t:.. ... 

- l( " 'l (.; 1 el 

G h. l.\.o •• J4, ..... (h .. 1. 1' .. 
d x ...,Id Fie 

D1 ul :d"clU~ u.J."' .Ô.l.1.&t.~.'t,; 

( L,cl,l e lnno a - $. oe.: a 
sex :e rn, G n Reso ,n-

tad< .i tt,o - O •·eçu, d> 
Baua 1.e urlX,' d" . .1 
Au' w,l.l 

c-NT RO A.Ffo > .SR 't' 

s(1. el {;&,:;.,-Q~te n-1_ .. \lunr .. \) 1' 
'1B \Ç.I' OE OXA .1U. ",, 

- t{ . .,1. !tat :t~,l 1~t ~iy .. O 1 

de e.. ,10 - 3essóc~ <10., ti:t 1 
b.;1do~ ª'" "'> • n ,1.-) u ht:> ,í~gc. 

L EJFiO E P l\l JOA~Jl.\1 P.ísl 
DE ,\NGOLA - de tl.Un 
Ermelmda. 47 - .M>,:-t:el .JU 
•o - Estado do Rl• - sc~
sõe"s aos -sábad06 de 15 eu, .5 , 
dias O.reça,o da ,:, mp:'1~1c11 
ya!onxá Sra Dirce 

de Bt.z o~ "· rAê'•ço:. < 1mn-
tas-re-1ra~ O PC:a<' du una 1 

Atar·no L:!,c, Je a·1Jradt 
IENDA "~SPLRitA SAU 

SE;B,, ST lAO Ru~ GUatt!
ma!a ~6, - Penh:, - <:cs
sões segJnda~ ~ t- n;as-fe,;·n, 
Direção da f8l0,1,•á :;ra. 
Gu·omar San ·hes d~ Vas.;.in
ceJ:os. 

TENDA ESP!RITA CABO
CLO VENT,HHA E OX<"SSJ 
ALAFL\1 - sed€ Rna Rodri 
gues Alves q24 - O:i'lda 

O NOSSO SARAuA P~RA 
A IALORIXA SRA EDI
MEIA PEDR.ffilRA tiA}.U Ah> 
- Dir•gente do C'e11tro E~pl• 
rita São Fra:::icisc-0 <ie ,\si;1s , 

- Alto do S11natãrm - Teó-1 
filo Otoni - Esta.do de MI 
nas Gerais. 

CABANA ESPiR\TA CA
BOCLO ORUBI'I'.A - Sede 
Travessa Theodomiw Pereira 
63 - Jacarepaguá -- Direç:!r 
da Babalaõ Sr Ed,1ardo 
Onofre de Oliveira. 

TENDA ESP!RITA OOUJ\, 
MEG:ll: - Sede Rua Colum- , 

CAPRICóRNIO - De 22 de dezembro n 20 de jant>li-o 1 
Astro Regente Saturno. - Orixás - Oxalá, lemanju 

e Oxóssi. - Semana razoável para os ::apncorntar:os 
desde que não cometam exageroo. Os negócios estarão 
bem situados e em bom plano, o mesmo -:.correr,do com 
os problemas domésticos e do amor. Seja prudente 

AQUARIO - Df' 21 de janeiro a 19 de fevereiro 
Astro Regente Urânio. -- Orixá.s - Oxalá e Linha da, l 
Almas - Esta semana vai lhe dar pequenos problem3:~ 
de saúde, com sofrimentos do fígado e rins Tome cha 
de quebra pedra e peça a proteção das almas santas 
benditas. O setor profissional estará bem situado e no 
terreno amoroso você não encontrará novidades mar
cantes. 

PEIXE - De 20 de fevereir~ a 20 de março - Astro 
Regente Netuno. - Orixás Omulú e úxóssi. - As vibra
ções estarão em boa posição. mas poderão surg-:r tam
bém problemas de saúde. Evite comidas gordurosas e o 
fumo. bem como o álcool. Não faça grandes planos nem 
no setor profissional nem no terreno amoroso. Deixe 
tudo como está. 

ARIES - De 21 de março a 20 de abril - Astro 
Regente _ Marte. - Orixá - Ogum. - Os médiuns, 
principalmente devem tomar esta semana cu!dados es
peciais pois alguém, 1)or inveja. estará trabalhando no 

Os Terreiros Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Segnintes Veículos 

De Divuhração: ._, .. "- --

TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circula 'lOS 

domingos com a GAZETA DE NOTtclAS 

REVISTA ORIXAS - MENSAL. 

TUDO SõBRE O ESPIRITISMO 

Programa "A Verdade Sôbre o Espiritismo'' 
Aos domingos, das 21 à 1 hora, na Rá
dio Continental. 

SEJA FILIADO DO S ORE - CLtNICA M't
DICA - DENTARIA - ASSIST.fi:NCIA f(;Rt• 
DICA E OUTROS BENEFíCIOS - Inscrições 
na Secretaria, Rua Pernambuco, 1.161 - En-

cantado. 

1 

b • .i 128 - QU!'l'lllO - Dtre
ÇHO da ya•c xa '3 a. M11 1a 

ac1 Dores l:li. va 

CE.N"I'RO E S P l R. [ 1 A 
ENVIADOS IJF ;:õ'.SUS 
Sede: Rt.a ,1oão de L8.rr:1-, 
108 - CosP1e Velho na üua
nabara. 

O nosso companheiro Mário Barcelos pas
sará a atender para jôgo de búzios. na sede do 
SORE, na Rua Pernambuco n9 1.161 às têr
ças, quartas e quintas-feira~. no horário das 
15 às 20 horas. Os mteressados deverão pro
curar a secretaria do SORE para apanhar 
fichas. 

Par aténs Tola Mal embê 
Que O_gum lhe Proteja 
No próx.lmo dia 16 de março. ! 

quinta-feira próxima. estara 

1 
em fe&ta o Ylê do Caboclo 
Arranca Tõco pelo aniversá
rio do szu jovem e eficiente 
dirigente. o Babalorixó. de An· j 
:,>la LUIZ CARLOS FORTES 

\Tola l'llalembê), um compe
netrado e dédicado Candom· 
b!ecista. no.sso leal e prestimo• 
so colaborador. que prof~sa tí 
,ua Religião com muita dig 
nidade. dsvaçlio e acêrto. 

TOLA MALEMB:tl: receberl'I 

lado negativo do santo para lhe derrubar. Cmde-se n·a~ 
não mande troco Tudo funcionará normal no terrei<' ' 
profl.ss'onal e no lar a paz reinará. 

TOURO - De 21 de abril a 20 de maio - Astro Re-
gente Venus. - Orixá Ogum - Comece esta semana 
tom.ando l''\.nho de arruda pa1a cortar os maus olhnc'o. 

for , vel coloque um gnl o da me.-;ma 'erv rm un 
mesa de trabalho e em casa coloque outro galr,o atr,.:; 
da porta. Alguém estâ vibrando mal sobre você lll[.S 

nada lhe acontecera se tomar esta provi".lênc . .t 
G1:MEOS - De 21 de maio a 20 de junho - A.stro 

Regente Mercúrio - Origá - Ogum e toda a Linha das 
almas. - A semana virá bem vibrada. 1ncl11s ve co::n , 
uma boa notícia que vem de longe e que trará alegria , 
a todos Mantenha a tranquilidade e apesar áe serem 
justas as emlções, não cometa exageroo. Tudo bem no 

1 
amor. 

CANCER - De 21 de Junho a 20 de Julho - As•ro 
Regente Lua. - Orixá - Xa.ngô. - Esta semana terá 
irradiações benéficas. Faça seus planos com moaeração 
e aproveite bem o período. Cuidado com a tr& vessia de 
ruas principalmente nas encruzilhadas. O berr€:io amo
roso estará bem e o profisional também. Não exagere 
na comida e na bebida. 

LEAO - De 21 de Julho a 22 de agost.o - Astro 
Regente Sol. - Orixás - Naná Buruquê, Obaluaê e 
Iemanjá. - Funclone esta semana com cautela e tome 
decisões bem pensadas. Não dê passos indecisos, prin
cipalmenrte nos negócios. Trate os amigoo e fanulia res 
com moderação. Se você desejar tentar a sorte lem
bre-se do número 329. 

VffiGEM - De 23 de agosto a 22 de setembro -
Astro Regente Mercúrio. - Orixá.s - Iema11já, pela 
regência do ano. - A semana estará cheia de sucecsos 
e realizações. Prepare-se para êles. Procure fazer ami
gos e procure dar chance a.os que lhe merecerem con
fiança. Ouça os problemas dos filhos e parentes e nã-0 
deixe nenhum sem um conselho ou opinião. 

LIBRA - De 23 de setembro a 22 de outubro -
Astro Regente Venus - Orlxâs !beijadas e .X:mgô. -
A semana estará bem vibrada pe1as crianças e você 
deve dedicar a ela sas suas preces. Tenha paciência com 
os amigos que se apresentarem com má vibrações. e não 
se deixe envolver por elas. Os negócios estarã-0 em boa 
posição e o amor idem. 

ESCORPIAO - De 23 de outubro a 21 de novembro 
- Astro Regente Marte. - Orlxá - Xangô. - A se
mana será amena e lhe dará chance para esquematizar 
seus negócios. Contudo. não se afobe e pense bem antes 
d.e dizer sim ou não a qualquer pessoa. Na família 
estará reinando paz e os problemas que por ai:aso po.s· 
sam aparecer serão do cotidiano. 

SAGITARIO - De 22 de novembro a 21 de dezem
bro - Astro Regente Júpiter. - Orixás - Oxum, Iar,sã 
e Omulu. - A semana se apresenta calma e com rela
tiva facilidade na realização de negócios. Preste atenção 
numa proposta que lhe será feita e que ooderá lhe dar 
bons lucros. Não lnt.erpret.e mal a pessoa amada com a 
n!Clamação que ela fizer sobre a sua talita de atenção.._ 

o abraço cariuhooo e frat.Prno 
de seus familiares e de seus 
inúmeros Fllhos-de·Se.nto. pe
lo seu belo exemplo de bon· 
dade, e!iciência, compreensão. 
hwulldade e dedicação, que 
Wdos nós conhecemos, admi
ramos e o 1-e.speitamos. 

Sem dúvida. na próxtmn 
quinta feu-a. s.rá rercado pelo 

.:annho e a atr nção de todo., 
os seus Filhos-de-Santo, que 

tiveram a felicidade da .sua. 
boa oiicntacão e sábios ensi
namentoo. 

Ao nooso e!..tunado. pre;tl• 
moso " leal colaboraaor, D3• 
balorixâ TOLA MALEM13:li:. 
que jà dcse1npe- L1ou tluranre 
muito u-nipo a tunçao de r • 
r ... tor ct, R, .nçO s Publicas ao 
Supiemo Orgao das Religiões 
Espll'itas continua prestigian. 
do todas as no.<sas miclat1vas. 
colaborando com um artigo 
assinado no Tablóíde GN na. 
Umbanda, na r, vista Oi-ixâ3 e 
11ma s eção no Programa 'A 
Verdade sôbre o Espiritismo~. 
na Rádio Continental. os nos• 
,o.s votos sinceros de muita& 
e muit.e.s felicidades, saúde. 
paz e prosperidade, Junte, a 
seus dedicados ramiliar,s. a, 
fim de que possa galhar:ia
mente cumpril· a grande 
missão que lhe foi 0 on!hda 
por OXALA e fazemos voro11 
para que o dia 16 de março se 
repita por muitos e muitos 
ano.s e que nessa data pos~a 
sempre haver alegria. com
preensão e paz. ao lado de 
seus familiares. 

Todos nós dO SORE ~ 
mos a OGUM e OXUM o seu 
a.xé, que OXALA cubra o seq 
lar com o seu Manto Sagrado, 
que XANGô o Justioeiro O&
lestial, lhe dê a proteção e n,,. 
v:re das Injustiças e lmperfel• 
ções tierreruus e IANS.A lhe 
proteja em sua via.g.em paa-& 
Brasília, a o n d e c0ntlnu11,rà 
&endo um bom exemplo de 
dl.gnidade, humildade e dedl• 
cação pa.ra com o Santo. 

Aoeite oo nOSSOiS sinceroe 
parabén.!. 

ATENÇÃO 
Aceito encomendas para 

capas de gulas de umban• 
da e qulmbanda. Telefone: 
226-8075. 

t , 
1 

i 
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O Cantinho da Corrente Mental 
MAE ELJS 

Comentários e Respostas 
Dom.nt;o pa,sado !al.ci p .a 

;pri n.ire. vtz num mlcrolone 
de ràd10. Conles-.,-o que e&t-0va 
muito nervosa e devo ter ga 
gueJado m ,,to. Porem. gos.;ei 
da ex.pcrié-nei,l, pois ela me 
dara mu,to mats ooort.umda
de de ::o-er util a "meus filhos". 
Espero que todo aquele que 
aonar que meus 001i.soeihos pos
sam lhe valer de a_gwua for
.ma escreva para o Cantinho 
da Corrente Mental. SORE. 
Foi as.sim que começou o 
·Cantmho" no rádio: 

A Roçu do Xangó de Ouro. 
dirigido. pelo abalorixo. Má
rio Barcelos realiza toaas as 
quartas-.lleiras a (",<>r:rente 
Mental da Caridade. A~ pe:1-
soas sabem que os seu.s pro
blemas são encarado::; com se
riedade e discrição. Para nó~ 
todos os ca~ são graves''· r 
no fmal eu fiz uma afirma t, 
va que corresponde fielmente 
à reali!.i~: 'be1am pretos -,u 
brancos, Jo,ens ou velhos do 
entes ou .sadios livres ou en 
carc radoo todos são con.~ide 
rados nmsos filho.s e para ~ 
filhos só se deseJ&. semprf' o 
bem· Recebi \'ários telefone 

ve üma gentileza Sf''l1 p;1.r 
6 o sr. quem possui uma loja 1 

de urtir;os de Umbanda na rua 

1 

Dias da Cruz. Esquina da ca 
man ,ta Méi.er. Há dia.s pr,:>• 

senciei lá o segllinte: uma 
móça fez uma compra gran-

1

1 

de e ao chegar cm casa sua 
miie nao quis nada daquilo e 
foi a loja dlstpo.,ta a Cliar um 
caso. pois dizia ela não acre· 
ditar .. nessas bobagens". Um 
rapaz bem jovem ainda que 
me atendia nesse momento. 
f'oi de uma diplomacia sem 
Igual e a senhora que tinha 
ido para brigar saiu calma e 
1,atisfeita. Que bom seria s,e 
alguma& pessoas a.prendes.sem 
11. tratar seus semelhantes e<>· 

mo o fez ~ :P:;1 1 

Lulz da Rosart: estou 1:111 
falta com você. Absoluta faltll 
de tempo ainda não me del
xou Ir até aí, mas sei que llS 

ro.,as de sua loja continuam 
sendo as mais lindas do MéiP.t 
Quando eu fôr at,é a rua Dias 
da Cruz. chegarei até ao 458 
f.)!l.ra conversarmos um poucu 
Um abraço. 

Camila ou Marlazinha· te 
lefonem me c0m urgência. 

Amélia - Por que nao m-= 
enviou mais notícias. Uma 
beijoca no meu "cambono ... 

Ild - Recebeste a. respo~ta 
que te enviei pelo correio? 

Ter<!zlnha - Recebi o uvro 
que você gentilmente me en
viou. Muito grata pe1o pt'e
sente. 

Mãe El!.s atende oom Pom 
ba Gira Maria Mulambo, às 
.segundas-feiras e aos sán • d05 
a partir das 14h30min. na 
sede do SORE - Rua Pt:r· 
nambuco. 1161 - Encant:ido 
- auxiliada p.elo vodunce Za
z,e Erang!. 

mas deseJando·me fe icidadne 
num deles a pessoa me disse 
que não bendo tido a vcnr,,1 ,, 
de ..!Onhcoer SU& llHl<' Dl<' rort j 

Fé, ESPERANÇA E CARIDADE 
-=~~-.~"'- "ava <><>mo ~ l,•-a.x>l•-,"""'•-if-~ 

tia cm minhas palavrns e '"' 
A Tenda Espírita Fé. E:si,,.. 

rança e caridade é dingída 
com carinho e fümeza p~ln 
querida zeladora Maria Jose 
de Oliveira. o guia chefe da 
casa é o raboclo Pedr-1 L1~a 
entidade de muita luz e f1r
mf za. AI;, sessões são as Y.''lt· 

tas-feiras e o número de fi~i• 

q,1e ~·scrévo a minha s1n,·rr: 
dadt Foi o maior elog;io quP 
jâ ec bi e oor instantes !l· 1 
quei sem saber o que di~r 
Obrigada. 11,eus filhos pP'.f1 

cazinho qu: v~:ês_.:êm comigo 

1 
"N- .,(' ")P 

... 

que para lá acorrem em bu,~a 
de um confõrto espiritual é 
cada d!a maior. A. jovem d!,.!· 
gente é filha-de-santo da nos
sa incansável colaboradora e 
diretora do d 0 partamento te· 
minlno do SORE ialorlxã 
Edith Vianna. Esperamoe ver 
as duas casa unidas a nós :ia 
marcha do Ogum. Anjulrá. minha filha quer! 

da a omissão do seu nome no 
Cantinho do domingo passa 
do foi proposi tal. Pret.end1:1 
escNver uma crônica lhe b.o
menageando pela sua dedlc'\ 
ção a nossa casa e ao seu pal 
porém a ocorrência ml um 
:rato particular que oportun:\ 
mente lhe e:>eplicarei t,ornou 
isso lmpOSS!veL Sei qu"' vo,,:!) 
não se abOrreceu e na AI<' 
luia estará firme aqui eon~
c<>. 

Ailtom de Oxóssi Nos Visita 
Recebemos quinta-feira a 

agradável vi.s-lta do Pegigã 
Ailtom de Andrade, profundo 
conhecedor dos mistérios e 
fundamentos do santo. Nos 
trouxe ele a noticia de que 
sua espôsa, a ialorixá Yara.. 
está organizando tudo de mo
do a inaugurar sua casa em 

Clinico Modelo 

junho próximo. A Roça texã. 
o nome de Dê de Oxum Apará. 
e seguirá a nação de Angola. 
Eles adquiriram uma grande 
área e ao lado da casa. de can
domblé fw1cionarã também o 
Terrel.o Pena Branca e Ogum 
Yara, que será dirigido pela 
ialorixá Nair Más dO Nasct· 
mento. mãe carnal da. jovem 
iã. Yara. A visita do Ailt<xn noo 
trouxe grande alegria., prin
cipalmente para a Mãe Elis, 
que o conhece de longa da.ta 
e tem por ele uma grande es
tima Que a Oxum proteja sua 
filha na missão que va.l abra-
,;ar é o nosso desejo. Espera
mos reve-los na procissão de 
Ogum. 

Escolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário. - Bandinha - Baby Engli:.h -

Ensino Especializado. 

Grande área para recreação. 
• Rua João Alfredo, 32 - Muda 

Telefone: 2-32-0250 

DIREÇÃO DA PROFESSôRA NELY 

MATRÍCULAS ABERTAS 

NA RONDA DA FÉ 
GENTIL SALDANHA 

Ylê de Iansã. 
Rua Marechal Joaquim Inácio, 548 - Realengo 
Direção - Ebame Aurea de Iansã 
Saída de Iaô - dia 19 de março/domingo 

ma 
Haverá festa. A casa convida a eqmpe do progra• 
a "Verdade sobre o Espiriti,smo" e GN na U-nbanda. 

Terreiro S. Miguel Arcanjo 
Rua Rodrigues Alves, 350 - Olinda - RJ 
Direção do Babalorixá Argemiro (Mir1m) 
Atende as segundas-feiras para jogo de búzios • 

consulta com Pomba-Gira. 

Tenda Espírito Rei Congo 
Rua 5 - quadra 14 - casa 17 - em Guadalupe. 
Babalorixá Ariel (Santinho) 
Jogo ele Búzios - todos os dias. 

Tenda Espirita Santa Bárbara 
Rua Macabu, 38!> - Vila Santa Teresa 
Ebame Alexandrina G. da Silva 
Filinha ele Iansã, atende para jog-0 de bú:i:ios 

os dias. 
todos 

CENTRO ESPíRIT A 
TIA MARIA DA BAHIA 

o Centro Ei>pírita Tia Ma
ria da Bahia, situado na rua 
Toneleros, 210 casa 2 é dir•gi· 
do pela. querida ialorixá. Ma• 
ria. Celina Rooa Pupo. A na· 
ção da casa é Keto, mas tam
bém pratica a Umbanda. A.s 
Se.$óeS são realizada& semore 
aos sábado.s, sendo que o pri
meiro e terceiro sábado a gira 
é de Preto-Velho, o seg•rndc 

BOA 
São nove e wn p0uco e ho

je é o primeiro dia que eu do:>u 
a. você.s o meu boa noite neste 
horário. Ini.Ciamos neste boa· 
noite uma séria de coise..s no· 
va.s que -deverão agradar a vo
cês. Pensamos em tudo, dis
cutimos, falamos 11.lto e che· 
gamos a conclusão de que 

'Sábado é do Exú e o último 
sábado pertence aos cal>O<'ios, 
o terreiro, po.ssui ótima orga· 
nização e lá impera o respe:to 
e ll'mizade. fatores muito imr 
portantes pMn o bom tu•vloc 
namente de qualquer e-asa,, 
Contamos com esta tenda em 
nossa procissão e dentro ena 
breve iremas fazer-lhe uma. 
visita. 

NOITE 

Pua Engenheiro Lafaiete Stockle1·, 1.049 
-- Largo do Bicão -- Vila da Penha 

MÉDICOS - DENTISTAS· - ADVOGADOS 
T.E. CABOCLO FôLHA 

você. meu irmão, e meu ou• 
vint.e é a coisa mai.s jmpO?tl.\,."ll• 
t-e de tudo, e nossas div-~rgêui, 
cias s,empre va.lem. pois tra." 
~m benefícios para. vocês QUII 
perdem horas de sono e o fiJO 
do domingo nos ouvindo, Sõ\o 
mos uma máquina. bem a.mi~ 
ta.da., com ;cada peça no li@ 
lugar e a.1 reside o no,;soIJ . 
cesso. TEmo.s plano.s que 
mrpost0& e julgados por 
todoo e só quando sio , 

PLANTÃO NOTURNO 

Pediati·ia, Cardiologia e outras especialidades. 
Pediatria, Cardiologia e outras especalidades. 
Doze médicos, quatro dentistas e quatro en-

fermeiras dia e noite à sua disposição. 

CONV:tNIO COM O S.O.RE. 

VERDE DA PALMEIRA 
A T .E. Caboclo Fõllia Ver

de da.s Palmeiras, &eguindo o 
ritual de Umbanda, é dirigi
da com carinho e competên
cia pela querida Yalorixá Ju
lian.a. Emilia. Gaetane. A ca· 
sa, devido ao zalo e dedicação 
dos seus filhos, já funcion.a. em 
Séde própria.. à rua Getúlio 
Vargas 2a54 ~m Nilópolis, A 

diretoria. da ce.sa é cornpasta 
dos irmãos Manoel de Carva 
lho José Carlos Simões, Fer
dinando, Luzia Helena e sue
li, que não medem esforços 
para fa2le-la crescer s-emprt> 
ma.is, Enviamos o nosso abra
ço e esperamos ver todos mar
ohando conooco em louvor 11 
e>gium. &lravá.l 

1 
vados é que .são €'JCleoC-Utadoã 
Nas quintas-feiras. nil6 Ddt, 
reunimos n~ SORE e t>!'ii.@_ 
mos. DiOOutimos. falamo, -
to ma.s tudo o que fai,emoa e 
pensamo.s é para vocCs ~ 
mos bod os sob um..1. c,.pa, 1111'-• 
portante que é a capa. da htJI, 
mildade. Por isso, nesta no-va; 
fase do programa. de voc!s. 
nós todos, sem exoeçáo, lbe 
enviamos o ·nosso mais pro
fundo e sin~ro DO&·DOIW, 

.... 
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Alguns Terreiros do Nosso SORE 
Abaçá de on.tá ~ Oxum. das Almas - Rua Orquídea 

r.ua, Pmhará 500 - Roc-llll. 95 - Nilópol!s. 
1\,11-anda. Tenda Esp Ogum Dilê -

A1,uanda de Ogum Meg~: Aiv. João RibeirO 11~9. casa b 
rua Mal. Agrícola 1021 - - Tomás Coelho. 
Ba.ngu. T.E. Pai A.ntônto das Al• 

Abr.çá Espada de ouro de mas - Rua e. qua<l:ra 9, ca-
Jansã: 1·ua. CIUila.rop1m 24-0 - sa 3 - Ja.carepaguà 
Rocha MLranda, T.E. Camb1nda :ia Guine 

e.E. Oxóce Pedra Branca. e - Trav. LUis Nascimentc 
Og,.un Rompe Ma.to: rua Dols Lopes 79 - Fon.seea Niteról. 
de Peverelro 986 -· Enca.n T.E. Tia Maria .io Ro.-;,uolc 
tado. - Rua do Aprendiz 13 -

e.E. Terem outa.r1a: rua Baogu. 
Ana.cá 814, casa. 11 - Rea• e.E. Ca.b. 7 .Flexas tte 
lengo. Aruanda - Estrada do Pré 

Cabana Ogum Megê e ttra 41, Vlle. M'.a.rgarida Re!s -
teima - ru& QUlntllo 907 - Aug. Va,,c. 
Piedade. cabe.na do 08.b. 7 Folhas 

Ca.sa de Euadoci - rua Pe- - Rua. Gonzaga ca.n'l)OS 7t-F 
dra Rosa lltl6. - Todos 06 Santo& 

Aldeia do Caboclo Sol e t.ua Cabane. Esp. Sii.o Jerônimo 
- rua. Ollvelxa Paiva 219 - - Tra.V. V1rgimas 93 - Abe• 
scmador camam. lição. 

Ilê de Ogum Já - Av. Bra- Cant.lnho de oxaiã - Rua 
s!l 31366 - Padre 11,;guel. São Lul3 Gonzaga 2312, casa 

Tenda Esp. senhura APa· 3 - Benfica 
recida - rua JO&é Luis Ploto C.E. N01llla senhora db 
39 - Nova Iguaçu. Guia - Rua Mora 966 -

O.E. Tia Ma.ria da Bahia Campo Grande. 
- Rua. Tonelero6 :no - co- e.E. São sebastião - Rua 
pacaban&. Monte Lindo 568 - São Ma• 

'l',E. Ogum Beira Mar t t.eus. 
vovó catarina - Trav. C'Ulltla T .E. mstrela Gu.111 - Rur 
Galvão 200 fUndos. Morundu 6'1 - Ba.agu. 

T.E. ca.b. Folha ~erde diul T.E. oab. Iandariu;s{i -
Pairo.eiras - Rua Getúl~ Rua carlos Costa 58 - R1a•• 
Vargas 2354 - Nllópolls. chuelo. 

Abaçâ da, casa Branca - T.E. cab. 1 Flexa.s - Rua 
Rua Col. Leitão M4 - Ira.Já,. 45 lote 26 Quadra « - Jar· 

Núcleo EspirltuaJ,1Sta Slo dim Cata.ri.na São Gonçalo 
!Láza.ro - Rua Cla,r:lmundo de Niterói. 
Melo 684, casa 3 - Piedade. Terreiro Mong•ret Quil>uc, 

T .E. Cabocla Ju;-em.a -· Asroba - Rua Abot;ção 53 -
Ra,belo 6131 i:a.• En . d tr 

T.E. Filhos da cabocla I -

;;1;~ª ~:~. Caqu1Ze!r05 Ka ebeuá E' Uma 
seozaJ.a. da VOVÓ Ana -

~~:~~ da Gama 
210 

- Bma Dirigente 
'l'.E. Fé !:6perança e car1~ 

<fade - Rua. Mal. Falcão dJ. 
Frota. 1615 - Padrd Miguel 

T.E. cab. 7 Fl-exas e Ci
gana Sula.mita - Rua ~
IM~el Filho 642 - SenaóOl' 
Camarâ.. 

Casa de Caridade Cabana 
de Oxooe - Ba.:rã.o do Bom 
!Retiro 163 - Eng. Novo. 

T.E. Iluminai Jesus Casa 
de Oxoce e Oxum - Rua Li· 
no Fonseca 35 - Osvaldo 
C\1lZ. 

nê da. Juxema Caçado:r4 - 
'A V Felipe cardoso 1041 -
Santa cruz. 

TE. Xangõ da Pedreira -
Rua Mnnitoba 26 - Anchieb 

Ilê de Ja..,"1.IDl - Rua Joa• 
quim Ferreira 10 - SUlar.ap. 

Tenda ~- Pai :eenedlto 

A Ia.lorixâ KalebeUá, Dui· 
goote do Abaçá Espa,da de ou
ro de Ia.nsã. comuntea q•1e se 
encontra a disposição de to
dos os irmãos que des<>Js.rem 
travar amlmde, pois sendo 
sua casa recem-!nauguraõa. 
deseja conhecer todos aque:e~ 
que lutam pe¾a. união e ami
zade entre os espfritas. Tendo 
sido feita na nação de Ango· 
la.. admira também a Umban
da e por isso seu convite ê 
extensivo a todos. O Abe,;â 
Espada de Ouro de Isnsã está 
situa.do à rua camoropl.m 240 
em Rocha Mlrantla. As se~un
das, quartas e sábados, a par
tir das 15 horas, vá conhecer 
Kalebe'UA e tenho a certr,za de 
que vocês se tomarão seui; 
aml~. . 

Ptrai 39, casa l - Marechal 
Hermeii. 

T.E. OabOclo Almoré e Ie• 
ma,njâ - Rua Menezes Vieira 
1.48 - Todos os Santos . 

~nd Fsp. S. Lázaro e a, 
Chave <1a caridade - Rua 24, 
lote 10, Quadra 27 - Oun
etca. 

Tenda Caboclo Tt1pin8.Illbá 
- Trav. Gener~dade 13! -
Vi:la da Penha. 

'I'.E. C&b. Folha Verde -
Rua CUrupaltl 217, casa 3 

Grupo UmbandJBta Ogum 
M~ - Rua Barão de Co· 
teglpe 171 - V1la .Isabel. 

Quintal Rocha de ltao -
• Rua Bezerra de Menezes 222 

- ve.z Lobo. 
Ordem trmbandista Jurema 

da C'a.ahoeíra - A.v. Ma.recha.! 
Rondon 2103. 

T.E.. Divino Esp!nto sanio 
- Rua Gust.6vo de Andrade 
173 - ImJá.. 

e.E. Ogum Beira Mar -
&tr, do Maraca.ja 884 -
Galeão. 

Dê de Oianlcê - Rua Ftei• 
re Cardoso 8 - Vaz Lobo. 

Cabana do Cab. ramoio -
Rua da coragem ffl - Vila. 
da Penha. 

T.E. E5trela Guia - Rna 
Boassu ~-P - R.2cardo fie 
Albuquerque, 

nê de Oiá. - Rua Itaqu3.t1 
91 - cavalca.nte. 

Terreiro do Cab. Urub:1tão 
- Rua Tangará 448 - Bvn
sucesso. 

Ilê do Caboclo Ar· anca To· 
co - Rua Nascsmento Gu.gel 

e 
TENDA ES.t."">mITA CASO· 

CLO CAÇADOR 0A JURE
MA - Rua Guarat>u 361l -
Inhaúma - Sessõe> aos sá
bados direção da valorixá 
Srta. Laura Rodrigues. 

TENDA ESP!Rfl'A ZAN
GUA BONGUE DE OGUM 
MARl!: - Com se<k Estrada 
de Mtna - 1otuadra 7- Lote 'l 
- Higienópolls - Estado do 
Rio - Direção da. aaba.lol'Uà 
Sr, Walmir Rasqwnho. 

"I'ENDA ESPtRITA OOIJM 
ROMPE MATO - C:om Sede 
Rua Ma.ria Benjam.ui S•U -
Terra Nova Ya.lor:ltá ara. 
Olga - Presidente ieu es!)()So 
Sr. Ant6nlo. 

CENTRO ESP1RITO CA• 
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Program,açao 
Seman.al do SORE . 

Para melhor orientação de noo.sos amtgos e lei
tores, a.presentamos a programação semanal do 
SUPREMO óRGAO DAS RELIGlõES l!.SPtRITAS -
BORE 

Se-guooa-feira - Consultas com Pomba Gira 
Maria Mulambo (Mãe Ells) 

Têrça-feira - Jogo de Búzios e 0!1entação es
piritual, com Mário Barcelos 

Quarta-feira - Jogo de Búzios e orientação es
piritual, com Mário Barcelos - Corrente Mental da 
Caridade - às 20h 30m1n. 

Quinta-feira - Jogo de Buzios e orientação es
piritual, com Má.rio Barcelos 

Sexta-feira - Esclarecunentos doutrtnárlo a to
dos que o de\SleJ~~ <Aulas> 

Sábad06 - Consulta com Pomba Glra Maria 
Mulambo lMãe Ells) 

Observações: Todas aa consultas e as aulas 
terão miei.o às 14h 30m1n. 

A Tesouraria ào SORE pede aos as.saciados que 
se encontram em débito, para que procurem atua
lizar seus pagamentos. NAO TEMOS COttNADOR 
DOMICILI.AR. Procurem nossa secretaria diaria
mente, das 12 às 20 horas. Ajudem-oo.s a aJ11dà-los 
mantendo seus pagamentos em dia. Bnvte-nos su• 
g,e.-.tões ào que gostariam de ver oubllcado no 
Tablóide, na reVista Orixás ou udo no programa "A 
Verdade Sobre o Espiritismo". Precisamos de vorê, 
associado ou não. mas espirita verdadell'O Malores 
informações pelo telef.one 2-49-31-28 com !/1_.ae EJ,ys. 

~ 

LEI A T O·D OS os 
DOMINGOS 

GAZETA NA MBANDA 

OG 
ARMANDO DE CARVALHO 

RIDADE ETERNA - Tra· 
vessa Bittencourt, 23 - Quin• 
tino - Yalol'iJtá EllzatMttn 
Ca.r<ioso - Pre.sl.dente Oil• 
berto Cardoso. 

TENDA ESP.tRXI'A TUPI. 
IX) ORIENTE - Rua Rena
to Me1ra Lima, 743 - Jaea
repaguA - Sessões aos 61l.ba• 
dos Babalaõ Sr 'Hild.ebrando. 

TENDA ESPtR.rt'A LUZ 
DO ORIENTE - COm Be<1e 
R,ua Miguel Pombe•ro, 171 -
Realengo - 01reção da Y&· 
lortxã Sra. Edvirg. 

TENDA El6PtR.lTA TO'PI• 
NAMB.A E TREME TERRA 
- Rua Coronel Lal.lfe!llo La· 
10. 181 - Marecb&I Hermes 
- Ses3õe6 808 sl.badOI - Ba
balaõ sr. João. 

TENDA ES?!R.ITA SAO 
MIGUEL DAS ALMAS -
Rua Heitor C8l'"ilbo. 13:i -
Estáoio - Sessões ue Ca.:ida
de às quartas-teiraa e saba~ 
doo - DlreÇà.O Sr Narciso 
4e F:r1a.,. 

CANTINHO DE VOVO MA• 
RIA SABINA OA BAHIA -
Sob a eflclente O!'reção d& 
Ialoriltá Rosa - ~aliza IUM 
Sessões As segundas e sen.aa• 
!eiraS das 20 a& 22 norea e u 
têrçaE e qu1nt111 de 14 .boras 
em dl&ntie com atendunenu, 
parttcula.r. o cantinho de 
vovó Sablna da ~abla est6 
localizado na Rua JUS'iano 
da Rocha, 179, casa • - Ma.• 
racanã. 

Comestíveis Sinhá e Portuense Ltda. 

h 

Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo·
Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral - Massas d~verso~ 

pelos menores preços. '\ 

. 1 , . , DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 
.._Rua Dois de Fevereiro, 1085 lojas E e F - Pedidos pelo Tef: 229-1376 - GB 

/ 

' 

-

-

-



~----------------.... ~~~~~~~ ~------- : CONTRA-CAPA : ..... -.~-.... ~ ... ~------~-------,.... ______ _ 
.,.. _________ __ 

♦ ♦ 
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'✓Santíssimo, Meia-Noite ... "( XXII) 
Sábado passado, a Lira esteve movi

mentadissuna. com vibração impressionan
te e ~om relat-OS fantásticos de curas que 
assistimos. uma a uma, junto ao nosso ami
go e brilhante Deputado Federal Rubem 
Medina, figura também de destaque den
tro do esquema do Seu Sete da Lira. 

Rubem Medina andou afastado mas 
sua ausência se justifica, pois ele n~ qua
lidade de membro da Câmara Federal. re
side atualmente em Brasília, onde desem
J)enha magnifico papel no cenário da po
lltica nacional. Tão logo pôde, porém, vol
tou à casa do seu amigo Sete da Lira sen
do recebido com o carinh<- de sempre pela 
entidade· que inclusive lhe prestou várias 
homenagens e relembrou a música que l'le 
Seu- da Lira. fez para a polltica de Ruben{ 
Med,na com tanto sucesso 

Muita gente estranhou a au.senc!a de 
Rub rn Medina. mas fo1 o proprio Seu- da 
Lira q.iem esclareceu que ele funcionou em 
Brrsllia. cumprindo sua part.e. em defesa 
dú Seu Sete. como também da Umbanda. 
Sete da Lira tem em Rubem Medina um 

amigo e voltou a afirmar que é ele o depu
tado que representa a casa no âmbito na
elonal. 

Homem de empresa. Rubem Med1na é 
também o Diretor-Econômico da organiza
ção hoteleira Motel Clube Minas Gerais. 
que tem sede na Avenida Miemeier. 2. no 
Leblou, onde o parlamentar empresta :om 
todo o ardor os seus conhecimentos de eco
nomista. 

A propósito. numa visita que flzemo~ 
ao Motel Clube tivemos a oportunidade <ie 
conhecer o seu Diretor-Presldent.e o sim
pf.t.ico e dinâmico sr. Julius Sclilan:;er com 
quem palestramos ligeiramente, o suflc1~n
t.e para ;sentirmos que nos id<"ntificamo.~ 
por pontos de vis•"\ iguais. 

JUSTA HOl\IhNAGE'M 
L..izln é sem duvida um ponto fort.e de 

todo o esquema da Lira seja no setor atlm,
nlstrativo ou religioso Por Isso e quernia 
de todos. e o nosso comp;,nhe1ro João Bar
reto de Menezes decidiu. num artigo, di
zer o que pensa sobre a Luzia. 

JOAO BAHROSO D E IUENE~i,~ 

Constantement.e sou procurado por 
pessoas que buscam uma palavra de con
forto espiritual. Pergunt.o a mim mesmo. 
Logo eu que também tenho enormes pro
blemas? - S'm. logo você... - responde 
a minha consciência. Mesmo não sendo 
grande conhecedor dos segredos do santo, 
estou apto para orientar uma irmã ou ir
mão pois, sempre existe dentro de mim 
uma palavra confortadora. Nunca fujo 
dessa missão porque já andei pelo mundo 
e nunca encontrei alguém que me negasse 
auxilio material ou espiritual. Durante mui
tos anos trilhei os caminhos da descrença, 
agora, sem ser tocado pela mosca do fa
natismo, estou muitlssimo feliz na quali
dade de filho-de-santo da Tenda Espírita 
Fllhos da Cabocla Jurema, Templo do Seu 
Sete o Rei da Lira. em Santíssimo. Dedico 
parte do meu descanso aos mais necessita
dos... dando-lhes uma correta diretriz. 
Não digo estas co!sas por vaidade. já que 
considero a humildade como a mola insu
~tituivel da máquina humana. Infeliz
mente, nem sempre podemos ou devemos 
nos furtar aos casos melindrosos e que 
precisam de uma real interferência para 
evitar que o consulf>nt.e volte a trilhar no-

EIA ORIXÁS 

vamente o cammho das trevas por onde 
andou sem .saber por quê Recentemente 
fui chamado ao telefone por uma senhora 
qu«' se dizia minha conhecida, con
tudo o que eda queria era ir ao Terrei
ro do Seu Sete para tirar uma consulta 
para seu filho, oficial desenganado pelos 
médicos. No sábado seguinte conforme 
combinamos, lá estava ela com seu filho. 
que. diga-se de passagem. voltou impre.ssio
nadissimo! 

Quando nos despedlamos, a senhora 
perguntou-me - quem é aquela moça que 
passa a todo instante, correndo e sendo 
abraçada por todos? - Luzia de Assis fi
lha de Dona Cacilda, a mulher que nasc«:'u 
trazendo no lugar do coração uma enorme 
rosa vermelha. slrobolo de outra linda en
tidade que trabalha consigo, Dona Audara 
Maria! Luzia representa para o Exú que 
canto para sarar doenças ou abrir cami
nhos. o mesmo que o sangue para todos 
nós. Luzia é amabilidade, singeleza e ca
rinho! Seu porte franzino torna-se agl
gantado quando alguém precisa do seu au
xilio. Nunca reclama... a não ser quan• 
do os "amigos" da casa esquecem certas su
tilezas, que são obrigatórias para quem 

busca apoio e não exibicionismo naqu1>le 
templo de amor 

Luzia de Assis dedica-se vinte e quatro 
horas por dia aos visitantes que buscam 
Santiss'mo, nos dias de sábado Quando 
crianca sofreu grave moléstia e foi curado 
pelo Exu que dança para abrir caminhos 
trançados. por isso. nunca deixa de atender 
ninguém. Sempre correndo. Sempre sorrin• 
do, mesmo quando suas forças faltam. 
Para ser abraçado pela Luzia de Assis. basta. 
que chegue ao posto de caridade da Cabo
cla Jurema . Ricos ou pobres. Pretos e 
brancos. são at.endidos sem dlscrlminação 
por Luzia, braço direito do Sen Sete ou
tros auxiliares inseparáveis: Irene Costa 
Ferreira, acordeonista. Kerginaldo Reis, Ar
mando Prieto. secretário-geral e Júlio de 
Souza, compositor. 

Em Tôdas as Bancas de Jornais do Brasil 

- 2.o Número 
T ~:lo Sôbre as Religiões E :-.:tritas 
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Muitos terreiros já confirmaram sua partici
pação na grande marcha de Ogum que realizare
mos dia 16 de abril, e que é parte do nosso calen
dário oficial. Muitas casas que ainda não compa
receram, vão comparecer a pi:imeira vez e isto ser
virá como mais um elo de união e amizade entre 
os terreiros. ~edimos aos nossos irmãos que tragam 
velas e flores, suas bandeiras e estandartes. A ima
gem, como sempre, será a do terreiro de Célio· Del
duque, o que já ê uma tradição.' Teremos também 
duas alas d·e filhos de Ogum levando as lindàs espa
das também da casa do Caboclo ete Encruzilhadas. 

INSCrRIÇÕES DO FESTIV,AL 

SERÃO ENCERR.A.DAS BR.EVE 



• ,GINA 1 

o Inteligente 

Com<> todos os meus irmãos sabem 
•xistem os verdade.u-os Zeladores e os 

que se dizem "feitos", porém ~ão pas
sam de aproveitadores que vivem às 
custas d~ incautos e desavisados. 

Existe um, que ostenta pomposa
mente um título de nobreza dentro do 
CaD!domblé, entretanto q u ando se 
trata de fundamento de santo. o refe
rido Ta.tara toto parece desconh~er o 
mesmo, ou então prima pela marmo
tagem. 

Vivendo do santo, inventam estó
rias e estudam vicios, alegam aos con-
5ulentes a necessidade de fazer o Re
wlrumento, e dmem quase semprt: por 
motivos oo saúde, e chegam ao cumu-
1-0 de marear a data do fa~ento do 
.:onsulente, se por acaso não realizar a 
ro'eitura do Santo. O negócio é entrar 
dinheiro, seja como for, de qualquer 
torma. 

Pois bem, havia em nosso Yle uma 
a.bi.ã, que .foi orientada e preparada 
quase dois anos para a kliciação. Um 
dia. então, resolveu levar uma sua a.mi· 
ga. na. Roça do inteligente Ta.tara.ta.teto 
l Ta.ta. Corneteiro), para um jogo de 

búzios. Lá -chegando, !oi aquela bola
ção. A que havia sido minha !ilha, 
como tinha dinheiro junto, !icou rect1-
lhida para T8.Sl)ar Iansã, a sua amlg1& 
de Iema.nJá, que realmen~ necessitava 
de ajude, porém não tinha dinhem,. 
foi dispensada. 

Velam só, essa inesma ab!ã já ha
via. bola.do cinco vezes em minha casa. 

- ~sanwO- ·'D<lrQ.11e -o 
quis, houve a necessária tacilldade e a 
devida ajuda d.e todos os tllbos de nos
so Ylê, demonstrando sua ingratrdão e 
sua fraqueza espiritual. raspou na roça 
do int.eligente Tataratateto. 

Dias atrás a.pareceu em nossa casa, 
com uma série de reclamações contra o 
seu Zelador. Llmitel--me, lnlciaJ.mente. 
a escutá-la. Depois de uma série de 
queixas e desabafos, d.Is.se-me o seguin
te: "Quem sa.cri!ieou oa bichos para a 
sua. Iansã não !ot o Zelador e sim um 
A.xogum emprestado; quem a tinha 
raspado foi a Ekede da Roça e não o 
Tataratateto que no fundamento da. 
Feitura, entrou a.penas com o charuto 
e a pose. 

Que o referido Zelador não hàvta 
felto o seu santo correto, não havia 
assentado o egun, já havia corrido três 
jogos de búzios dl!ezentes e esperava. 
tão-somente a. tirada do Kelê para. 
afastar-se da Roça. 

Disse-me ain<ia que durante o car
naval. foi obrigada a. desfilar num blo
co ou escola de samba. ainda de Kele, 
juntamente com o Zelador de blquin1. 

Depols de escutar atentamente as 
le.mentações da Yaõ descompreendlda, 
disse-lhe o seguinte: N""ao admito que 
venha falar de seu Zelador em minha 
cll8&, a culpa é sna e de sua. Santa e 

&M MA UMBANDà 

T atara totateto 

LUIZ CARLOS FORTES 
(BABALORIXA TOLA l\lALDIBÊ) 

não me interessa particularidades d& 
roça de ninguém, procure o ieU Pai-de
Sa.nto e converse com ele a respeito do 
Egum da Iansã, terá meios de aJúaá.-la. 
e orientá-la. 

Disse ter preseI1Clado durante o 
tempo que esteve na roça recolhida, 
ser dada. uma diglna. a wna filha de 
Obaluaiê, sem a mesma ter sido ras
pa.da, valendo o a.to e a arte uma pe
quena fortuna; tendo um outro seu ir
mão que colaborou com muito akué, 
saido no dia do orunko, com roupa em
prestada.; que o Zelador era amante de 
uma fllb-a do terreiro, verdadeiras mar
motagens. 

Felizmente, nà.o mais apareceu em 
nosso Ylê, pois como fala de seu pró
prio Zelador, também falará de mim . 

Quem planta vento, colhe tempes
tade e quem procura. acha. 

Cada Filho-de-Santo tem o Zela
dor que merece. 

- >:l ~ 
Tola Malembê reallza. consultas e 

jogo de búz.:os com Seu Tranca Ruas 
da.s Almas, todas as quartas-feiras e 
sábados, a partir das 14 horas, na. Rua 
Nascimento Gurgel n9 29, no Largo da 
Fontinha, em Qswaldo Cruz. Fiehas 
com a Yakekere Oromim. 

- > :e -
uizem que perdoando os que nos 

perseguem e caluniam, orando pelo:; 
~ nos tazem m...i e :Invejam. recebe
remos uma boa recompensa de Oxala, 
que taz nascer o Sol sobre o.s J u.:;to..; e 
Injustos e ca1r a chuva sobre os bOns e 
os maus, só ass!m seremos perdoados 
pelo Pai. 

Porém eu digo, quem faz a num, 
deve e paga ao meu bom amigo Tranca 
Ruas das Almas. Eu quero é muito 
mais . 

- ):e -

O meu Filho-de-santo Alfredo Ra
poso é um pintor laureado, verdadeiro 
artista em pintura a óleo. Retratos, 
pa.isa.gens marinhas • painé.i.s sobre 
motivos de Umbanda e Candomblé. fa
zendo também restaurações. Aos dlte
ressados: Rua Ataulfo de Paiva n9 50, 
Bloco C2, Apt. 402 - Leblon, t.elefone 
267-1316. - ):( -

A ouvinte do programa "A Verdade 
Sôbre o F.spiritismo•, que deseja saber 
o fundamento da OXum Iapondí, peço 
que nos procure ou nos escreva, e lhe 
ensinarei ainda sobre as Oxuns Apará, 
Abala õe Acotô e o que qwser saber. - ):( -

Antes de m!:nha Viagem para Bra
sllia, recepcionarei com um AJeum 
Odara. aos dirigentes de Terreiros e a 
crônica. !alada e escrita. 

SENZALA DE VOVó ANA: 
GN II Umbanda UMA CASA DE MUITA FI 

A Senzala de Vovó Ana, 
dirigida. oom ca.rlnbo e et!
alênde. pelo conceituado we-
ledot" lJu1z Murilo Passos, 
segue o ritual de Umbanda 
• Omolocõ. A:, giras são rea· 
llzadfl8 aos sébados, daa :.io 
M 24 bons. A eQt1dade che
fe da, casa. é o eaboc:lo LfZ'io, 

que, juntamente eocn a.que-

1·.ida Vovó Ana.. é multo pro
oul'8do peloo seus filhos. 

Tr&balham também na Sen
zala de Vovó Alllfl. 08 cabo
o!as V.Ira. Mundo e Tupi. OOn• 
tamoa com 891a casa na pro
elellão do ()g\ml e temo.e a 
certeza de que nlo nos M
cepclona.rem06. Até JA. 

DOMINGO, 11/3/1912 

MIGUEI. PASTOR 
Temos a máxima urgência em entrar em 

contato com o nosso irmão Miguel Pastor, 
para tratar de assunto de interêsse mútuo. Pe
dimos ao nosso irmão que compareça na sede 
do SóRE, na Rua Pernambuco, 1161, Estação 
do Encantado, e entre em contato com o nos
so Presidente Mário Barcelos. 

CURIOSIDADES 
- Que os prJ.meiros escravos foram inb'oduzidos no Novo 

Mundo em 1502, em virtude de um !!)dito Real que permitia 
o transporte de escravos negros, da ~nha à América F.a• 
panhola, que mais tarde veio a s-er S. Domingos e Haiti? 

- Que os conquistadores e.,panhóls e os bandeirantes por. 
tugue.-,es, cr!stlanizavam 06 ind!oo, "para salvar-lhes a alma" 
t procuravam fa!lê-l<>s trabalhar na.s minas e plantações? 

- QUe só o.s índios d<>s altos platôs mexicanos puderam 
se acostumar ao regime imP<J6to pelos conquistadores euro
peus? 

- Que o tráfico de negros .,ujos braço.s iriam subôtituir 
Ol6 dos fnd:os ineflcaze6 deveria durar, o!lcia.lmente al)!'<)vado 
pelos governant.es,· quase tr& séculos, e, ainda, e andestina
meote mais meio séc'lllo? 

- Que o trálfico de esc.rav0s la a Al.rica à cata de negros 
de toda8 as origens, de todas as nações, enviava SC\UI na.vios 
especial:wm.te preparados, desde o Cabo Verde, sobre a Costa 
Ocldental, até Moçambique, na Costa Oriental? 

- Que princlpa]mente, eram de uma. parte da eo.sta do 
Ouro e da Costa dos Escravoo, onde se forneciam negrQ6 u
daneees e de ou.ti-a parte à costa de AD.gole., onde se encon-

- tfiim os Blüitus?. 

- Que os negros e.sera vos, al ruma.s vezes m=i.o .,ovos 
de Nações outrora tnl.migas eram obrigados a vlverr::n lado 
a lado, nas mesmas plantações? 

- Que a desgraça do exillo e a escraV!dão wportadas 
em comum e vida regulamentada. q.ie eles eram obr gados 11, 

viver, lbes davam, a todos, os mesmoo há.bitos? 

- Que o Rei de Dahomey, querendo oflciallzar o tráfico, 
enviou dois embaixadores à Bah a pa.ra propor às autor,da• 
des portuguêsas um tratado de oomércio, garantindo ao Por
to d'Ajuda o fornecimento de escravos? 

BABÁ GLORIA SANTOS 
UMA EFICIENTE ZELADORA 
O BabalorlxA Tola. M.alembê 

visitou o bonito Terreiro de 
Vovó Maria oonga dM sete 
Babados. situado na Rua Pa
dre Peronele n.• 81, no Jar
dim América, dirigido pela 
eflcle=.t. Babã Gloria Maria 
de ArauJo Santos e pelo seu 
eaposo, o Presidente . Antonio 
Cf.oero Augusto Fereire. Olelzo. 

All 2. as !elra.s - Oomuitas 
com Vovó Ma:rl&na. e Pai Joa
quim. 4.aa felru - COOSUltaa 
"""'1 Vovó Maria cone;a e Jo• 

go " Búzi06, 6.a.s feiras -
Collsultes com Maria M'U• 
lambo. 

Alie Pequena d.o Abaçã 
é a estimada Edith Garcia de 
Andrade e a i:lcede, a prenda.• 
cft,. Pa.usta Beatriz Santo6 da 
Bllva. 

A Babâ OlóriA realizou uma 
boll'tr. eltJ)OSição de vestidos 
1e nol"ll, para. 8DB8.f'~- '<>
na.ti-roe para , Terreiro, res• 
tando ainda âlbuns, à dJ.Ei)oel• 
ç1o oos mteremados. 

Nôvo Horário Para Búzio 

O nouo companheiro Mário Barcelos pae
sarA a atender para tõgo de búzios, na sede do 
SORE, na Rua .Pernambuco nv 1.161. às têr
ças, que.nas e qutntas-tetras. no noràrio de.e 
16 às 20 horas. OS interessados deverão pro
cu.rar a aeer~ do SORE para a.pe.J).har 
ffcbu. r . 
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VOLl'E. .. 
J' O filho pródigo 5 aquele 

QUe volta ao oonvivlo d.o6 
teus f a.mlllares. 

JOAO BARROSO DE MENEZES 
l\'IARIO BARCELOS 

As.sim nos ensina o livro 
~rado, •• Deduz imo.s,POr 1 
wgra.do.. • Deduzimos, por 
~te, que quem volta 

Jllo selo matemo é "dlv!nlza.
,.~,. Então, vooê que é uma 
a,ta.~u.ra cheia de bons pre
i!lioadoo, que vivia oonosoo, 
bmi.unga.ndo com o.s enslno.
mentos, volte pare. nosso pa.l 

Enóruzilha.ds, o rei da. 
a, Nó& continu.amos no 

j'J.1errcll'o de Santfs.slmo. am
parando todo aquele que pre
tlsa do conforto espiritual 
ficaremos imensamente !ell

bra.çoo abe!'tos e. lhe espe-
rar.• 

Ou diremos copiando nos
so pai Sete da Lira - 'toda 
riqueza que tu tens é muito 
pouoa., porque te falta o 
prlnolpal que é amor. • • que 
adlan.m o colibri voar à lou
ca, se não encontra no lar
dim a sua flor'. l!: ~ metr 
mo criatura. Nós temos tu
do para fazer vooê cant!U'. 
Aqui reina a. ha.nn.Ollia, mes
cla.da com a tranquilldade 
que todos nás preclsemoe pa
ra que posgamos viver. o 
resaent.imento não deve oon-

tlnuar morando na sua men
te privllegla.da, porque, o re
calque é próprio das pessoas 
de baixa formaç~. 

Volte ao Ten-eiro do seu 
Sete e encontrá amigos da 
qua.lida.de de Madrinha Lur
des, Maria Margarida, Maria 
Gloconda, Madrinha Niniõ,a., 
Sampaio, nosso querido Pe.l· 
zlnho, das !Isca.Is Wllma, 
Célia, Aida. Sallme e tan
tos outros filhos de santo ou 
de fé. do Rei da Lira. Volte 
querida criatura, seu Sete, 
aguarda a sua volta. 

. So~ apologista d~ coisas jovens e me considero um 
coroa Joveni!. com ideias modernas. Venho acompanhan
do a evoiuçao de tudo, Pois tenho seis filhos e preciso 
viver com êles. na época dêles, para que seja possível 
entre nó.s um diálogo. 

Assitn, hoje vou tirar uma de jovem e falar com 
êles como êles faJ.a~ atualm~nte, numa prova eloquente 
de que a comunlcaçao de hoJe, é muito mais penetrante 
do que a do passado, onde o mais diflcil era a possibi
lidade de d1ãlogo. 

Diria eu que tudo em nós, espiritas é jovem. Esta~ 
mos, eu já disse algumas vêzes em ritmo de Brasil 
Grande, como bem prova o nosso Presidente Estamos 
na vanguarda da.s realizações e só não somos conside· 
rados precoc~, por sermos desorganizados. Temos tudo 
em nossas maoa mas nem sempre sabemos aproveitar 
~ oportUilldades que o grande Oxalá nos dá. 

o seu regresso. Vo
rou aa suas m.ãgoas e 

os encontra.d<ll!I fora. 
!ilaquI. . . POrque. então. não 
• ,a>lltaT par.a. o DO..'lllO lado, 
'Ileste sábado que se a._p,cn
ma? A casa. é sua, assim co• 
tn0 pertence a quem j~e.lar 
e guarida. do nosso orienta.• 
kior espiritual. 

Homenageado 
Tola Malembê 

Sem essa bicho ..• Éramos humildes e par isso del· 
xamos que nos humilhassem. Conseguimos acabar com 
a humilhação, mas muitos enterraram com ela a humil
dade e salmos de um polo do erro para outro. Mui-tos 
tundiram a cuca e grilaram vôos mais altos que a pos
ctbllldade das asas e a queda foi vertiginosa e contun· 
dente. Outros ficaram só humilhados e outros lutam 
desesperadamente por um honesto lugar ao sol mas 
sem a devida ponderação. Isto é o retrato fiel do povo 
espirita, que sinceramente pelo seu monumental cres-

!Após a tempestade vem a. - Quinta • feira. passada, 
tos • dia 16 de março, foi realiza.· 

'bonança.· · Mui passaros do no Ylê do caboclo Ar.ran::a .Jque vo:mu:n motivadoo por 
tufões vários, estão •conver- Toeo ume. bela solenidade pe-
gindo, nova.mente t>ara O lo anlversá.rio de seu dlri-
llOsso templo de amor. g.:..-itc o Babalorixá Tola Ma-

,, Quem a.braça. a v:da do es- lembé. Prestigiaram a festi-
pirlto, não tem o dil'eit.o õe vidade 118 Yalorixã.s Dia Ioê, 
1mellndrar-se com opinlües Bernadetc D'Oxo.ssl, Yakekerê 

•matC11alista.s. Ser umbandls- Pomlm, Alabê Mundinho de 
-------• aer · fon.e a ,,,ar orlenta.- Oitum. Oirã. Aaostlnho, La.de--~-="'-'= •"-"---= )li!llo~ !l'>e ~ ObatD9o., Og& • "'1rt-...L 

oeoossJ.ia.in de uma mão ca- l~aclyarr ê, Toi:,erunã, Omlm
;~. e u.ma luz para llu- lw.ll!, OmlnahJA, Tayontn!, 
ml:nar seus passos pelos ca- Arenlnsllê, AJagoinJ:m, Da.ru· 

(minhos tortuosos e espinhe.n- nã. Obániigime, mrlmeuá, 
f'tos. Volte para. nós... Te- Og-ã Wilson FlnniUlO, Alfre
nho absoluta certez1 que seu do Raposo Tereslnha Villas 
~ sorrirá co:1osco. Que boas "'.'.Ilt<J6 (de. Ia.nsã.>, Ja• 
aeus lábios voltara.o a pro- eira. Denise. Elvira, Mariazl-

unclar frases meigas, espe• 1 nha., Emílio, Casimiro de Je· 
rançosas e cheias daquele , sus Macedo Arimldas, Ma.ria 
calor humano, que só pe...sso1s Joc.' Alve· da Fonseca, A In
Bguals a você sabem dizer• d11~•--1111 Alice Clae.s Brandão 
!Volte para Sa.ntfssimo e te• NUza B3t1<~q Fernandes, Cri,..: 
ri.s como eu o pra.z.er de ha- tóvão Carlos Roberto D' A:t-

' jV'er encontrado a felicidade t.agr.~n, Luiz Alberto Mont
a:eal. Você terá sempre ao gomery. Ekde Jane, Hilderlco 
&eu la.do, pessoas que lhe Pa..s.sos ,. J'oSé Le.ssa..-
ama.m... porque você soube · 
klomlnar ooro.ções aequi0'!03 Tola Mal-embê ~oJ. saudado 
~ a.fet.o. Seus olhos maravi- '""'' uma. bela locução proie-
Dl0008 sempre dlriglra.m pa.- ri<la. pe1'- seu !!lhos Alfredo 

' ir,a a boa estrada as pessoas Ra.posn, representanao 06 seus 
Sndeclsas. Porisso, aqui, sem- irmãoa. 

( p-e !oi o seu lugar. . . o que >Tenho stdo e.9001hido eomo 
passou, jâ passou, estou de o ma.ú! velho, para. represen· 

---------------------·--·-

Rua Engenheiro Lafaiete Stockler, !,049 
-- Largo do Bicão -- Vila da Penha 

MÉDICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTAO NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades. 
Pediatria, Cardiologia e outras especalidades. 
Doze médicos, quatro dentistas e quatro en-

fermeiras dia e noite à sua disposição. 

CONVt:NIO COM O S.O.R.E. 

tar ,s filho.s de Santo, aqui cimento não sabe como proceder em certas oeasiões. 
presente.&, !a.ço, d.estas pala• Chega o censo e nossa gente se esconde atrás do 
vra.s, slmples, mas sinceras, 0 catolicismo. 1: mais fácil e cômodo e não são necessã· 
pen..<amer.to de meus ln.iãos e rias explicações. Se instalamos um Terreiro ali ou acolá, 

nã-; -, Oxalâ para. brindar. um vizinho nos taxa logo de feiticeiros e lá vai abaixo 
nesta hora,. aquele que tem assinado para o Distrito mais próximo. Quando a C!U!a 
~do para nós. um verdadeiro não fecha, fica a mercê dos vizinhos que fazem suas 
pai, na ~a de ..:.,uiz Car- exigências para permitirem que nosso irmãos cultuem 
106 Fortes, 0 no•.so grande To- Deus, o mesmo Deus que eles cultuam em outra crença. 
ta. Malembê e da incansável Agora, você que nos ouve e que ficou com o grilo 
e pr t mosa Io.kek.erê, nossa na cuca deve estar perguntando. Era seu Mário. Se o 
!l'!erida n;>k...ON>onlm.. senhor sabe d1sso -porque não dâ. a. solução. Eu lhes 

:J!J com car1nho e multa~al-e~-~1---dlgo que tentei vã.rias vêze.s e que tentaria multas ou
gr-Ja QU" seus fll.ho6 de Santo tra.s se me tôr permitido. Tentei a comunicação entre 
fazem esta surpr&a, homena- -.,,s dlrigen tes de órgãos de cúpula mas confesso que fui 
geanc'o-o, ~Y~rn.ando desta derrotado. Tentei a polftica me candidatando a Depu-
!orrua, 0 nosso agradecimen·_ tado Estadual e fui derrotado. Tentei uma série de 
to àquele que tem sido além outras coisas e jamais tive êxito para a união tão ne-
de no...<:.;- Pai de Smto. verde.• cessãria.. Pois todos os outros nos olham cam mêdo e 
lieiro amigo, desconfiança. Temem que unidos eu possa querer in· 

vadir seus direitos mas se esquecem que a coisa que 
Rogamo.s a Oxalã, a seu Pa.t mais nos prejudica é exatamente a disputa de mando 

Ogun, ª sua Mãe Oxú, ao seu e o choque de int&rêsses. Nós juntos seríamos um touro 
Arranca-Tõco e ao gran<te forte como são todos os touros. mas conscientes da 
Tranca a.ua das Almas. que nossa. Nós do SORE, Supremo órgão das Religiões Espíri-
lbe dê todo aquele a.xé que nossa. Nós do .SORE Supre órgão das Religões Esp1ri· 
é :nerecedor. tas, órgão que presido com orgulho e muita luta, que• 

Que Obaluayé, lhe dê multa remos a. paz e a união. Queremos ser fortes, e estamos 
sa-Ode e muitos anos êle vida, dispostos a qualquer diálogo. Você, meu irmão que estã 
para que po.!Samos desfrutar me- ouvindo e que tem parte do mundo da nossa reli· 
Ju:it-O aos seus, da. alegria. de gião em suas mão.~ reflita com o que dissemos e se una 
seu lar. Não vai aqui ne- a nós. Não queremos invadir sua seara. O que queremos 
nhum3 palavra qu~ n" se,a é crescer. crescer juntos. W-ao tenha mêdo. Estamo,, 
sincera, pois foram brotadas sendo sinceros. Poàe$ crer, amizade . .. 
do f .n<io de no...csos coraçõell, 
palaV'.' d.e reoonh. 1r • 1to e 
gratidão. pelo muito que .J6 
recebemos em tão pouco tem
po de convivência. 

Temos oe:rteza e pedimos a 
Ze.mbt ao nosso Pai O?-um 
que todos nós tenhamos a 
ventu:·~ d• desfr·• esta 
fellc-idade e de podermoo aln· 
d' por muit.o.! '\I106 compar-
ti'...,'.lr "om o Sr. e nos.-a 
Mãe, d~ momentos tão f~"7,e,s. 

A<-sim. sendo, i>r~emoo nat
sa& taças, desejando-lhes mui• 
t.as felicidades e l011-os anos 
t!e vi e que o dl& 16 de 
ma~90 •~• d.e legrla. com~ 
preensãc, paz e amo,· que, 
sempre pos.•~mos 'a.r junfoe 
ao seus lado na.s alegrias ou 
trlst-.as, como dlscfpulos bU
mlld~ e sempre a.tent.os aos 
consel})('· sábios e construtl• 
voe, pa'ra que mal, ta.rde em 
uma vida de prendizado e 
dedicaçú;, elevar bem r.lt" o 
nome 11-quele, que, com bu· 
mlldade e desprendimento, 
sout>e tri1n,~ :Hr aos seus dis• 

CABOCLO URUBATÃO: 
ENTIDADE DE FÉ! 
O lindo terreiro cio caboclo 

Urubatão, que tem sua. sede 1 
à rua Tang,J.rá, 448, está 'con- ,• 
viciando a. todo.s os irmãos 
de fé e filhos de sa.nt.o para. j 
a espetacular festa. de rea
bertura, no sábado de Ale
luia. Temos a certeza de que 
será mais um sucesso para 1 
este fonnoso terreiro pois Já 
conhecemos bem o carinho 
que a ialorlxá Deozeléa e o 
ll05SO Incansável Darcy co.~-1 
ta têm com a. case. que diri
gem. Eles são auxlliados pe
la mãe pequena Teresa LE-s· 

sa, peloo a!.lbêfi Cesar Sil
vio e Carlinhos e pela samba 
ü·ene. Quem vier a.ss!stiI a 
procjssão do Ogum terá opo, -
tunldade de ver a l:nda ban
deira da c3s,1 onde se des
taoa o p:mto riscad<1 pelo 
querido Urub~tão Temos 
certeza de que o t~rre1ro se
ra pequeno para ·abrigai n 
mul!;Jdão que estRr:\ PN' e!l
te na re'.lberturn dn c.w1 
pois o ajeum que a Deoze)"~ 
prepara Já está famoso e a 
giras c{e !á 10ão cie fato 111n, 
beleza. 

==----------------------··-
:,Ltctú•· Pa 1 't 

,.Quem faz a Luiz Carlo. 

of'opulo.s e filho.s o necessário 
--------------------------- 1 Dentro da Lel do santo. 

Sara.vá o dia 16 de março · e 
1972 Sara.~ a. um legitim<• 
baluarte da Nação ,· · Angola 
Sarnvá .slnct.ro de todos os 
seus filh!ts aqui pre.Y"nte-;. 

F ~s. paga. ao seu bom am -
go :u Tranca Ru~ das A 
mns. Eler quer é mais•. 



•AGJNA 4 GN NA UMBANDA DOMINGO 19/3/1972 

• 
vergtram No 2.0 Tribunal Espirita! 

D f'"nu.-.=u a t ~ f"'voravel 
a colo:"çào. o jornal st,1 Flo
res:.un Ma:a f "·and, cont-r.í
rio o n, s 0 0 u·,uão :\-Iario Bar
celos t-rão contrár!o a colo
cação de o~rigações, ma.e da 
maneira c.Õm que elas são ar
riada:,, ir uita~ ,·ezes em locais 1 

lmp!•óprios e que colocam em 1 
risco a integridadt> fü<ica ~ , 
crianç,s e mesmo adultos 

O jú1 popular. compo,;to 1 
dos ouv;nte~ do programa se 
pronunciou favorável a tese 
Mario ~ar~!os. por 57 votos 
oontra 53. O corpo de jura
dos votou & fav0r da coloca
ção, po1 sete vot-0.s contra 1 
dois. 

Logo mais estaremos real!-

an\.l, ma,.s ums1 se"-550 Jo 
Tr b m>ll, como ~cmpre com 
um e.n~ r,:1lp1tante. 

e VOVó 
TEREZA 
CUTARA 
A simpática ialorixá Cândi

da Francisca de Oliveira r a 
dirigente do Centro Espírita 
\ToYó Tereza cutara. situado 
à rua Anacá, travessa 814, 
casa 11, no Realengo. As gi
ras sáo realizadas no último 
sãbado de cada mês com 
início às 13 horas. Os gulas I 
chefes da casa são a preta 
velha que lhe empresta o no
me, o caboclo Sen-a do Mar 
e o caboclo Desengano. No 
dia da J.'ll'OCissão do Ogum 
i.Ornaremoo e. ver estes nos
sos amigo.s, pois eles estarão 
marchando conosco. 

., 

---------- --- --
CORRENDO GIRA 

Cabana Vovó Belarmma 
Direção Wilson e MatiJde 
Rua. Braulio Muniz. 234 
Piedade &>ssões: 4.as/6.as-
!eiras. 

c. E. Caboé!o Sereno 
Babalaõ '.t'oninho - Rua João 
de Lerry. 44 - Laranjeiras -
Coome Velho. 

T. E. São Jorge - Ba.ba
laõ Euclides Vieira - Rua 21 
de Abril, 707 - Vila S. Luiz 
- Caxias RJ. 

T. E. Preto Velho de An
gola - Yalorixã Enedina sou
za Liberado - Rua ~raldo 
Cavalcante. 103 - Jardim São 
Bentn - Padre Miguel - ses-

BOANERGES LAVRAS 

sões 1100 sábados de 15 em 15 
dins. 

e. N s. <la conceiçtio 
Yalorixá Dellce Drumom 
Rua 96, 67 - I. do Ooverna
d,,r - Pra.ia de Tubiagang-a 
- Sessões aoo sábados de 15 
em 15 dias. 

llê do Caboclo Arr&nca TO
co - Babalaõ Tola Malembê 

Rua Nesdmento Gurgel, 
29 - Fontinha - osv. Cruz. 

Tenda Espfrita Filho:; da 
Caboala Jurema - Terreiro 
do Seu Sete o Rei da Lira -
Santí.ssimo - GB - Yalorl
xâ cacllda de Assis - Ya.ke
kerê. Maria de Lourd€'s (Ma-

d.riuha Lourde.s) - .Pai Pe
queno, Milton Alexandre da 
Silva - Secretái·lo geral, Ar
mando Prieto - Rel&ções pll
bllcas, João Bnrroso ue Me
nezes. 

Abai;.a Espada de Ouro de. 
Inn:;ii - Yalori.Xá Calebeuà -
Rua Camorlpim. 2-40.fundos -
Rocha Mi.·anda Ses..<;õea 
2.as/4.&S/Sâbados. 

T. E. Tupl.nambá. - Yalo• 
rixà Odete do Nascimento -
Rua Dom Antonio Macedo, 
164 - Cacula - I do Gover
nador - sessões às 5.s-felra3. 

5. E. Estrela Gula - Yalo
rixá DJanlra - Rua Agosti
nbo 1rbalho. 421, Campinho, 
Cascadura - OgA Ar! Gomes• oroscopo spírila Boa-Noite 

CAPRICOR:--10 - De 22 de dezembro a 20 de janeiro. l 
Asti-o regente: Saturno. Orixás: Oxalá e Oxóssi. 

Esta semana se:rá extremamente calma. com tudo cor
rendo na mais ab..<-<>luta normalidade. As vibrações i:.-ão 
boa.s mas não comet:i exageros principalmente na bebida. 
Dê conselhos ao.;, parent-es mais novos e cuide dos seus 
problemas do la• com bastante paciência. 

* A.QUARIO - De 21 de janeiro a 19 de fevereiro. 
Astro regente: Urãuio. Orixás: Oxalá e Linha das Almas. 

Grande ativ;dade na vida profissional. Alguém lhe 
encarregará de cr!a1 algo e você deve fazê-lo usando 
tudo o que sabe para se sair bem. Consulte o cônjuge i 
&obre o assunto para que a sua boa vibração também o 
ajude. 

* PEIXE - Dt> 20 de fevereiro a 20 de março. Astro 
re«"ente: Netuno Orixás: Omulu e Oxóssi. 

A semana será bem sólida e você se sentirá bem 
fisicamente e com grande disposição. Se o tempÔ estiver 
bom planeje um passeio no campo com os familiares. 
Cuide bem das suas obrigações profissionais. 

* ARIES - Ot> 21 de março a 20 de abril. Astro re-
~nte: Marte. Orixá: O~. 

Tudo estará funcionando bem esta semana e na :fé 
do Ogum você obterá uma reivindicação feita já há algum 
tempo no seu setor de trabalho. Na familia reinará 
ordem e amor. 

TOURO - De 22 de a~ a 20 de maio. Astro re j 
&ente: Vênus Orixás: Ogum. 

Ogum vai lhe dar algo de bom esta semana. Fique 
Jtento à sorte qul poderá lhe sorrir com o número 1171. 
Não conte a ningué mos seus planos para não provocar 

Escolinh,a Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primá_rio 
e Primário. - Bandinha - Baby English 

_ _ Ensino Especializado. 

Grande área para recreação. 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 

Telefone: 2-32-0250 

DffiEÇAO DA PROFESSORA NELYi 

MATRtCULAS ABERTAS 
, 1 

inveja. Sua familln estará mais unida do que nunca 

e a :::~::rá_:e:a::o ~o i::o 1: • 20 de junho. Astro \ 
regente: l\lercúr,o Orixâ: Ocum e toda a I,inba das 
Almas. 

A sem.a.na sera. boa em todos os aspectos e será a 
melhor do mês pi:.ra os nascidos em Gêmeos. Aproveite 
todos os lances com unhas e dentes para usufruir o ano 
inteiro desta fantástica vibração pasltlva. 

* CANCER - De 21 de junho a 20 de julho i\stro 
regente: Lua. Orixá: Xangô. 

A semana sert- tumultuada mas com tendências po
s:tlvas. Vão aparecer muitos negócios e você se atrapa
lhará um pouco para solucionar todos mas acabará con
,:eguindo. Não se afobe que tudo correrá bem. Apenas 
haverá um pouco dP fadiga pelo trabalho excessivo. 

* LEAO - De 21 de julho a 22 de agosto. Astro re-
cente; Sol. Orixás: Naná Buruquê, Obaluaê ~ lemanjá. 

Um período de dúvidas o que deverá provocar uma 
ação moderada em você, uma vez que as irradiações sã.o 
praticamente neutras com ligeira tendência para o lado 
bom, mas sem serem especificamente ~as. Proceda ·tam
bém no lar com cautela. 

* VIRGEM - De 23 de agosto a 22 de setembro. Astro 
regente: Mercúrio. Orixá: IemanOá, pela ree-êncfa do 
ano. 

A semana ser&. tranqüila mas poderá botar você em 
choque com algum amigo por divergências comercial. 
Não brigue nem decida sem pensar, póis seu amigo terá 
razão e logo voeê reconhecerá Mantenha-se tranqüilo 
para não capitar más vibrações. 

* LIBRA - De 2'J de setembro a 22 de outubro. Astro 
re,:-ente: Vênus Orixás: lbeijadas e Xangô. 

A semana transcorrerá pacificamente sem grandes 
novidades. Viva os momentos em familia com calma e 
não se aborreça com as travessuras das crianças. Resolva 
os problemas profissionais com a máxima atenção e não 
se deixe levar P'}r impressões errôneas. 

* ESCORPIÃO - De 23 de outubro a 21 de novembro. 
Astro regente: Marte. Orixá: Xangô. 

Semana bem objetiva e com boas realizações. Esti
mule seus negócios e comece a pensar em novos planos. 
Se existirem casos de doença em casa, terão fundo espi
ritual. E' conveniente fazer um sacodlmento de duburu 
<pipocas de Omulu) . 

* SAGITÁRIO - De 22 de novembro a 21 de de-zem-
bro. Astro regente: Júpiter. 

A semana será calma e com vibrações bem razoáveis. 
Alguém lhe trará uma proposta de representações. O 
negócio é vantajooo. Consulte o cônjuge a respeito e 
aceite sua.s sugestões, pois sua vibração estará melhor. 

Hoje, com licença do 
meu povo, vou manda? 
o meu boa-noite para 
uma gente formidáve , 
como são formidávets 
vocês todos. Meu boa
noite de hoje é endere
çado aos nossos irmãos 
da Vila Aliança, onde 
desponta como aut~nti
ca líder a nossa estima.
da Babá Elizabeth, figu
ra de grande destaque 
dentro da nossa Umban
da e um orgulho de to
dos os espíritas. Sóbria, 
de valor incontestável, 
Dona Elizabeth sabe se:r 
fiel à causa que abraçou 
e não se deixa levar pos 
ilusões. ~ consclf'nte da 
missão que se propôs a 
cumprlr e o faz com 
muito amor e carinho., 
Aceitem vocês, meus 11'• 
mãos da vn~ Aliança, o 
meu boa-noite e em es
pecial à querida Mãe Eli. 
zabeth. Saravá meu povo 
querido. Que Oxalá aben
çoe a vocês todos. 

ATENCÃO 
Aceito encomendas para 

capas de guias de umban• 
da e qulmbanda. Telefone: 
226-8075. 
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l 11cor pore-se Ao Exército e 

Oxalá Fazendo Amigos ... 
confonne ja tive a opor

tunidade; de report11r-me em 
comentâ1ios anteriores fora 
da RELIGIÃO não há salva
ção. Irmãos de fé, na obri
gatoriedade de desincumbir
ime de minha tarefa .semanal. 
busco em redor e esforçando
me para encontrar um assun
t.o que de tato pudesse agra
dar aoo nossos leitores e !iis 
do Tablóide, mais a mente 
conturbada por um .sem 
número de atribuições Já ago-

ra aumentada com nova res
ponsabilidade que nos foi 
Imposte por irmãos de seita 
'ndlcando-nos para comandar 
a nau da Ordem ~pirltua
llsta do Brasil. Sobre o CjUal. 
comentarei oportunamente. 

Em última retrospectiva Jê. 
agora diante de nossos arqul
vo.s rebusco e encontro algo 
que deverM poderá em multo ______________ 

Terrei:ro 

O o,,.ã Kle.er do Pandeiro, 
tem s;;a casa em São Gonça
lo. na rua Dr. Juramenha. 
4586. O terreiro se cham11 
Tengo de Umbanda e a., sua~ 
giras são as quartas-feiras à.~ 
19 horas, sendo o guia ch<lfe 
!Rei Congo e o Caboclo Ubf
:rRtan. As consultas ~ão às 
segundas e sextas· feira;; a 1

1 
partir das 12 horas com o 
F.lcó Mulambinho da Encru-
7,!Jhada e às quartas-feiras 

com Pai João Dangola. Na 
foto vê-se ainda e. senhora 
Maria Neves Coota, uma irmã 
de fé e de muita força den
tro das coisas do santo. 

O Kleber deverâ participar 
do próximo Festival de Can
tigas como o fez da vez an
terior, quando não foi multo 
feliz, Agora porém ele garante 
que caprichou e que chegará 
pelo meno.s até a fase !lnal. 
EsJ)'i'ramos que sim. 

MIRON FILHO 

servir a todos nós, senão ve
jamos o procedimento de 
urna pessoa normal e o que 
tazer pan. conquistar uma 
LEGIAO DE AMIGOS enfim 
a.gradar a. PAI OXALÁ. 

X - Se você quer sentirse 
Importante pense elevada.men
te X - Decida o que você 
quer da VIDA. persiga esse 
objetivo com denodo e reso
luçã.o - X convença-se de 
que você obtem o correspon
dente ao que você dá - X -
Desenvolve a vontade de rea
lizar. deterni.lnação para um 
viver rrais tellz e rico X Re
duza as sua., quetxa.s ao ml
nimo X - Evite alterações 
e discussões X - Seja diplo
mático e tolerante X - Seja 
cortez e compreensivo X -

Melhore sempre que posslvel 
sue apa.rêncl& pessoal X -
Evlta.-ido o convencimentc, X 
- Tratar do que é da sua 
conta X - ~ja compreen
sivo e generow X - Ser jo
vial e expan.•ivo X - Ser 
realmente amigo X - Assim 
como um edi'fclo ê construi
do à prova de fogo. V~ 
~e l'•tltl\•ar uma alma à pro
va d ODXO X - ã.o ret.ri.
bua. ofensas com ofen.sa.s. df
,;a consigo rne.!llllo que as pes
soas que ODEIAM são doen- 1 
tes, tente en.sinar a pessoa 
que ODEIA que é melhor 1 
AMAR do que odiar X - N!io 
seja superdel!COnfie.do e nll.o 
duvide da Integridade dos 1 
AMIGOS X - Não tenha 
mêdo de gozar a VIDA X -
o surctoro é uma combi
nação do ôDIO e de PIED.'1.
DE pela própria pessoa X -
LEMBRE-SE de que as coisas 
que aoontecem nã.o cons
troem e nem destroem uma 
PESSOA. l!l 11. reação mental 
p. essa mesma coisa que vale. 
Consequüntlmente ~ melhor 
sennos LôGICOS E SENSA
TOS do que sentimentais e 
TNúTEIS. 

NOTICIAS 
DE MACAÉ: 
Os filho., de Vovó Cambln

da· Já em preparação para o 
segundo Festival d,, cantigas 
de Umbanda. O nooso pensa
mento é competir e se :per
dermoo, quem já tem o 1. 0 

Caneco, pode se torna.· um 
colecionador, <.nidado. 

Dla 6 de março, foi clia de 
festa na Tenda de Xangõ 
Menino. Vovó Cambinda. que 
é realmente uma inigualável 
mãe com palavras amorosas 
e vibrantes :realizou uma bela 
oer!mõnia de noivado da sua 
filha Léa da oxum, com o 
nosso Irmão e amigo de al
guns tempos Luêrcio, da Ten
da F.spírila. S'.a. Terezinha, 
da Rua. São Luiz Gonzaga em 
São Cristóvão. GB. 

As bénçáo de Xangô para 
O<' lV''l" \'O"=, 

C ~ntro E splrita 

Do Pai Xangô! 

'$·. 

.l ,•.,-1. 

O Centro Espirita Pai Xangô é situado na Travessa 
Manoel Marques, 119. Bairro Porto da Pedra, em Sã.o 
Gonçm e funciona .wb a orientação do Babalaô Abi
lio .Am.tune-5 Marinho. As sessões são realiza<las aos sá
bados de 15 em 15 dias e as consultas são às sextas
:l'eiraJl das 18 às 22 horas, com Zé Pllintra. 

A casa foi visitada pelo nosso irmã.o Kleber do Pan
deil'o, que foi maravilhosamente recebido não só pelo 
dir¼rente como por todos os filhos do terreiro que se 
colocou à nossa disposição para qualquer iniciativa que 
visie difunoiir a nossa religião. Contamos com a pre.
senç.a. desta casa na procissão de Ogum que realizare,. 
mos dia 16 de abril e esperamos que façam do SOR3 
o prosseguimento dos seus lares, pois nosso lema é uni-
dos seremos fortes. Saravá. 

GERV ÃSIO NOS MANDOU 
SUA PROGRAMAÇÃO 

Rec.ebem<>i, do nosso Irmão 
Gervásio Ferreira Lopes, di
rigente do Centro E:s<pírita 
Linha das Alm~ e Aru<J.n
da. que tem sua sede pró
pria na rua Iara. 2'71. P.m 
São Ma.teus. no F.5tado do 
Rio. a suP programação de 
seS6Õe6 e consultas. Agr..:d'!
cemoo e !icamo.s aguardan
do a visita do GervâJ>io bem 
como o seu oomparec'mento 
à procissão te Ogum no 
próximo dia 16. 

-PROGRA.i~ÇAO DAS SES
SÕES - Inicio: 20 horas. 
Término: 33 hor_as. 

.A:S SEGUNDAS - FEIRAS 
- GIRA DE EXú - Os tra
balhos são dir!gidos pe!o 
Exú Tranca Rua das Almas. 
consultas gerais. 

ÀS QUINTAS-FEIRAS 
D E S ENVOLVLv!ENTO DE 
:Ml1:DIUNS - Passes para o:, 
present.es. 

1

AOS sABADOS - GIRJ\ 
1 

DE CABOCLOS - Os tra
h0'ho.s são d'··,· '"5 

Ohe!e Espiritual Caboclo 96-
remacumba. Consultas _, 
ra.is. Prooes para 116 al~ 

Andarassu Festeja 
Seu Aniversário 

No próximo dia 1. 0 de a.brll, 
a Tenda Espírita Caboci.9 
Ianda.rassu, que tem sua. ~: 
na rua C.arlos Costa, 78, lSt 
Jacarezi-nho, estará em f~ 
comemo:-ando seu 9. • an1-vell!I!! 
sário de fundação. A casa. ~ • 
dirigida pela nossa est~_ 
Yalorix, Rut-h cury e o Pré-' 
sidente é o seu esposo Júlio 
Cury 

Nós nos unimos aos acon• 
tecimentos. e esperamos que 
tudo continue correndo l)elD 
naquela casa formosa e con.• 
tamoo com a presença de do
na Ruth e seus filhos na. pro
c·•sãQ é,,, o-rum que realiza,,, 

· , ~ 1 16 de a.bril. 
.:,.. 
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Organização Sacerdotal UM PEDIDO 
, l'l0t" melhor que seJ& a en
tlkte, o seu de.5elllpenlio de
l)eOde do aparelbo, dO mé
fti,mn. do "cava.lo" ou de 
b"•. No es?-lrltlsmo, oo 
JJmi>&llda e nos CUltos Afro
Brasileiros isto é uma reali
iiade oomproveda. 
, A3slm. uma das frc:m.teira.'I 
itle llOlllll8, bataJ:ha em prol da 
~ Brasileira de Um-
ba,Dda, é o aprimommento, a 
dl.wlgação da doutrina. e a 
~ e seleção dos Sa.
pezuotes com ca.pacldade pa.. 
ra ~ llbar sua Impor
lante mJssão. LOuvamos ou-

eotidãdes da religião 
f.tvenlm inlclatiVllB Jdên• 

1 ltD, 1'165,· receõernos & ãr
-,.. mlmllio de !armar um 
D:11:lseiibo, que teTe õomo 111-
orwnbfflcl& orgamm.r e pro
Jrl0189r' o "Código 5acerdotal 
~ e Af'ro-Bra.sllei
r.d'. o ~ OonselibO 
~ .Uro - Brasileiro 
Stllbmeteu & exames uma 
grande Twm& de Sa.cerdotes, 
que foram testa.doo DO& oo
nbeclm,ent,os do ''santé", de 
aardo cam nação ou linha 
pmtlcada.· 

O ~ Sacerotal>, a 
R.elaçiio doa Bacerdotes di
p}cmados pe1o supremo 0io-
581bo. e outms assuntoG de 
gnmde interesse, constam 
doe livras "'OI Orix.t\..'I e e. Lel 
de Umbllllda", e ''Ne. Gn 
da nmbe;nda e das Almas'', 

'A 
NOS 

HONROU 
' Em dias da semana pt.SSa
da recebemos a tão e.mável 
visita doS dirigentes da Ten
da Espirita Estrela Guia. Q'.le 

Tieram conhecer e trocar 
ktélaa oom M&rio B3roel'l6, 
Pft61dente do supremo ar
es-> das Re]jgiões Esplritaiõ 

- SORiE. A Tenda fica s1-
!1Juada. ns rua Boassu, :'120, 
fundos, Ricardo de Albu
querque. 

A direção da referida Ten
da. está a. ca.rgo da.s seguin
_. pessoas: Wilson Carft
Jbo do6 Santos, Itamar sa
fl&hoa. JOlllé Geraldo Silva, 
~ Se.ralft., Rainumdo 

Rt>eiro, Ma.ria Lucia 
da Roaba Ri-beiro e Georgi
• d& Coooelção. Ficou a.cer
~ e. presençe. desta Tenda 
na proo!ssão de Ogum. 

WLADIMIR CARDOSO DE FREITAS A no-.s.sa corrente mental da 
caridade a cada dia que pas
sa lnd.is nos <lelx6m satlsfei
toa com oa result dos satls· 
!atórios qu. vem apresentan
do. A oorre6pondê..1.cla au
menta cada vez mais e mui
tos também nos tornam a es· 
crever dando oo resultados e 
a.s meJh~ras que conseguem 
Poré..11. a grande maioria das 
~oa.s que nos escrevem têm 
..i.e pedido resposta pelo cor

de nutoria de Byron Torres 
de Freitas (fa.1ec1do) e Wla
dimlr Cardoso de Freitaa -
autora Eco, A venda nas ll
~ e Cesas de Erva. 

Lançadas as bases dessa 
grande meta, !e.remoo uma 
reformulação dos métodos, 
Pois da anâlise e da obser
va.ção, chegamos A conclwão 
de que, aotee de testar ou 
ezamkle.r, é preciso eDS!na.r, 
di'Nlga.r e pe.dranimr a dou
tria& e o rl&ual. 

.A. Umbanda prec!sa urgen
~ de&wl pr<n1dênclM, 
e il!lo .16 _. poll6ive1 com 
o sfsst81!9f1ÂO !media.to dos 
~ do Temp)o", cloe 

FRANCISCA DE 
O TOIND~ ! 

.A. Teoda. ~ta Odê 
Toind6 e Pai 'Ilmbuço das 
~ dirigida pela quer.da 
Yaklrixá Maria Francisca d 
Sllns, pa6SUl SUA bem mon
tada sede própria à Na do 
Oanno, lote 18, em Ma~. 
Dte Aerrelro ten tllial na 
i-. J'u:1iete. ~ lote 2. 
quadra j, e apear da dis
t4zlcla atende & um grande 
número de pesllOaS que tem 
no Pai T1mbuço das Almas, 

·a CCllltlaD\:a neoessárla para 
:tero1ução cre Wdo6 0s 8ell"' 

prob!emaB. Os toques são rea
l!z8dos &01!1 sábadOB de 15 em 
16 dias 80b a cbetia do ca
bo<i<> Odê Toindê. A Yâ 
Fra.nclsca. estará conoeco na 
procissão do Ogum. 

TE. Ogum Megê 
E Tira-Teima 

A Yalorixã. Conceição San
tana da croz, riste com 
grande competência a Tenda 
Espirita cabana Ogum Megê 
e Tira Teima. situa&!. na rua 
Qulnt1i.o, 907, na Piedade. As 
ses.sões são ~alizadas a06 sá
bados a partir das 8,30 nora.a. 

Aa entidades chefes da oass 
são caboclo Tira-Teima e Pe.1 
José. Aproveitamos oportu
nidade para lunbrar aos Ir
mãos desta ca.sa, que a pro
ci.ssão de Ü8'lJll seri. rea.li-;a
,:a no dia. 16 de abril e espe
ramos que todos e.,t;ejam pre
sentes. 

intrusos e amigos do alheio, 
que se 11,POderara,m das or
g anlzações represent.attvas 
da Umbanda DO Estado do 
Rio de Janeiro. ~ enti
dades, volta(las agom para 
int.eresses pes-;oa1s, :nece561-
tam ret.ornar a.o cumprlmen.
to das tlnalldade.s pa.ra aa 
quaJs foram criadas. 

C O RRESPONDrolCIA. 
Recebi esta sem.ma, cartB da 
dirigente do Abaçé. da Oxum. 
1ocallzada na Rua Projetada, 
220, Mesquita, Nova Igua.çu, 
denunciando as gra.ves 1rre
gularld&des pn;!Selncia.da.5 r,e. 
Federação e no Hospital da 
umbmda, que vem se Juntar 
à.s dezenas de depoimmtoe 
contra os ilnpOstores que lã. 
11e enoontram. Toda a oor
l"fflP(llldmcla deve ser envia
da pam Wladimlr Cardoso 
de F.redtle.8, Rua Pemambttoo, 
1161, Enca.ntado, GB, que te
rá o eocamlnhamento e a., 
providêncftls n~rlas. 

reio e lamentavelmente is.,o 
não me estâ sendo possivél e 
explico porque: no inido da 
Corrente Mental, as resposta., 
eram dadas pelo Ta.blóide e 
Por carta, po.Ls e<U só respon· 
dia aos leitores do nosso jor
nalzinho. A.gora, e-'>tou rM· 
pondendo também pela revis
ta ORIXAS e pelo ptogra.ma 
A Verdade Sobre o Espirltls 
mo. Como você podemo cal
cular, o n1l.mero de cartas au
mentou multo e não quero 
deixar ninguém sem respoc . 
Por is11<> peço a todos que me 
escreverem de hoje em din.ntc -----------------

Diretores do B :e. E. Ogum 
Sete Espadas Visitam Sore 
Lamentavebnen~, peia. se

gtmda vez, recebemoo a vis!• 
ta do nosso irmão Raimundu 
Joã.o d'" P'.nho, mas e.sbáva
moo ausentes. Dest.a feita. e 
n06S0 !rmll.o se fa.zia. o.com~
nba.r DJret.o.r....::n::soure1n> 
Wll.san Xavier da R<>Cha e da 
Yakekerê Gilma.r da ~ 

•Guarani Rocha, to<i, dlri
gente.s do Benemérito Clentrv 
.Espfrita Ogum Sete Espadu 
que 1unciona na rua Teixeira 
de Carvalho. 157, ~ • Abollçoo 
e que realiza sues sessões à.s 
segun.......s, quartas e sexta:.
feiras. No último sâbe.do do 
mês tem consulta com Tran· 
ca Rua das Almas. 

Os nossos irmAos, dem(lw,
trando uma extraordlnl\rla 
boa vontade. nos trouxera.lJi 
-emt.<li<lli em boa quantida.c1e 
e ainda nos delxa.ra.m uma 
doação. 1'oram eles reoeblaOf> 
pel06 no.sll06 diretores João 
Barroso de Menezes e Ell.l! 
CO<-· , & delicada 11.lãe Elll,. 

O n06.S0 President.e estava 
aUS"'nte e ocorreu. lamenta
velmwite novo desencontro. 
Nós temos a convicção de que 
113 amizades que inl.c1am com 
dificuldade são as mais sólt
das e duradouras e por wo 

e reditam.is sagradaamente 
qtle esta gent.e tão boa jã tu 

parte do n0630 esquema, pul.ll 
llOSl!OB pensamentos 88() 
Jguals. Aproveitamos para 
agradecer de p!lblloo todo o 
interesse dlspenado ao nosso 
trabalho e aos nossos proble,, 
ma"' o oanv1da.m05 n~ que
ridas tr:mãos do Benemért•u 
Centro Espirita o.nun Sete 
Espada.s, para oomparecere?11 
com o terreiro na proclssao 
de Ogwr que realizaremos no 
próximo dia 16 de abri!. 

Hê de Oxaguiã 
Bela Casa de Jêje 
A Ya.lorixâ Nancy de O:xo

guiá dirigente do belo Terrei
ro da Nação Jejê, localizado 
na. Rua Cime. Mala n. • 70, 
em Todos os Se.ntos, realiza 
consultas e jogo de búZ!os dia
riamente, e:ziceto à.s 4.as fei
ru. 

A eficiente Nancy de Oxa
guiã conta com a p.restlm~ 
ajuda de sua Yakekerê Nenén 
e sua Ek.de Mirlan. 

O Ylê ck Oxagulã é uma 
das mais eficientes casa d.e 
JêJe do no~so Estado, a.ooae 
a Yalorixá Nancy desponta 
como verdadeiro expoente po
sitivo. 

para envlru· um pseudónimo 
e di.zlerem se desejam a res
posta pelo Talllólde, pela re-
vl.sta ou pelo programa. Te
n· u certeza de que os =eua 
!11~• compreenderão e acha• 
rllo Justo o meu pedido. um 
abraço carinhoso pa.ra todos 
V~. 

H. Baroosa - JUlz de Fora. 
- Fiz o seu pedido para a 
minha querida M.arla Mulam
bo. Não deJxe de mandar no
Tas no!Jclas para que eu JXlS• 
sa dar seguimento no «traba• 
lho~. 

7. Marcelo - Nova Iguaçu 
- E então, j#. con.segu!U a 
caaa? Mande noticin.s. 

V. M. As.si., - Realengo -
Agradeço o.s pala.vre.s gentts, 
porém o mérito não é meu f 
da fé que você teve na minha. 
«moça>>. 

N\1mero 3330 - Ira,Ja. - o 
jogo do babalorixã Ba.rcelos • 
multo seguro. Você deve Vir 
procurá-lo. Sentlmoo, pelo 
que você escreve, que o oo-
11espero esté. começando -a llie 
do::tf-tar. Tenha oalma e fé~ 
Di86 bem melhores hão .<:1 

vil'. 
Panancl - E. de Dentro -

Preciso falar com você. F.ro
cure-me. 

Má Elis atende com Pomba 
Gira Maria Mulambo M .se
gundas-feiras e 806 sábados 
na sede do SORE - ru.o. Per• 
.nambuoo, 1181, Encantado -
a pari.Ir das 15 horas sem
pre auxiliada pelo vÓdunoc 
Zage Erangf. 

Sr. Abraão - Pilares - A 
«moça> pede notícias suas. 
Telefone-me. O numero 1\ 
249·3128. 

Terreiro da Yá 
Ercília Castro 
A Tenda !l3pfrlta Bagrado 

001'ação de Jesus tem sua 
sede própria à rua Corrêa 
Teíxeira, 106, no bairro de 
Ja.rdlm Novo, Rea.Iengo, i:: 
dlrlgida com 1001:to zêlo pela 
ialortxá Ercllla de Clstro 
Oosta, umbend.Lsta fervorosa 
que dá o melhor de si para 
o perfe1to funcionamento de 
sua casa. As sessões são rea
lizadas às quaz>ta.s-felras e 
ao.s sábados. O gula chefe da 
Tenda. é o vibrante oo.boclo 
Ma.ta Virgem e o preto ve
lho é o querido Tio Bento 
André. Na proc1ssã.o do Ogum 
esta:rcmDs marchando lado a 
lado não é. iá Ercilla? 

Comestiveis Sinhó e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo 
Preços especiais para terreiros e 

pelos 
umbandistas em geral 

menores preços. 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 

- Massas diversas 

Rua Dois dt:i Fevereiro, 1085 lojas E e F - Pedidos pelo Tel: 229-1376 - GB 
----------------------------~----

DOMINGO, 19/S/1972 

LUÉRCIO GUIMARAES 

"Sou o filho rico d.e um pai amantíssimo. Tudo o 
que o pai tem é meu. 

A divina tntellgêru:ia eetã, a,gora, me mostrando como 
pedir ao meu Deus gene1'060 as bênçãos da. riqueza, da. 
aaúde e de. fellcldade. 

TUdo que me pertence p0r direito de divina heran
ça, agora vem para mim em abundância., 

Esta certeza que a.gora nasce em mim, serâ o pon
to de partida para uma vida melhor. 

ó_ meu bom Del.W, me ampe.ra llellllPre, sei a.gora 
que nao estou só, que nunca eative só. Sei que deverei 
aJudar ao meu Deus, a aJudar-me, para. que tudo que 
eu faça seja dele. ~lo que Deus tem um plano para 

1 
minha vida. portanto deve existir uma razão para os 

1 problemas que ora me atingem, e em vez de lastimar
me contra o destino, pego a Ele, humildemente, que me 
esclareça sobre a razão desaes problemas. 

Vou procurar de hoje em diante livrar-me de sen
timentos negativos. Quero saber levar uma Vida ef!eien-

1 t.e.. ser controlado e organizado. Não quero ser um in
tegrante de problemas do mundo, mas parte da solução 
dos re!erklos problemas. 

ô meu Deus, não é para mim, somente o meu cria
dor, distante de mim pelos meus pecados. Ele é o meu 
Pai q.uerido, meu_ sócio, meu amigo, o meu companheiro 
invis1vel que esta presente em iliOdos os momentos de 
minha vida, e em quem eu :POSSO realmente confiar . 
E com essa certeza da proteção divina, sei que nesse 
instante as falanges gloriosas dos Orixás de nossa Um
banda já estão trabalhando p0r mim e pelos meus ir· 
mãos, para que eu me sinta cada .vez mais forte e sadio, 
para que eu tenha de hoje em filante uma vida real
mente melhor. 

Eu serei uma criatura construtiva e andarei sempre 
de bem com a esperança. para. que mesmo diante de 
aparentes derrotas eu consiga, pelos caminhos das ex· 
periências, chegar à grandeza da vitória. 

\ 

GN NA IJIIBANDA PAGINA 1 

Pietro Lf baldi e. José Fuzeira 
f-!a Pátria Espiritucl 

Na semana passa.da, deu-se 
o de.senca.rne de dUBs Uu.stres 
figuras doo meios ~iritua- 1 
listas de nosso pa,is, e.moos 
com um reepelt:Avel ca.bedaJ 
de conhecimentos doutriná.
rios que os projetarem à 
admiração públiica., seoido no
mes conhecid<>s tant.o no 
Brasil qu111I1to no exterior • 

Treita-se de Pletro DbaJdi, 
ere,nde pensador 1t&1iaDo e 
que residia DO Bra&l1, paSs 
que ama.va e idol&tn.va, bá 
muitos aoos e de José Fu
zelra., escdt.or, ooo!ereocista 
e doutrinador emét:lto, que 
tanto batalhou pela unplan
tação e consolidação da 
Doutrina Espfrlts. DO fértil 
.solo brasileiro. 

J06é Fuzeira publloou, hã 
tempos, o admirável livro 
NJoana D'Arc - 'Oltlma ED-

CARLOS ALLEMAND 

pertou a, e.tenção de per.so
oalldades cé1ebies, e om o 
Elnsten e de Feml. 

OOnvencido que o Brasil 
tinha uma grande mis.5ão a 
c:umprlr, sendo a nação pre
c1est.lnada a 00lll6trUh- & Cl
~ &> Terceiro Milê
nio, P1etro Obüll abando
DOU a Itála, aua terre. ne.t.a.l 
e trallsferiu-se pan. o Brasil 
f1xalldo res!dêncki em SãÓ 
Paulo, onde eooontrou gran
de receptividade a suas idéias 
doutrinál1as. -

Em BnusWa., rea.1im-se 
desde 1966, congressos lmJ&lS 
pe.ra a discussão de sua Obra. 
s:ndo que estes congressos ~ .o 
real.wados nos dias 11. 12 e 

l3 de maiw, ex!St1D4o na; 
"CapLtal da E:spera.nçe." a 
Biblioteca Pietro ObeJdl. 

Além de "A Grande Blnte
se'', notáveis são as segum,.. 
tes obras de sua aut.oria.: ".A. 
Nova Clvilimção do Tereelro 
Mlllmo, "Evolução ~ Evan• 
gelho, o CrfáO''. 

Agora, que esl:e8 dedicados 
Obreiros do Senbor DCS pre
cederam e alçaram à PMlia 
Esl>irirual, certamente se co
locarão 1umo a outras ilu• 
rn1nedas entidades que est.ãAll 
colocando este abençoado 
país, este mara.vlibo6o "Bra
sil, coração do Mundo e Pá
tria do EvangelhoH, na na
ção líder do Universo. 

earnação de Judas 1scar1o- ---------------------

~ em ~uj~ls ~ CABOCLO IAND 
comprovam a tese entrevista 
no titwo, o que o levou a 
manter diversas polêmicas 
com a finalidade de defen
der o tema exposto em sua 

RASSO, 
UM VIBRANTE MALUNGO 

obra. 
PJetro Obaldi t.omou-ae 

eoohec.ido em I100SO pais de
vido ao seu livro ''A Grande 
Sio:tese'', obra esta que de6-

No nróximo diA 1.0 de abril 
'12, a Tes:Jda do C9.bOc1o Ian
dacassú, situada na Rua 
C&rlos Oosta n. 0 58, no Ja.
caré, dirigida mele. nossa. es
tima.d.a e efloiente Babá 
Ruth CUry e .seu prei.ado e&· 

O Inicio da festividade es• 
tá marcado para as 20 hora.; 
e 'D>la Malembê esta.rã pre• 
seut.e, rep-esentando o so
RE. 

Para a Be.bé. Ruth ,o es
timado Júlio e os seus dedi• 

oaqos filhos, o nõ6S~ ecomend ~ ~J~~~e~ 
AR:LUANDO DE CARVALHO ·ãiiii...,.....iiliiiõoi ..... ~..,..iiiii--iíiílii..,....,. ............. ---------------..a,; 

T. B. de Umbande. Pal 
Jo 'J.u ili de Aruan'..la - Ya
!or xu. Cristina - Rua E 
n.0 3 - Vila Nova Osasoo -
SP. 

e. E. Imaculada Conce~ 
Yalorir.l, Esmeralda Simões 
AI ves Rua. Engenho do 

Mato. 483 - Tomâ.s Coelho 
- Presidente, Manoel JOl5ê 
Alves. 1 

1 

Abaçé. de Yemanjá - Ya
!torixá Ma.rla da Conceição 

'(Cavile) - Av. Darci Var• 
1'86, 211 - Gramacho - RJ 
- Presidente, Sllvio Domin
gues - &ss6es aos domln-
8'00 de 16 em lõ c11al!l. 

' O. E. P&lhoça Séte Penllll 
d8$ AlmaB - Yalorixá, Ro&:i. 
Nunes - Rua Vieira. Ferrei· 
ra, ~ - Boosucesao. 

casa de cartdooe Cabana de 
Oxóssl - D~ do Pegigan 
Tonin:ho - Rue. Barão do 
Bom ~tiro, 163 - Engenho 
\N09o. 

Seara. Imac ll~ Ooncelção laô José Pieron! - Dua D m-
- Ba.balaô, Franc'.soo de AB· 1 te, '153 - Cordovll 
ais BIUT()6 - Rua. uranoe, 
1278 - Olaria - Se,ssões: -- -------
2.as/4.as/6.as-fe!ra.s. 

e. E. Ogum Megê - Ya• 
J.orum, Clné&a CSro060 
Rua Betanla, 129 - Ola.ria 
- Atende às 5.as~feiras apó! 
as 18 horas. 

T. E. Vovó Ma.r1a conga das 
Almas - Ya.!orixA, Maria de 
Lurdes Dias - Presidente, 
Antonio Dia:, - Rua. Sldõnlo 
Pa.!S, 2461 casa 2 - Casca.
dura - ~= 5."-feira: 
crianças das 14 às 21 horas: 
sâba.doo - adultos d.as a1 à8 
da manhã. 

T. E. oxum Ma.rê e cabo
clo Tupi - Ya.lorixã., Zul· 
m1m - Rua Felipe Camarão, 
137, tandos - Ma.racaná -
Se&ões: Segundas--feiras -
Preta! relhos; 6.as-feiraS -
Caboclos, da.s 30 às 2'J hOras. 

!:rerê da JU1)1ra - Baba-

Tenda Espírita 
ai Anton.io ! 

A Tende. &pirite. Pai An
tonio das Almas, dirigida 
pela iá Zilda Tavares de 
Oliveira, tem sua sede pró
pria na rua O, quadra 9, <:asa 
3, em Jaca.re~. 

Os d1a.s de s,es.<;6es são 806 
sábados com infclo às 20 ho
x,as. A3 entidades que a.ten
dem ao grande número de 
adeptos que pa.ra. lá se diri
gem em buSca. de alivio pa
ra. seus m!l.les são: C&boclo 
Pena Branca, Tuplnambá, 
Polba Verde e o nosso que
l'ido Pa1 Anton.!o das AJmas. 
Oinv1dam0s aos irmãos des
ta essa par.a oompa.recerem 
à nossa procissão do Ogum 
e deede j& agradecemos a 
pN!Sençe.. 

Os Terreiros Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Veículos ,,, 

De Divulgação: .. 
TABLóIDE GN NA UMBANDA - ~cula aos 

domingos com !( GAZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS - MENSAL. 

TUDO SOBRE O ESPIRITISMO 

Programa "A· Verdade Sôbre o Espiritismo" 
Aos domingos, das 21 à 1 ho1e, na Rá• 
cUo Continental 

SEJA FILIADO DO S ORE - CUNICA Ma
DICA - DENTARIA - ASSIS'MNCIA n;at
DICA E OUTROS BENEFtCIOS - Inscrições 
na Secretaria, Rua Pernambucos ,1.161 - Eu• 

cantado. 

Rádio Continental 
A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROORAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros -

Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas - Horóscopoa 
Comentários Respondendo aos Ouvintes e o Pino da Meia 

Noite com Seu 7 da Lira 

. ·' 
1. 030 KHZ e Ondas Curtass em 6 .195 KHZ, 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manhã 
Pt"Odução e Apresentação 

Babalorin MARIO BARCELOS * 
Direção 

SEBASTIÃO MENDES 

l 

-
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Sete da Lira continua polarizando todos os sábados as atenções 
gerah. No último sábado. ocorreu. lá em Santíssimo, uma das 
mais fü1das curas jamais vistas numa casa espírita. Uma senhora 
cujo nome não importa, pois milhares de pessoas podem teste
nmnhar e que relataremos, chegou para a mesa, numa cama e 
sem mover um só músculo. Confesso que eu não sei de que mal 
ela st1fria mas fiquei ali, no alto da Lira, olhando, como faço 
sempr1;- quando assisto o trabalho do Seu Sete. 

Era tal o esta.do da criatura que seus parentes não lhe colo
caram um vestido. Ela usava camisola e uma outra roupa cáseira 
que as mulheres ·usam ao sair dos seus apose-.ntos e que, confesso. 
não sei o nome. 

S!'te da Lira abaixou-se de sobre a mesa. trabalhou com sua 
cachaça e a expectativa era geral. A mulher não se movia, até 
41ue Seu Sete estendeu-lhe a mão e ela levantou o braço e segurou 
a mão da entidade. Depois, com ajuda de Seu Sete, sentou-se. e 
m achou pouco e ordenou: "Levante-se!", e ela, para espanto 
geral, inclusive de seus .parentes, levantou-se. E aí aconteceu o 
seguinte: a senhora levou um ''barra vento" da sua entidade que 
quis ittc·orpora.r, mas não o fez. 

A \'erdade é que a criatura ficou de pé e a cama foi imedia• 
tam<'nte jo~ada fora por ordem de Seu Sete . 

St>i;1mdo ouvimos dizer, a mencionada senhora havia abando• 
IJado 5eu., compromissos com o santo Não confirmamos, e, por 
isso. rli~i,emos que "ouvimos dizer". Tenha sido ou não esta razão, 
a ,erdaae é que Seu Sete demonstrou mais urna vez do que é 
eap:,7, e, como sempre, transferiu o acontecimento para Santo 
Antônio e disse que, ''quem cura é a fé de cada um". 

A grande verdade é que foi um fato lindíssimo e emocionante 
e que chegou a arrancar lágrimas de muita gente inclusive de 
alguns c.irubonos que choraram, apesar de já estarem familiari· 
2ados ~um íatos como êste. 

FREVO TA.i,IBE'.\1 HOMENAGEIA 

f: tão grande a popularidade de Sete da Lira que o Frevo 
Vassourinhas também lhe prestou uma homenagem no último 
carnaval. Na foto, o nosso amigo Zezinho, lá da Lira, com o des· 
taque representativo de Seu Sete, que foi muito aplaudido pela 
multidão que se encontrava na Avenida no dia do desfile. 

LEIA ORIXÁS 
Em Tôdas as Bancas de Jornais do Brasil 

-2.o Número 
T ~::!.o Sôbre as Religiões E:- ~írit.as . 
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Já com una número bem considerável, a., 
lnsttições do 1• Festival Nacional das Cantigas 
le Umbanda já estão prestes a se encerrar. Os 
eandidatos que ainda não fizeram suas inseri
~ deverão fazê-lo com a máxima brevidade 
pois já iniciamos inclusive à seleção das canti• 
gas que figurarão entre as sessenta (60) que par
ticiparão das quartas de final do festival. Os in

~eressados devem procurar o nosso companheiro 
João Barroso·de Menezes na sede do SORE, dia
riamente trazendo sete cópias datilografadas e 
para fazerem a gravação inicial que servirá de 
orientação para a seleção que já está sendo feita. 

DE 
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Voltam a 

Após o re<Xsso an tal da 
quaresma os tambores w ta
ruo a rufar a partlr do pró
ximo dia primeiro de abril. 
Os terreiros de Umbanda e 
Candomble reab•irão suas 
portas pa.ia receberem os fi• 
lhos de Fé e adeptos da Sei· 
ta. &ste ano sovernado ,POr 
nossa. Mãe yema.njá no.s trou
xe boas e gratas surpresas 
apesar de também vir ~sa 
nos assoberbar ainda ma:s de 
responsabilidades com o san
t-0. Aceitando como um de
s!gno dos Mtros a minha 1n • 
vestidura na presidência da 
Ordem Espiritua ista do Br11,
sil, órgão de cúpula que aju
da.mos a fUndar e na fase 
inicial demos multo de nos
sos esforços para a 1mpla.n· 
tação dos propósitos e seguir 
os caminhos para que !ol fun
dada por motivo de doença 
nos afast,a.mos do quadro de 
dirigentes e agora graças à 
'benevolência e o carinho 
c,omo me receberam os ver
dadeiros Um.bandilSt.as e can
dom.blecjstas retomamos mais 
fortalecidos com o prestigio 
da comunidade podem estar 
Cientes e certos de que não 
os deoepeionarel. vontade de 
lutar e zelo pelas co:sas do 
Santo, é ponto pacifico. Aque
les que nos conhecem bem, 
sa.bem do que somos capazes 
de rea.llzar. Rest.a.-nos tão-
'90mftlte. pedir o r 1 
apoJo de público dos milJtan
tes da seita para que po.ssa
mos levar a nossa nau a por
to seguro. MUito grato a to
dos e mãos à obra. 

.N'OI'ICIARIO 

YAO DE EXO Be.raboque 
saiu no Ylê ~ - Até 
mesmo a chu.va tmpertlnen
te não empanou nem Impe
diu que o povo do da.!lto se 
l<>comov~ para a Roça di· 
rigida sabia.mente pe,o Irmão 
Ta.ta de Enkice Reis, locali
zada na Rua Magno de Ca.r· 
valho, 19, Ohatuba 1Mesqui
ta, - A !esta transcorreu 
com grande blilhantJ.Smo e 
pompa tendo comparecido 
grandes nomes da nossa seita 
e da erõnJca especializada. 
Dentre os presente:, dec;taca
lll06 o oontrade Boanerges 
Lavra, Ekede Ondina de oxa
lá da casa de Ton1nho de 
Oxosse, Ogã Gedebi, P&ll111ra 
André da casa de Kartbé, 
João das Matas, Severtna 
Gremosa da !lê de Oxum, 
Olaoemi do Y1ê de Egun Nr 
ta. 01.rceu de Oxalá, O.E.B. 
representada pelo Irmão J. 

GN na Umbanda 

aaa flermmbaDo ua Dica..., - C1B 
OWtiljOGf.lDdal 

Rufar os 

Damas10, Nilza de Ian6ã. Ylê 
Santa Bárbara, Fomotmno 
do Ylê de Jagum, Claudio de 
xemanJã, C'!audioe de Ye
manjá, Tião. de Bo1ad€iro. A 
Yaô foi criada. rob os cui
dados da competente Ebami 
Georgia <Mãe Jó), Abacê 
Margarida e do Ogã Alexan
dre. o ato do no'lne deixou 
a p atéia em suspm.;e e o 
Santo respondeu EXú Bam
boqaê sob calorosa salva de 
palmas e rojão de fogueres 
Agradecemos as refen:nc1as 
el~osas feitas pela maioria 
dos Zeladores de Ortxã pre
sentes ao traba!ho e!lcetado 
por nosso Editor Geral Irmão 
Mário Barcelos, na direção do 
Tablóide e do SORE. 

AJEUM de Vovó Cambln
da - O terreiro do Caboclo 
Tupy estará recepcionando o 
povo da seita no próximo dia 
lº de abril com um ajeum 
Odara pela passa.,aem do ani· 
rersário <ia Vovó Camb.nd:1 
Inicio do Toque às 22 horas. 
GN-Umbanda é convidada de 
honra bem como o Inn5o Ba
balorixá Tola Ma emM. 

ROMARIA à pra.la e ca
choeira - No próximo dia l • 
de abril. Sábado de Aleluia, 
o A.SOE São Jerontmo de 
N!lópol.i6, à Ru.a Dr. Manoel 
Reis, 1941, e.5ta.rã realizanoo 

Os ensinos ditadoo pelo ~
pirit.o da Verdade a Alla.n 
Kardec, em Parls - França, 
dando base a Codificação da. 
suave e consoladora Doutrina 
~pirita, forma o élo entre a 
criatura e o cria.dar, emitin
do o jorro de luz que acla
ra as mentes e abre aos co
rações aflitoe e desesperados, 
desesperançados das lu-tas 
deste mundo, os ditames de 
uma !i1000!1& racional. lógica 
e per. eita, que mostra que n6s 
mesmos. por nossos at.os, 
ações e pensamenoos é que 
somos responsáveis por tudo 
&quilo que nos acontece no de
COITer das nossas existênc.ias, 
Seja de bOm ou de mau. 

A P8r disto, mostra-nos o 
Espiritismo que nem tudo está 
perdido e que a reouperaçã,o 
do terreno perdido depende 
de nós mesmos e que somen
te as boas ações as boa.• obras 
é que formam o sust.entâ• 
culo de nossa fellcidade til· 
tura. 

Isto acontece mediante <t. 
aceitação, po:r pa:-te do F.s
plrttismo, da benéfica e ló
gica dountrina da Ree11carna
ção. prov&ndo a l.n!lnita rr1• 
zerteórdl.a do Pai Oelesttat. 
.... e deseja a salvação de to
cbl os aeus !illKis rato esbe CJ12 
80mente poderá acont.ecer 
quando t.oda. a humanldade 
for pura e virtuosa. 

l: tão grande a preocupa
ção daa Fo1"98S Fspil'ituals do 
Espaço com a evolução moral 
dos habitantes da 011> Terrá
queo que suoedem..se em tio
coe sana de nosso -c,19.n~ 
ta, as mani!esta.çõea mediúnl• 
eas. alertando todos os povoe 
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Tambores 
MIRON FILHO 

o Toque de re.a.bertura da Gi• 
ra e pe1a manhã. farão roma
ria à praia e cachoeira de 
Coroa Grande. A Ba.l>alorixn 
JuHeta comunica aos seUs Fl
lhoo que as re..serva.s de va
gas para a condução cspe· 
cial jâ estão se esgt>tando. 
Os interes.."tl.dos devem, com 
urgência, procurar o Ogú 
Moacir para acertarem suas 
acomodações. 

ORDEM Esplrituall.sta na 
procissão de Ogum - A no
va Diretoria da OEB Já est.â 
se movunentando para a.nna.r 
a sua cara va.na para a pro
cissão de Ogum, promoção do 
SORE. A presidência comu
nica aos filiados que a sede 
soctar está provi,sorlnniente 
f,llllC!Onando de 8 às 1811 30 
mln, até a normal.lz3ç:w de 
t-Odos os Departamentos. 

ABAÇA de Xangô <Jardim 
Bom Pastor) - No próximo 
d!a 8 de abril e. Yalorixá 
Nancy, chefe do Abi.çn de 
Xangõ que coloca.rã na pra
ça mais um Barco de 3 Yaõs. 
Por nosso intermédio, a nos
sa Irmã convida o nosso Edi
tor Mario Barcelos e "'I'Ola 
Malembê". N& semana en
trante, receberemos o ~feio 
e encaminharemos. Grato 
antiecipadamente à efic:ente 
Nancy. 

Assim Ensina a Umbanda 

Pobre daquele que sucumbe 
pela fraqueza espiritual! Tu~ 
do na vida deve ser discipli
nado. Até mesmo o amor. 
Sem uma dil.'etriz traça.da 
ninguem chega ao destino al· 
mejado. Quem porventura 
pense que núo precisa orien
tação nem conselhos, acaba 
isolado e triste. Ninguém 6 
tão forte que não precise de 
um aperto de mão de wna. 
criança que sorria. Ninguém 
tem tanto amor que menos
preze um 6sculo. Ninguém 6 
tfio rico que desperdice um 
punhado de carmho. J;: assim 
que vivemos o dia a dia. Cor
rendo em busca de perfeição 
material para poder enfren
ta. as desditas que surgem 
constantemente no crun!nho 
de todo aquele que queira 
trilhar com dignidade o ca
mlnhc espiritual Chicc Xa
vier, Cacllda de Assis, Zé AJ.'1-
gó e tanto outros médiuns de 
prime ra grandeza !oram .?S

pezlnhados pelos menos en
tendidos nos mistêrl.os sagra
dos dos espirlto.s. A vida es
pirita é ·un solo ingrato onde 
nascem ãrvores floridas ou 
espinhos. Portanto, não deve
mos nos iludir quando somos 
solicitados a cumprir uma 
missão mesmo nas horas c!e 

J. B. I.U. 

nosso descanso. Umbanda 6 
mlssúo, e toda misslío é es
pinhosa. Quem abraça a lei 
dos espíritos pensando cm 
bcnefwlos pessoais que vil 
~alndo desse barco que fatal• 
mente será lançado no fundo 
do mar de sofrlmcnt-0s e 
deccpçocs. A pior tempestade, 
é a que sai da nossa própria 
alma. Por conseguinte; nin• 
guêm tem o cllreito de usar e 
abusar do.s coisas sérias. 

Pobre do médium que bus
ca na sua faculdade medlúnl. 
ca a conquista amorosa! 

Pobre do soldado dos Orl• 
xás que vive à custa das 
agonias dos sofredores que 
choram na sua porta em bus. 
ca de lenitivo para os seus 
males. Feliz daquele dlcllra
dor dos desejos etéreos que 
cumpre rigorosamente a., 
n o 1· m a s estabelecidas po:r 
Zambi, o Pai eterno. Niio 
queremos com este esc :1to, 
mudar os conceitos hum nos 
e necessidades orgânicas ofe• 
recldas pelos próprios ol'ien• 
tadores da crlntura viva, por
que somos seres arga.nicamen. 
te carentes de certas "aju
das" para que continuem<>.:!! 
fortalecidos e cumprindo o 
nosso sagrado dever de mé
diuns. Zambi é generoso com 
todos ... Ninguém recebe me-

i;. •~ ..c,a.dn Ut!J I • 
ccbc a parto que t-.etn cstr 1 

CARLOS ALLEI\1.AND 
pelos E.eus trabalhos. Não po• 
demos nem devemos nceitar 
entre nós, irmãos que bus• 
quem na religiosidade cega os 
seus desígnios terrenos, 'P(llS para a prática incessante da 

bondade, da harmonia, da 
paz, do amor e da Fratern1• 
dade Universal. 

o ~iritismo foi intensl.f1· 
cado com esta finalidade, ha
ja vista seus conceitos sadios, 
puros e clássico: 

«Fora da Caridade não 
há salvação> 

«Deus, Cristo e cari
dade> 

«Nascer, viver. morrer, 
renascer, progredir con
tinuamente, eta 6 a lel> 

ie mister compreenner-se. 
também, que as religiões exis
tem segundo ac grau das ln• 
tellgncias bu.manas e, sendo 
a.smn, não devemoo, em hipó
tese nenhuma forçar as cria
turas a seguir a nossa reu
gião, t.eodo--se sempre em 
mente que a rellgião verda
dPi.ra é a Rellg1ã.o do Amor 
Universal, cujos t.emplos são 
os oorações hum.anos. 

Lancemos aos sep- f>l>pfritoe 

Leia Sempre 

O Tablóide 
"GAZETA NA 

UMBANDA" 

e. .semente da Boa Mensagem 
da Esperança e ela, por certo, 
eclodlrá. no momento opor
tuno. 

Agindo &Sfillll, estaremos 
servindo a Deus, a Jesus e a 
Humanidade, segundo o Novo 
Mandamento de Nosso Guia 
Venerável: 

<IA.ma.i•'VOO Ull8 800 OU• 
tros. tanto quan'to eú vos 
amei> 

esses serão os nosso ma.ores 
inimigos. Não dedique um mi
nuto sequer pensando nas 
maldades que por acaso al• 
guém tenha praticado contra 
você. Pense o dia todo nas 
coisas boas que você pode e 
tem o dever de praticar em 
favor de todo aquele que não 
possa fazer. Assim é nos.5a 
Iel. Assim ensina. a Umbanda. 

Os Terreiros Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Veículos 

De Divulgação: 
TABL6IDE GN NA UMBANDA - Circula '!os 

domingos com a GAZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS - MENSAL. 

TUDO SOBRE O ESPIRITISMO 

Programa "A Verdade Sôbre o Espiritismo·' -

Aos domingos, das 21 à 1- hora, na RA· 
dio ContlnentaL 

SEJA FILIADO DO S ORE - OLtNICA Mit
DICA - DENTARIA - ASSJST&NCIA reat
DICA E OUTROS BENEFtCIOS - Inscrições 
na Secretaria, Rua Pernambuco, 1.161 - ~• 

~antado. ~ 1 
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1 O Cantinho da Corrente Mental 
MARIO BARCELOS 

( Não sei nem re voces vão considerar o que va.1 se se· 
g'.ltr, como umu. rrônica. Eue gostaria que cada um de 
voces sltui;sse tudo como um" converM entre amigos, na 
qual eu falo e voces meus !nnaos queridos que ouvem 
e analisam 

Desde 1968 E;St mos à frmte do SUPREMO óRGAO 
:DAS RELIGIÕES l!'SPtRITAS numa ~uta tremPnda pela 
soj}revivência. remo. problemas internos enormes mas 
Jamais de. ··amos ar lutar pelos direitos dos no.ssds as
• O<'lados e da nC>Esa rellglao em geral. Tanto o nosso 
prc.,.rum t coiro a revista e o tablóldf' estão à serviço 

le todos 'oo terrt:lrQS, sejam filiados ou não pois não 
:·,,. mos d"s.tlnçao r.en separação. Temos a maior ca
<iela de dlVU.:n;ação tcplrita jamais possulda por um 
ónão de cúpula, mas estamos necrssitrndo urgente
illl ,nte Cie aJ11d a 

Qurmdo falamcs em ajuda, não situamos o pro· 
3:>l"ma no c.inhelro, se b.?m que ele Stja o fator primor
dlt, m:..s sem ser absoluto. Precl.nmos de cohbora
fío. De c&'leçM t,,U" pensE;m junto conosco. De homens 
e mulheres de boa vontade que se chegmm a nós e nos 
deem seu ind1sp··nsável apolo. Almejamos uma sede pró
pria para poder-m•>s expandir nossa ação. Queremos dar 
tanto ao nosso po.-o mas lamentàvelmentc, recebemos 
anuito pouco Se cada wn der wn pouquinho de si, che-
garlamos a um bom qulnhão. • . 

Agora mesmo lançamos tltulos de socws proprletâ.
dos. Estamos esiierando por você, pois sem voce nada 
poderemos fazer Somos um grupo de boa vontade mas 
não temos entre nós nenhum capitalista. Temos tra· 
balho e amor par<t dar e para 1sso voce é figura. indls
l(>Cnsável. Eu estou diàriamente na sede do SO_RE que 
é O Quartel General do Exército Branco de OXala. Faça 
mn exame de conscinêcia. Seja sincero oom voce mesmo 
e pergunte ao seu eu: "O que é que eu já fiz_ pelo nos· 
oo povo e pela nossa religião". Se voce deduzir q1;e já 
fez multo, faça mais um pouco. Se deduzir que nao fez 
!nada aproveite a oportunidade para fa~r agora: ., 

Vf'nha me ,·er. Falar comigo, sentir as nunhas 
!dôlas e ideais Eu estou lhe pedindo encaecrdamente. 
IPuca. uma t!lrde e tome conhecimento dos nossos pro
blemas. voce pode nos ajudar e wccl.santos sin.ccra-

ntc a. ua aj 1da. 6s c1e 
0 se de todo rvr unpos1vcl voce vir até n . m..m . 

.seu nome e endereço e nós mandaremos alguém ate 
vocc para lhe dar a.s expllcações necessária.5. O 1.mpor
llian~ o que você sáia do desconhecido no que se refere 
e. causa dos espt:-ltas e deixe de ser apenas um rosto na 
multidão. Seja um soldado de Oxalá, mas seja u~ sol
dado atuante. Estou aguardando o seu pronunc1amen• 
u. e desde já, Deus que lhe abençoe. 

Sábado passado, dia 18, o 
dia pa.ra mim estava e!l"ado. 
Hav1am me co!oc:.do· ao cor
rente de tants.s coisas desa
graa:.ve,s, de tantos com€n
tár!os peçonhzntos e eu es
tava de :>.:.s•imo humor. D'l
ra.nte • ada a tarde um só 
peru-amrnto martel va e a~r
mentava meu cére~ro: :;er,a 
mesmo vcrda<.e o q.ie me hs.- ~ 
v.am dito? ser&. que uma fi
lha de meu pai esq-:..ecc. ...... de 
U.'llll. hora para o,1tra tudo o 
que de bOm havia receo do? 
será que eu, peL pr-1me r,1, 

vez, teria me enganado a 
respeito de uma. pessoa? Qua
se ao cair da noite eu já es
tava pronta para Ir ate à <:a• 

sa dela saber o que, de fato, 
estava acontecendo Fol 
quando começou a se formar 
a tempestade: os raios risca
vam o céu os trovões fazl3.Ill 
estremeoer a terra e a ven• 
tania varria tudo o que en
contrava pela !rente. Enca.. 
rei a mudança do tempo como 
uma resposta da minha mãe 
Iansã e do poderoso Xangô 
e mudei meu pensamento. 
Não importa que falem de 
nós. A verdade é que o nos
so sucesso pode estar pertur
bando a quem nos .íulp:a.va 
quo.so acabados. Mes o que 
iJAparla n,&.mo que a R'DC9. 
do Xa.ngõ de Ouro va1 rea
brir no Sábado de A eluüt e 
com grandes festas que se 
prolongarão por todo mês de 
abril. . 

A noite, sob o espoucar dos 
foguetes, os tambores rufarão 
louvando OIS n06005 orix:i.'! e 

Terreiros Que Recomendamos 
' Babalorixá: Reis de Ogum. 
Tem a digna Sumbo Eley -
Ne,ção Angola. Emamy Jor
glna (Mãe Jó> - Rua Ma.,,"llo 
de Carvalho, 19 - Esquina 
'~ B~ Neves -
~~'9- Est:i.-

<m <=!::) cm 
Tenda Espirita São Cl.prta

no - sede: Rua Valentim Ia 
Fonseca, 37 - Estação do 
IR!achuelo - sessões às lkl· 
gundas f'! sextas-feiras. Yalo• 
rlxá: sra.. Am<'lia. 

e,::,, rn,> e~~> 
Tenda _Espirita C&boclo Pe• 

na BrancP - Sede: Rua 
C'hopp, Lote 2:9 - Bairro Dr. 

1 Laurendo - "!axias - Estado 
l t1 Rio. Direção do Ba.balilG 

Sr. Amaurl Soares Parent.e.s. 
sessão aos dominios. de 15 

' em 15 dias, a partir das 16 
J horas. No próximo domln~ 
r cstarâ neste Programa. Na 

seção UMBANDA DE BRA• 
ÇOS ABERTOS. 

e~~> e~~> cm 
'1'(:nila Espkita Caboclo Se

te P'lech,• - Localizada na 
»;tr,.da do Cafundá - Ta• 

ARMANDO DE CARVALHO 

que.'ra - Jacarepa..,"'llá - Di• 
reção das Yalor!xá.<i: sa.randy 
Barbosa de Souza e Catarina 
LelJ.•a da Silva.. 

C:ll<> C>.1') ($) 

':"enda EsPlrita Urubatão da 
Gula - Rua Iturblde.s Este• 
ves, M - Campo Grande • 
Com.ar!. 

C=ll<) (:il<) (#) 
Centro Elsrpirlta Pag,6 Ve

lho - sede: Rua Rea-1 Gran-

dezia. 48 - Bota.fogo. Ses· 
sões às segundas e quintas
!eiras. Direção do Sr. Fran
c!.sco. 

(,!!:) (:ll:) ('::,) 
Grupo F.spfrita Amor e Fi 

- Rua Pa.re.mopema, 163 -
Ilha do Governador. Sessões 
u terças e sextas-feir1111 -
Presidente• Dr. oscar Formt· 
Chella. Y~lorlxÀ: Sra: Hllda. 
l"ormlohella. 

Escolin.ha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário. - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado. 

Grande área para recreação. · 

Rua João Alfredo, 32 - llluda 

Telefone: 2-32-0250 

DffiEÇAO DA PROFESSORA NELY 

MATR1CULAS ABERTAS 

. 

ofereceremo8 a· todos um iros
toso aje1Jlll p.eparado pelas 
!:ilhas S,nda V.11, M calem e 
Pananc,. No s bado a seglllr, 
haverá uma festa em lo uor 
a.o C'aboc. o Laçador B >. d<1ro 
que tra.ba ha com o :r;_b lo
r xá Mário Barc'!los, com f::.r
ta cLt•rib'r ição de fnta,; mi
lho verde e bolos de m lho. 
Ft'ote :::-emos t;..mb n !!OS sá
bados seguinte.; os Exu.: e os 
Cabo~lo.; de Pena s 'rá qt..e 
iFto é sinal de der· otu s na: 
dt! que estf.mos ic,u,dádos, 
como estt. rendo coment~do 
por &se. pesooa? Eu aeho que 
não. Eu tenho a certeza de 
que agora é que e.stamoi; se
guindo uma rota firme Na
da nem ninguém nos farão 
parar. Como bem diz a letra 
de uma das músicas lnseritas 
no Segundo Festival de Can-

Visit.as ao 

MAE ELIS 

ttga3 de Umbanda: "Nos 
ral-05 que cru.zam o ar / na 
f.úr, da ventania / vi a !orça 
da o-... / e o poder que ela 
irraJia ... " e ela me deu a 
respo. ta que eu queria. Pla
giando o que Tola MalemiJê 
escrcv: i dom,ngo pae :i.dc &6 
posso d.zer que "c'l.da filho 
de E r to ~m o pa, q te me
rece". Ezrx;ro q' e d ts. vez 
v<Vê t...,.,ha e..colh do oc'1:o já 
q.ie o s&.n•o c,<1.e você carre
ga e~_o heu ena.do. 

--.. -
Mã,e Ell.s atende com Pom

ba Gua Mã.ria Mulambo ns 
segunda-feiras e aos sábados, 
a partt.r das 15 horas, na se<le 
do SORE - Rua PernambU
oo, 116-1, no Encantado -
Auxiliado pelo vodunze zaze 
Erangi. 

SORE 
T.E. PENA VERDE DE ARUANDA 

BABALAô - Menino de Pena Verde (Walter} 
Rua Ierê. 544 - Vicente de Carvalho 
Sessões aos sábados de 15 em 15 dias 

Conr:ultas às qutntas feiras a partl.r das 15 horas. 

BEl-."EDl.TO ALVES 

Ogã da Tenda E.wtrtta Ogum Beira-Mar 
BABALAO: Jose da Silva 
Rua Libom Reis, 121 - Coelho Neto 
Sessões de 15 em 15 dias - aos sábados 
Consultas às sext.as-feira.5 a partir das 20 hora$. . 
CENTRO ESP.t.RITA OGUM BEIRA-MAR 
E CABOCLO VIRA-MUNDO 

--
YALORIXA: Maria Filipe Pedro 

Vicente de Carvalho 
PRESIDENTE: José Filipe Pedro 
Sessões de 15 em 15 dias da.5 9 às 16 hora.1 
Segunda-feira Jogo de Búzios 
Quarta-feira - Cartas. 

JUREMA DA CACHOEIRA 
ESTARÁ NO FESTIVAL ! 

o nosso querido irmão Mar• 
cillo Frusca, veio nos visitar. 
Presidente que é da Ordem 
Umbandista Jurema da ca
choeira, nos deu a boa no~& 
de que a futura sede do terrei
ro Já está em fase de conclu• 
são e que funcionará na Ave
nida Marechal Rondou, 1985. 
estando prevista a inaugura
ção para o dia 22 ou 23 de 
abril. 

Por outro lado Mai·cílio. que 
conseguiu um brilhante se
gundo lugar no 1.° Festival 
Nacional das Cantigas de 
Umbanda, confirmou a sua 
participação no 2.° Festival e 
inclusive já selecionou as 
cantigas que serão apresenta
das por êle e seu grupo. 

Ainda na nossa palestra., 
Marcllio avisa aos irmãos um
bandistas que o terreiro que 
ora eles ocupam, também na 
Avenida Marechal Rondon, 
número 2103, ficarâ vago e 
que qualquer centro que este• 
Ja precisando de uma séde 

poderâ alugá-lo. Para maio
res detalhes, recomendamos 
que telefonem para Marcllio 
para o aparelho 229-0909 ou 
para a sua residência pelo 
número 254-0980. 

Bonito Terreiro 
Na Piraquara! 

A Tenda Espirita caboclo 
Mata Virgem e Ibarainho. 
•uncicma em sua sed,e na Rua 
Cesar, 55. na Plraquara. Rea· 
lengo, sob a comp~tent.e ' 
r 0 ção da Yalorb::ã M:ar'a On
dlna Braga. OS t-OQues são aOI' 
sábados de 15 em 15 dias e a~ 
c-onsultas são realiza.e"• dià
riamente com o EXU Lbaral 
nho. A casa segue o ritua 
conhecido por B·· l'' r 
oho e é a única do gênero !'.l 

Gu-anaba.ra. 
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Ab.acá 
.> 

de Xangô e 

Sete Cachoeiras ' Em dias des'a ~emana re
oebemos a v!sita do nosso ir
mão Otacilio e.ornes da Silva 
Presidente material do Abaçà 
de x,n;õ e S:>te Cach0€iras 
que tem a sua bonita. sede n:; 
Rua Co~ta Rub;m, 75. Pira
quara.. Realengo. A ca•n ê 
dirigida com muita comoe•ên• 
ola pe· • Yalorixá Dulce da 
SllVll Neves e a., ,,;essões 9:t 
~;;za.m às segundas-feiras ~ 
Ml6 s:ibados. Sl'mpre ::om 
IJZ'ande afluência t\e r!E"is 
Uma das principais entidade.s 

de dona Dulce é a slmpiitlca 
Tla l\faria. muito querida de 
tod,,s os filhos do tenei:o . . 

Otacilio é membl'O u., cllr~
toria da Coligação Rural Um
b:mdist.a de Zambl, a «CrlZ•, 
que é dirigida pelo 11ooso que
rido Miguel Pa~tor. conver
Sflmos sobre assuntos do san· 
te, e sinceramente desejaria
mos contar com est.a casa :ia. 
Proci•são de Ogum quP reali
zaremos no próximo dia 16 

de abril. 

· TABLOIDE GN NA UMBANDA 
Um Jornal de Utilidade 

Público a Religião! 

GN NA UMBANDA DOl\UNGO, 26/3/1972 

CORRENDO GIRA 
TERREIRO DO CABOCLO 

URUBATAO - Sede Própria. 
- Rua Ta11gW·â, 448. Bon
S!,.-Cel;SO, Se.sooes aos sábados de 
15 em 15 dias. Pomba Gira 
Mub.mb, atende às quartas, 
!eiras. Direção da Yalorixá 
Sra.. Deos1.1léa da Costa . ' 

TERREIRO DE VOVÓ CA· 
'I'ARINA - Rua. 17, Quadrn 
i2 - Casa 25 - Guadalui:>~ 
- Y:>odoro. s=~~ aos sA· 
badoo. de 15 em 111 dlM. 
Yalorixá · S,·a Cenezle ca.r
d06-0. 

LEIA .-\ RF.\"ISTA «ORIXAS• 

Agora nas Casas de Art!,;:os 
d.e Umbanda 

TENDA ESP.LR.ITA MAMAl\: 
OXUM - sede: Rua dos 
Araújos. 39 - Tijuca . ~ssoe~ 
I\.S sextas-reiras. Yalortxá · 

Tia Dai~-

BOANERGES LAVRAS 

aElNTR.O ESPLRITA C'A• TUA DE BOIADEIRO - Rua 
BOCLO SETE FLECHAS - .>-_ã.i> Ferreira- Plnt.e.--1.W....= 
Sede: Própria.: Rua Jo~~- '-Bairro J'Urltt - Nova. Iguaçu\ 
~. l?.172, casa. 3 - ~ó~ =-Estado·tlo Rlo~~s fWjf' 
lls '-- Estado do Rio. - 1 i;á,ba.doo, de lll em 15 dias _ 
n-a-fÍrir para ses.são de d~"ll• Y'llorlxâ: Sra. Florlnal<ia de 
vol'Vi1me11to no próx. dia 1.0 de AhUJo. 
abril. Di1"t"ção da Yalorixa 
l\fâl;zinha. (f.:<:-~, 

TERREIRO ESP1RlTA 
OGUM MEGli: - Sede: Rua 
Camutang6, 16, Tljuca.. se.a-· 
sõ · .os sdbados. de 15 em 15 
'11as. Direção da Yalor!xA, 
~a. Arlete da Silva Co;,ta, 

Dia 14 ae març., com}'le• 
tou mal~ u.ma risonl,11 prima· 
vera a simpáitica Yalorlxá 
Mar Ia zlnhe. dirigente do 
C'entro ~pirita caboclo Folha 
Verde. Rua. OUrupaiti 217 -
Engenho de Dentro. Que no•· 
so Pai oxalá lhe dê tudo <'le 
oom. (~,,,,~, 

T!,BA DE XA~lGô - O~ 

GRUPO ESP.t.R.ITA 'l'Elt-. 
RiEl'RO DE OXôSSI - ~e; 
Rua 29 de Junho, 491 - Vai• 
pa.raf.so - Petrópolis - Es• 
ta(lo do Rio. Sessões AI! lltl• 

gundas e sextas-feiras. :sa
balaô. Sr. Antonio de Mflfc..,,: 

TEND\ ESPl'RITA PAI 
TO:Ml1: - Rua Alfredo caz .. 

elro, 132 - B 0 ngu - eee
sões aos sábados de 15 em llJ 
dias - V0vó Maria Januán,. 
a.t.en de às sextas-teirn.S, a p,a.tn 
tir d11.s 15 hora!! . Ya.loriitt\: 
-~ 1 .nira Pereira Medelro,a. 

---------- - - -- ---- -

Borósco:po Espirita 
CABANA ESP:talTA CA• 

:Bt.>C'LO T. U13ATlil - Rua 
T - -mld!a . 67, Ramoo - Presl·• 
dente: Francisco zoroast.ro 
:P'er; ,o ' ,•a. Yalorl,:. Sra.. Ero!
lla de Souza Martins. sea-
$Õe-~ às sextas-feiras. con.sui• 
tas às quartas-fel~, a J)!IJ'& 

OAPRICóRNIO - De 22 de dezembro a 20 de janei
ro - ~~ Regent.e: Saturno. Orixás: Oxalá - leman-
1-á. e 0XOiS81. 

E.9ta semana será agitada e chei de e,m,preendimen
t.os ba8tante !avoràveJ.s. Aprovelte as chances que apa
recerem e faça d.:las meios de lucros. Não se afobe em 
decidir sobre ques1óes. 

Faça planoo no fim da semana com a pessoa amada. 

AQUÃRIO - De 21 de janeiro a 19 de fevereiro -
A6tro Regente: Urã:cio. Orixá: Oxalá e linha das almas. 

Nesta seman'.l as viagens não são recomendáveis . 
Tl'a.n.stira. caso apareçam, para o início do próximo mês. 
Não viaje de av;ão sob qualquer hipótese. Trate bem a 
pe.ssoa. amada, p,o:s do contrário haverá iério atrito en
t;re ambos. 

PEIXE - De 20 de ~vere!ro a 20 de março - Astro: 
Regente: Netuno . Orixás: Omulú e OXó&si. 

Esta semana lhe trará uma surpresa agradável. 
Uma pessoa amiga que s,e afastou por questões de intrl
{!Ja vai lhe procurar . Tu.do ficará esclareeido e a amiza
de voltará mais sólida . O trabalho vai merecer atenções 
~ais. Não deixe de cumprir suas obrigações com a 
tamUia. 

ARIES - i,e 21 de março a 20 de abra - Astro Re
~nte: Marte - Ori:xás: Ogum, 

A semana .serà boa. para os nascidos em Arles. Tudo 
__, que aoonteoer seri bom. Pense em nov06 investimen
tcfJ, aplique suas economias e só não é recomendável a 
oompra de oan-o nóvo ou trooa. Tudo estará. certo, inclu
,1'\'0e o setor amo~o. 

TOURO - De 21 de abrll a 20 de mato - Astro Re
~te: Vênus. - Orlxt: Ogum. 

A .semaaia. sera relativamente boa. . Não existirão 

'.)l'Oblemaa 1. não ser 06 cotidianos. Ou1de de encet.ar 

Nôvo Horário Para Búzios. 

O nosso companheiro Márlo Barcelos paa
saré a atender para jôgo de búzios. na sede do 
SORE, na Rua Pernambuco n9 1.161. às têr
i:u. quartas e qutntaa-teiras. no tlorár1o dai 
L5 àl 20 noras. oa tntereasad01 deverão pro
!tuar a secretaria do SOR:B para apanhar 
tlchM. 

plaJ?,O.S- pois a época é boa para novidades no setor pro
t!.ss1onal. Tudo bem no setor amoro.'110. 

GEMEOS - De 21 de maio a 20 de junho - Astro 
.Regente: Mercur.o -. Orlx:á.<3: Ogum_ e Unha das aJnms. 

. Esta semana Sfra cheia de realizações para o.s de 
<Mmeoo . . ~ode acontecer um li~iro desentendime nto 
com o conJuge mas será tal a euforia do per1odo que 
f:le por si só :;P, desmtegrarà. Se voeê puder, dê · um 
agrado a Ogum e para as almas. 

OANOER - ~ 21 de junho a 20 de julho - As· 
tro Regente: Lua - Orixá: Xangô. 

A _ semana se mo.strará Instável mas a fase não será 
negativa. Os negócios e.starão noxmais mas o setor 
11?:1,oroso poderá flcaT meio balançado por motivo de 
cmmes . Mantenh,i a calma e confie na pessoa amada 

LEAO - De :n de julho a 22 de a,gõsto - Astro Re
gen~: Sol. - Urixás : Naná Buruquê, Obaluaê e Ie
manJâ. 

A semana estará duvidosa com ligeira tendência 
para a parte posl_tiva . Neutra.l.ize a parte negativa e 
logo na segund;1-fe,ta acende sete velas no cruzeiro das 
almas e em seguida, na prim.eka encruzilhada que pa.s
sar acenda uma vela vermelha e preta para o exú 

VIRGEM - De 23 de agô.sto a. 22 de setembro -
Astr<? Regente: Mercúrio. - Orixás: lemanj á pela re
gé:nc1a do ano . 

. O periodo lhe proporcionará boas vlbracões . Apro
vei te ao má.xlmo a situação mas não oometá exageros 
mot~vad~ pelo evtusiamno. OUide um pouco da saúde 
P. nao deixe que a estafa lhe dMlculte as açõeB. Alimen
te-se oom comidas leves e evite o fumo e o álcool. 

LIBRA - De 23 de .setembro a 22 de ou,tu,bro - As
tro Regente: Vên1;1a. - Orixás: ]beijadas e xangõ. 

O perlodo te-ra forte vibmçã.o de Xa.ngô mas Iansã. 
também estará. na BUS. gára devendo mereêe-r velas e 
precas. Se fór po.uível dê obri.gaçóea para ambos. Tudo 
bem no setor a.moroso e proflsional. 

ESCORPIAO - De 23 de outubro a 21 de novembro 
- Astro Regente: Marte. - Orl'.Xá: Xangô_ 

A semana. começará com ligeiras complicações qeu 
logo se:ã solucionadas. Não se deixe aba.te-r por isso, 
pois o ciclo vai melhorar nos à1as segiuntea. o terreno 
amoroso estará. bem. Tenha cuidado oom as encruzi
lhadas e procure usar roupas cle.Ta.s. 

SAGITÁRIO - A semana não será das melhore.s 
ffl68 mesmo 3S8im. não tra.rá problemas de ordem gra
ve. Evite kequentar terreiros sem esw- devidamente 
p«'epalTado e com o corpo limpo pa,ra e1Vita.r pro~emas 
,ra, vee. A famllia, l~rá ter toda prloridMe no pe,rlodo 
.,- NN. ffll. eua. muito bem· iffMlJMlo. 

das O horas. 

TENDA ESP1RITA PA:t 
''"<". M '1'>1!: AllUANDA---,-~-~

Rua 811.lvador de Sá 224 -
Yalorlxá: Ame lia · Simõe&. 
sessões às segunda.~ e sexUIB• 
feiras. 

Notícias Da Equipe 
Vovô Chico 
Tenda. Espirita Sã.o Jeront

mo - Rua. Catulo cea.ren.se 
n,0 196, Engenho de Dentro,,i 
Ba.balaô; Ho'.racio Reis. G,il&• 
Chefe: Caboclo Arranca To
co . Sessões aos .sábados, àl 
21 horas. 

--.. -
OI.bana. Pe.l João de M1nal 

- Rua. Borja. Reis n.• 58 -
Engenho de Dentro. B&.balaO: 
Cloero. OUl.a.-0.befe: caboclo 
Urubatã.o e Pai Jol\o de :W..
na.s. Sessões às qual'tas-lfeiru 
e sábados . 

- - ::--

Ten·elro Pio! Ambluilo tia 
Bahia. - Rua. e, lote 41'. Jltj. 
n&l da. Cama.riste. Mey,e.r. DIio 
regão de Wilson YlOOIIIII.I 
Ouia.-Che!e: Pa.l J<R de 
ArUanda.. Se&ôe6 aos ~ 
dos de 15 em 16 diu. 

Leia Sempre Aos 
Domingos 
"GN" Na Umbudl 

DOMINGO, 26/3/19',. GN NA UMBANDA 
-----------------------

Falando de Outras C rencas 
ISAO VICENTE 

Foi wn dia que só ~m ae 
quat.ro em quatro ano.5 (29 de 

, revereiro, e.no bisexto /, que 
e,, zncarnou extraordinárl,'l 
Pletr6 Uba!d!, o grande escri
tor espirita, a.utoi· do livro 

'. Grande Síntese~ . Já nos 
seus últimos momentos ditou 
,·a.rias mensagens medlllnlca.s 
COnside r a d o «clinlcamen~ 
morto•, ainda disse - .estou 
obtendo a. prova Irrefutável 
da sobrevivência. do esplr!to, 
embo, a. meu cérebro este.la ,. 
de•..razen.lo.. sinto cada vez 
mais claro e forte o meu pen
samento e a ligação c0m a es· 
p!l·!tualidade superior>. 

Noti..: os mist,éri0$ d.o espf· 
rito '\lnda são desconhecidos 
de muitos pesqu!~e.dores da. 
alma. . . Píetro ObaJdi previr. 
o seu desencarne aos 815 a.nDft, 
o que realme,nt,e aconteceu 

NOVA IOltQUE 

Abraão Lincoln, 

Bc :i--

Noite 

e, g,.·anae 

Obviamente, quando 
eu dou o meu boa-noite 
êle é extensivo a todo o 
meu querido povo es_P-í
rit.a, por quem luto e a 
quem quero dar muita 
coisa, se Oxalá permitir. 

Decidi porém, em ca
da semana, dedicar tam
bém o boa-noite a uma 
região da nossa cidade, 
onde milhares de irmãos 
nos ouvem e nos ajudam 
em nosso trabalho de di
vulgar as coisas da nos
sa religião. Hoje o meu 
boa-noite em especial é 
para a minha gente que
rida da Ilha do Governa
dor. Sei que vocês da 
llh me são caros. La
mentavelmente tenho 

pre.~1aente o.os Estados Untel•J., 
da América. do Norte, era es
pirita! o am.anciipado d05 
negr norte-americanos par
ticiipol' de vá.rias sessõel! espt
ritas ea!lzadas na 1,róprla 
casa Brll/IlCa, residência dJS 
presid,en tes daquele pais. Fo
ram o.s conselhos e orientação 
da.s Entidades superiores ro
cebida.s pela medlum norte
a.mericana. Nettie Culburn 

•Maynard e transmitidas ao 
imortal Abraão Llrrcoln, e 54!
gulda.s rigorosamente, que o 
!evou à. vitória da. união Ame
ricana.. 

"<ot.a: - N611 sabemo.s que 
Abraão Lincoln era filiado à 
M~0111aria, onde firmara. o 
seu ooncelto de humanllite.. 

U:NIAO SOVWI'ICA 

A Universidade de Lenm· 
grado ei,tá )~1·afando -, 
alma hwnane. para comprovar 
a coassa ,,.em d.o ~spMto~. Pa• 
I'!< ek.s. a. alme.-chame.-se cur
po bi.oplasmático. Afém do 
avanço na parap;lcologla, os 
cientistas daquele país estu• 
da.m o.s efeitos .sensoriais e 
memória extraoerebral. 

Nota: - O espiritismo e.stà 
l!f ndo leva,do a sério, ond ~ o 
materialismo clentfür.o te11 
morada 

NEPAL 

O teto do mundo como e 
·conhecido o Tibet - que fica 
a 4 mil metros acima do n1· 
yel do mar. a.s mulher.,,, ão 
balxinhll.S, 1.60 de altura.. po· 
rém; e,coe.s.,Jvamen te amoro• 

Tenda Espírita 

Xangô da 

Pedreira 
Um das ma.is bem organi

zadas casas de santo que (;,()
nhecem. 1 é, sem dilv!da a 
Tenõ Espírita. Xangô da. Pe
dreira., que possui sua sede 
J:'l'Ópria à rua Manit.oba., 3, 
em Ancbiet.a. Dirigida. CCJm 
muito ca.rinllo pela ialorixá. 
Ala.yàe Lima. Te.va.res. segue o 
l'ltua.l da mal.l: pura. Umban· 
da. As sessões .são rea.l!zad,as 
aos sáb&do.s de 15 em 115 dioe.s 
e na última. sexte.-feira de 
cada. mês. A entld&de, má.xi· 
ma. da casa. é o Xa.ngó da Pe
dreira, mas bá. trabalham 
também Vovó J41.Cinta. de An
gola., Vovó Maria Conga, Pai 
Bened!t.o, caboclo Pena Azul 
e Ro.sinha da Pra.ia. Este 
terreiro também prestigiará, 
com sua pr~nça, & n06/!Q 
pl'Oclssão de Ogum. 

:. 
oo.;;, . •odem amai a qlian to.~ 
homens de•eJ . rr na.o podem 
porém. viver às custas dEI 
nenhum deles. 

Ali é o reino do• lamas, p4.• 
pa; do budismo, e quase to
dos os na.scid.oo naquele pal.s 
seguem a ca.nelra. religiosa., °" 
que nã.o são mongens, apru~ 
nltam p3ra paqt:º"U adoida· 
dllmente as mu1heres peq1.ie
nas porém . , ardentes. 

BIDLO HOR,IZONTE 

O Al·<:eb~po metropolitano 
e~ Capital. Dom João Re
zende da Costa, anunciou q ·e 
w.l cum,prtr a.s «ordens> do 
Papa. Paulo VI no que toca. 
a. ·Fra.temidad.e~ humana. 
Soo três oo objetivos daquf'• 
la campanha fraterna., nll. 
Igreja. católloa. romana. 

Primeiro - acabar com a,s 
favelas e seus problema!:. 

Segurdo - criação da "ll• 

d.eira. de ensino rel!gioro nas 
e.5colas. ·· 

Terceiro - aca.be.r e&m a 
conrueão, sobre a. confissão. 

Nota: - Multo li.tido esse 
gesto da igreja mlnetra. que 
todos · Ectad.oo sigam seus 
passos ... 

Achamos razoável que sela 
crl&dB a cadeil·e. religiosa.. po
rém; que não se fixem (as 
autori" ' 4 S ••. ) r.mru,. Só reli
gião. 

v sacramento da c. ., 
não faz confusão. confuso ii
cam aque1es que querem dl
""'" se peca<i-06 e liieam com 
medo. 

Dona Petrina Dirige 
Com Amor Seu 
Terreiro 
A Tenda Espirita Cabocli· 

nho da Mata,, tem sua. sede 
na. rua Uranos, 1261 e recebe 
a oor petente direção da. mul-

simp,átloa. Yalo):ixá Petrin!l 
dos Santos Gouveia que diri
ge com muito oa,rinho e de· 
dicaçã.o o seu bonito terreiro. 

Domingo pa.s.sa.do recebemos 
programa A Verdade so

bre o Espiritismo. a visita. da 
conheci Babá que junta
mente com um grupo de fi· 
lhos de santo, entoaram dl• 
versas curimbas durante o 
programa, agradando em cheio 
a.os no. o.s ouvintes e pessoas 
ir-ntes. Dona Petl'ina. con· 

quistou a todos oom a sua 
simpatia e prometeu que sua. 
rasa estará presente na. P-f'O• 
c!ssão d~ Ogum no próximo 
dia 16 de abril. 

PAG[NA 5 

Presidente do SóRE Visita a 

11 ° Região Administrativa 
. S:~DNEY ~ AS<JONCELOS. administrador da Décima

Pr\~e1ra Reg1ao Administrativa foi visitado no dia 16 
prox1mo passad.9 p0r MARIO BARCELOS, presidente do 
Supremo ôrgao das Religiões E,gp1ritas que e.stavr. 
acompanhado de ,Tvão Barroso de Menez'.es do Terrei• 
ro do Seu Sete da Lira. Ambos fazem parte eia equipe do 
progr_a!Ila da Rádio Continental. "A Verdade Sobre ó 
EsplritLSmo". Na ocasião Mário Barcelos ofereceu ao 
~r .. Sidney os ex~mpuares da revista "Orlxás". da qual 
e D1retor-Responsavel. e Barroso entregou um dtploma 
de _Honra ao Mérito em nome da Yalorixá Cacilda de 
Assis. 

Falando de 

Outras Crencas _., 

João Barroso de Menezes" 

BA.BILôNIA 
Ne.bucodonooor, rei da Ba

bilônia que aprisionou e es
cravizou seus descendent.e.o;. 
Cendeus, mandou queimar vi· 
vo todo aquele que não se 
curvasse diante do deus em 
que acreditava. - Morcl".ik. 

Su.i. ambição ao ouro ere. 
tanta, que diz uma. lenda 
«certo dia Nabucodonosor fe: 
uma a.posta com seu deus, se 
tudo que ele tocasse virasst1 
ouro ,.le, o rei, daria sua e.l
n Quando reuressa.ve. de 
uma lflspeçáo a.· novos prisio~ 
1· ""iros. que-m 001·reu ao &en 
encontro ro1 a netinha. de es
tima.çã<>; ao abre.çá-Je, oom 

<iesg06to a V!U tl'flJ'.ISfonnal'- SP 
numa ~tátua. de ouro. Nunca 
ma.Js o rei teve sossego! En· 
t,ão começou a andar ai11.Che.• 
do qual anima.!... e assim 
morreu comendo campim. 

NOTA - Assim, acabam 
11A1ueles que duvidam dâ. be-
1:1ovalência de Zambi o Pai 
otl'tno. 
Mi!,lXICO 

O deus Quesa-lt virá do 
ma.r . .. • -· dizia. o povo aste
ca, a.té que Fernando Cort.62 
<'le~"D'baroou nas praias da.• 
qU~le território índio, e como 
nã.o J;l()di& deiur de ser, foi 
l'eele<bi>t'l~ com a. dlgnida<le <i,. 
um rei. 

.. Esse é nosso deus ... > -
diziam o.s indígenas na. santa. 
illocêzl()i a . 

AJ)l'oveltando-se de.sta si· 
t,u,çãll fa.voré.vel, Fernando 
Cor~ passou a mata.! seUM 
-I'V'05 volu11târ!OS:t, OU do
m inan(I~ a. ferro e fogo o., 
111'\U mll.ls fiéi, Mnigoe, os AS-

~ ... 
H(YJ'A. - Assim, acontece 

IIODl toda peSMa de boa. fé, 
Nã.o devem011 ei11q11eoer ![ue 
flKI~~ mutt.os deW!ell i,tual& 

a esse... eapalbad-08 pelo 
111.unclo 
€QUADOIR 

Quito a capit&l do pais f1ea 
• doi. mil oit.ocen·t<l.s e cin
quenta metro.s acima. do nlvel 
cio mar. Nasceu na base do 
rulcão Pich!ncru., oode mn 
clla, segundo história ülJS an• 
eestraia, um b<llldo:io chefe, 
•.ncont.1-0\' sua. amad.c no,s 
braço., de outr<>. Não ficou 
rolérlco como é o normal, 
nesseb ca.sOI!. 

l!:n.Q11anto St\Us olhos elaroa 
fitavam o lnttnito, ele teve 
um ACe&so d.e rlso, a~ que 
,eus olhos começaram a sair 
larvas; ae togot 

A c-Idade desap,&reoou sob o 
re1TP e o ouro derretido. Di• 
zero ainda bo,le, que os oon• 
dori-.s. que sobrevoam o vul• 
r.ão . e se escondem no.s pi• 
co.s andinos, Ião almu am~ 
rosas. que não a.ban<1onara.m 
o,s uge.r~ qnde passaram dia.a 
V • l tlll'O.SOIS 1 / 

NOTA - OS habitante& da• 
quelu para.genlS cantam esta 
'llúsica na.s nortes de lua 
«condor/condor/guarde tam
bém meu amor/ não esqueça, 
que eu a.mo/ como vooê 
Já. amou,. 

TE. Ogum Megê 
Oâ Mata Virgem 

que acrescentar ao boa
noite, um detalhe triste, 
pois o nosso Laurinda es
~ acamado e não passa 
bem. Vocês que conhe
cem este nosso irmão tão 
bem como eu, façam uma 
mentalização para que 
Laurindo se recupere. 
Muito obrigado minha 
gente da Ilha do Gover-

Júri Oficial e Popular Favoráveis à Pratica 

T E. Ogum Megê da Ma
ta Virgem, tem &Ua seda 
própria na. rua e, lote 23, no 
ba.i. ro de M&ringá em Ca• 
xias. Dirigido pelo jovem 
ba.ba.lordxá Azuil, figura. de 
p1:oa dentro de. rellgiã.o, po&• 
sui pet'to de cento e cinquen
ta filboo de santo, que tucfO 
fair;em pa,ra que a. casa do 
Seu Ptma Bra..nca., seja. rea6-
mente uma. das mais bonita. 
do Estado do Rio de Janet• 
l'O. Auxilie.do eflcie:ntemenle 
pe141. sue. Mãe Pequena ore
mild-a Lourenço, Aruil a. lo,, 
doe conquista pela .sua ~ 
pa.tla. e simplicidade. Nas gl
ra.s da. amizade que reaJia. 
mos no SORE, o querldcf 
caboolo Pena Branca se da,
ta,ca., a.tendendo C(IIJl todil 
a.tenção aos fiéis que o pro
curam. Por esse motivo se,. 
mos certeza que Azuil e to
dos os seus filhos marchlldO 
oooosco na. procissio de ... 
pi\;. 

nador. Aceitem o meu 
boa-noite sincero e, fi-
quem conosco, pois 
precisamos de vocês. 

Saravá . 

nós 

Num tema pailpi.t.e.llte, o Tri• 
huna! ESpirita. se reuniu no
vamente domingo pe.ssa.do, es
tando em Juliramento o tema. 
referente a.o uso de ãlcool e 
fumo por parte das entidades. 

OcmtD:á4io à piráitica esteve o 
mhecldo Allton d,e ()Xá;Sí, 

um profundo conbecedor da.s 
rol6a.s do Santo e !avorA=vel o 
,.,061JO Irmão Má.rio B&rcellos. 

- Após OI ,debttile$, o J\'lrl popu-

la.r se pronunciou fa.vorá.vel 
por IY1 votos contra 28. O 
oorpo ee jur&dos decld1u-se 
também :tavo1·âvel por set.e 
votos a zero e est.êve assim 
coostituldo: 

Be..bá Amélia. Simões, da 
Tenda Espirita Pai Joaqulm 
de .Arllamda; Mãe Di5, da 
R,oça. de XAngô de Ouro; 
I>lmda Sld.eu!, do nê ~ Oxum 
~pal'I\; Luls eanti.«o, Técnico 

em Eletrônica; Boanerge., 
Laivra.s, .Alma.ndo de CMV&DlO 
e Jurandtr Pacheco Borges, o 
Jurandir de. oxum. 

Hoje teremos nove.mente, 

logo após o Pino da Mela 
Noite, mais uma se«•o d.o 

Tribunal Espfrita como sem
pre com um impol't&nte tema 
em ju]camentiO. 

... 
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Tend.a 
WLADil\'lffi CARDOSO DE FREITAS Ogum 

Espirita 

Rompe M.afo 
o ônibus corria pelas r.ias 

de .t€SQJ ta aprox:mando-se 
da Prt>sl.àfil.te Du"-nl, rumo à 
Pri::ça Maua, onde iamos a 
um 1mport,ante enoonll'o, de 
ãnt ·esse da Umbanda.. 'O:· 
:vido a -::om ')!'omisso an t~r.or, 
a t o:m €";tava nd~tada mas 
('Ta suficiente pará 001>nr o 

traJeto. 
De repente, houve uma 

uma :rre ada bru.,,ca do cole
tivo. seguida ele um gc:':>e de 
direção e de trepid 'ÇUO, Do 
iro.p:u:to callS!',dO veio a inda• 
gaç.:!0 pe.o que ,:,or.e, ql .i

do serüfo~as, que tr ~iw.v.::m 
J){''.a rua, grit.::,-am df • emo
ção. 

Ao nos.so lado viajava um 
praça da Policia Militar, que 
incontinenti saltou do col•.t1· 
vo e trouxe nos braços uma 
menina desmaiana, trajada 
com uniforme colegial. Com 11 

lfarda tingida de sangue da 
pequaia vitima da fatalldade, 
ordenou ao motorista que ru· 
mas.se a toda pressa ao Ho.,• 
pital mais próximo, no que foi 
2tendióo. 0 va.lora;o agente 
da lei, deitando a criança 
num ba.noo do coletivo. pres
tou-lhe JS maiores cuidados, 
llltl'izando seu próprio uni
forme para improvfaa:r um.A 
compressa visando estancar ti 
mr~ que jorrava da ca.be· 
clnha fer:da. 

Chegando próxlmo ao Ros
prtaJ o PM "rdenou ao m<no• 
riS:.a que cntn..-;.:;e na xmtra 
mão a fim de che-ear m .. J.S 
ll"áp1d<J possível, socorros à <?S

garrafamento do trànslt.o. 
Saltando rápido do veiculo, e, 
nosso personagem, em poucoa 

TRIBUNAL 

momento;; abriu caminho, 
posslbll tando a&illl o mal! 
rápido posfvel, SOC'>rtUS a e;: -
tudante atropelada, cuJo eis
tado parecia gre.ve, ae npro
xim~da~ente 10 anos c1e 
ldnde. 

Em melo à dor e ao ln:pre• 
t'lsto, destacou-se a ação d!'l'• 
na de elog!os daquele solda
do tme soube curoprlr q sa 
grado com'lromlsso pre •o.dõ 
~.lÚ' a. pãtria.. 

<SA!DA DE IA0> 

'!'lo 111 !!no domingo, )"-<: 11• 
rou-se uma 11nda _fd:. de 
Ia6, - orixá. Oxooe, na e.Ro
ça de Xapannm,., locnl lZa0.11 

Deus Prova 
Um leitor atento a tudo o 

que :fazemos, nos mandou o 
capitulo do Velho Testamen
to, onde fica provado que até 
Deus ace:ttava e sacriffclo de 
animais.· asmmto este debati
do no nosso primeiro Tribu
nal Espírita do progtama. "A 
Verdade Sôbre o Espiritismo". 

VELHO TESTAMENTO 
G:E::NESIS - DEUS PROVA 
A ABRA.HÃO 

d,-,,.:...,,µi;,·,w.,am ao l rr Jl.• 
D 11s lhe bavfa dito, e ali ed1-
fiCOJ Abral:lllo o altar e pós 
lenha em ordem e, tendo li
gado a Isaac, seu filho, dei
tou-o sôbre o altar em cima 
da lenha. 10 Então estendeu 

ESPIRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rádio 

Continental, Rua do Riachuelo, 73, 3° andar, 
prógrama A VERDADE SOBRE ESPffiITISMO. 
citando um tema para ser debatido no TRIBO-

- NAL ESPtRITA. 

Nome ....................................... . 

EN'DEREÇO •••••••••••••••••••••• , •••••••• • 

~ .................................... . 
Obs.: O ouvinte que tiver o seu tema selecio

nado, será contemplado com um prêmio, 
além de participar do corpo de jurados. 

na jl-UA--.."QJ;>il"aj~ 
ro Moquetâ - Nova I:;uaçu, 
soti'--& di"'f'ç§o da Voà~ 
«A 1Ubenam.~ (Nação Ango1n,. 
E.neve pre&ente o irmão Wla
dm'r Cardoso ele Freitas, 
President.e cta Federação :&s• 
pirita Uml>andista do E& .... do 
do R'o de Janriro e sua ca.• 
ra.vaua, e as Ebames Neu.: 
de Obíl.l'laill e Odé Toni, e o 
Tata A,ber•o ~ O,run..arê. 

--0--

CORRfü,TO~t:.."'JC'l - Tod
oc ':'C.5{.'0nCl~DCl p:u-a \V,Pdl
IDiI Cardo o d Fre:"tai.3 d ve 
ser enviada para n Ru:,. Per
n.mbuco, l.16~ Encantado 

a Abrhão 
n mão e pegou no cutelo pa
ra imolar a seu !ilho. 11 Mas 
bradou-lhe do céu o anJo de 
Jehovah: Abrahão, Abrahi.:ol 
Ele re..-pondeu: Eis-me nquil 
12 Continuou o anjo; Não es
tendas a mão sôbre o mance
bo, e nao lhe faça nada; pois 
agora sei que tu temes a 
Deus, visto que não me ne
gaste teu filho, teu untco :fl. 
lho. 13 Tendo levantado Abra
hão os olhos, olhou e els atrás 
de si um ca.rne'ro embara
çado num mato pelos chUres· 
to . t unou o carn<'lfo e- ofcro
c~u-o Ln holoco.uó!O cm Iu-
1' ar de '"eu filb_o. 14 Chamou 
Abrahi.o àquele lugar Jeho
vah-Jireh; donde até o dia 
de hoje se diz: K.., monte de 
Jehovah se provê. 

Tenda Espírita 
Estrma do Mar 
A Tenda. Espirita E.5trt!111, 

do Mar, dirlgfda pela Yalo
rixá Ruth camara. linha d~ 
umbanda. com ,:,oques a.os sá
bados, desenvolv!mcntos do! 
quarta~-feiras e tendo como 
;;•esfdent.e Olden:.ar cam-::ra 
Nesta tenda trabalham as se
!s'llintes entidades: caboclo 
Tupi Go Rio, Pena Verde, Ay
more, Tira-Teima da Cacho
eira. Guia chef.e C&.boclo Ja.• 
e. Tem ainda como mã.e pe
quena Dayse camara, Pai pe
queno Newtom carlos, sam• 
bas Alice Marques e Marllene 
Miranda. OJãns Celso ME. ::!• 

do e Waldlr de Souza. Cem• 
bc; ""' Jorge Salgado e Wilson 
Don~v. 

·:,;; 

t O•iru..u,~llll.oe...M.i. • tc.m un. ede 
na Rua Iracu. :>40 m Parada. de Luca.s c n·cebe n co n
pt-t.'nw cureç:'io da Yalorlxá Maria Odete· Ferreira dos 
Santoo. Hã dlt-~, re llzou-se nestJ. grande Casa uma 
grande festa em homenagem ao Oxóssl Caçador de lo• 
rubã, gula esptlrtual da Babá Maria José Fereira La• 
vra, digníssima cspósa do nosso companheiro Boanerges 
Lavra que é o Presidente da Tenda. 

Dia 22 de at.rll às 22 horas, realizar-se-á grande 
festa em homenagem ao patrono da Casa. Contudo, espe• 
ramos que este lindo Terreiro esteja presente no dia 16 de 
abril, na procissão de Ogum que sairá da sede do SORE, 
às 16 horas percor.r-ando as principais ruas ~ bairros do 
Encantado e Engenho de Dentro. 

Na 13ª Região Administrativa 1 

ADMINISTRADOR DO EN· 
GENRO NOVO - Dr. GelS<. 
Guilherme Ortlz sampaio re· 
oebeu mais uma vez a visita. 
de ~io Barcelos, presidente 
do Supremo ôrgão das Reli• 
glões ~iritaB (SORE), que 
• .nbém é produtor do pro
grama cA Verdade Sobre o 
F...,irltismo1>, da Rá.dio oontl· 
nental e diretor-responsã.vcl 

da revista cOrlxi\.5> e él'abló!• 
de GN na Ombe.nda. Ba.rO"
los !oi agradooer mais uma ves 
os favores que o D'r. Gelsc-: 
Vf'm presul4ldo SOS filiado6 

1quele órgão espirita.. Que 
zambl continue a !luminar OCJ 
caminhos por onde passa o 
Dr. Gelson, alma. dedicada 
aos moredores daquela é.Te& 
da cent.ral. 

Rddio Continental A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas - Horóscopos 

Comentãrios Respondendo aos Ouvintes e o Pino da Meia 

Noite com Seu 7 da Lira 

1. 030 KHZ e Ondas Curtas, em 6 .195 KIIZ, 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manhã 
Produção e Apresentação . 

Babalorixá MARIO BARCELOS * Direção 
SEBASTIAO MENDES 

DOMINGO, 26/3/1972 GN NA UMBANDA 

falsos espíritas, poia nãp per
mltLremos que achJ;ncaUlem, 
sujem, rtd!cularizem a nO&Sa 
queridíssima religiã<>. 

PAGINA 'l 

WALDEMAR V. SIMÕES 

Meus irmãos, somente alAI 
chaI11a.do.s "dirigentes" 1nt,e .. 
ressa essa luta sórdida, pi::~v 
llhenta, nauseante, porque as. 
.sim poderão trazer a. desii.1· • 
monla entre o., irmão5 e M 
su111:1 "palavras" serv;rão aov 
irmãos de outras crenças pa
ra ohaootas, escárneo e <tea• 
respeito s<>bre a. nossa ca.rt• 
tativa e humilde religião que, 
cada vez ma.is, cresce e r;e 

linica 
Algo dentro de mbn cor-rói 

2 no mesmo tempo sufoca· 
me mão deveria opina, so
bre aqi:.eles oo.m o meu má-
1t,mo respeito, que dirigem os 
ór1;uos e associações aos quais 
são filiados os nossos ll'lnãos 
cspintas, porque, somente, a 
,1xu~1r de outubro de 1968 pu
de, graças a Oxalá. e ao Pre
to Velho Rey Congo Kallof
ter 'das Almas, encont:ar na 
.rel.~ião espirita, a min11a \-er
da<!etra religtao, Sei perJe1t.a
mentc que os senhores ba.ba.
lorixás e ru; senbora.s 1alon
:xá6 dirão: "Quem é esse "ga
il'Oto"? A mim não IDlPOl-ta 
o cpe poosa.m direr Ql1. pen
sar meu respeito quando 
lerem o escrito abaixo. o que 
importa é estar em pa.z com 
a minha consciéncla 'e, tal• 
vez, esteja escrevendo aquilo 
qu- muitos gosta.riam de es· 
C!'{,Ver, falar, ou perguntar), 
mas existe uma força estra
nha, dentro de mim, que su• 
pera a corrosão e a sufoca
ção - at-é a. presente data 
não entendia o mteresse nas 
lutas sórdidas de subte..-rà::ieo 
- que é a vontade imensa 
de ver a. união de tod0,s os 
verdadeiros espfritas em luta 
pelo me,gno ideal: PaZ, Amor, 
Humi!dade e ca.rida.de. 

A..~im, meus lxmãos csptrl
taõ pude chegar ao seguinte 
m<H .. lngo: Por que? 

.1~ Por quo -1uot,e,a1 Ut.11~ 
orgão,s e ossoc~ para 
que oo irmãos te filiem? 

2 ··or que o Interesse na 
mscórdia? 

3-?or que os diSse-me-dls• 
t:es? 

4--Por qne oo aeseut.en&
mento.s entre ~ órgao., 
e a.s.5ociações? , • 

5-Por que iwguns dirigentes 
levam pa.ra esses órgãos 
e ~ociações questões de 
ordem pe.."SOal? 

6- Por que o nosso órg{lo ou 
a.ssocia.ção é melhor do 
que o seu ou a sua? 

'1-Por que fomentar o par• 
t'darismo? 

, &- Por que os órgão., ou a.s
sociações são dirigidOG por 
pessoas que não estão à 
e.!tura de tal mi&,ãO? Be>• 
rá vaidade? 

( ._Por que es;es órgãos e 
associa.ções são dtrlgJt4oe 
por peesoa.s, aeredtw eu, 
que muitas ve7JeS ign<>rr.m 
ou nada sabem do Santof 

10---Por que a inveja entre 
Irmãos? 

ll-:Por qUt a vaidade entre 
irmão.,? 

12-Por que "Cu sou o tne· 
lhor"? 

A.ss"im znonologanao, m.tlUlo 
:nnãos, conclui o seguinte: 
1-únlea e' exclusivame11;e 111-

teresse pessoal; 
~ Procuram enfraquecer, c.u 

melhor, pensam que cn• 
fraquecem certos órgllOi, 
ou associações; 

3 Para que não cesse a ani
mosidade entre oo lnnão., 
menos prevenidos; 

4- Para que permane1,a l!ail• 
pre a divisão e, assim, 
procuram justificar a 
extstêncla dos órgã.03 e 
associações; 

l>-Porque não po561.lem CO• 
ragem, caráter, persona
lidade, então, procuraa& 
se escudar, desgraçada• 
ment.c como répteis vcno
nosoo, atrás d0,s órgãos e 
IIE60Ciações; 

!J--l)a dissidência i;urge a 
rivalidade e, asistm. os 1r-
mãoo se dividem; ' 

7~'Fomentando o part1daI1a • 
mo estarão sempre Joga.11 
do lenha no fogo que por
ventura esteja se apa 
ca,ndo; 

8-Talvez tenham sido ~ 
lhidOs por imãos de !)oa,. 
fé; 

$-Através de promessas ;a. 
viana.s llud1ram os ttm5.oa ,,,,.._.--.. 

10-:e: a prova exata de nár, 
ser um verdadeiro espfrl 
ta: 

11-E a mesma re.spostt\ daQa 
acima; 

12-Jll o individuo vaidoso. ln.• 
vejooo, sem personallda-
4e, sem ca.rãter, ou me
lhor, não é esp!rlta 

Meus irmãos apesar de nlto 
entender nada, abwlutamente 
nada, da. nossa queridfsslmb 
:religião, não quer dizer que, 
também tenha passado des~
peroeb!do de mim as lutM, 
embora pareçam ao.s olhOl!I 
dos menos prevenidos pala.• 
vrae de somenos 1mportãn 
ele., mas elas, as lutas, são 
de lnterêsse pessoal e, cet'• 

to11 "irmãos", u.sam o nome 
da n0.S6ll rellgfáo de wn mo
do sórdido, infelizmente. oo 
mo degrau para alcança!em 
a liderança não se lml)Ol'• 
ta.ndo de jogar lama em to
dos nós, mas eles não se en
ganem porque oo verdadclrol 
espíritas continuarão a lutar 
contra esses chaeals, uses 

-comunica com todas as ca
ma.das ooda!s do nosso Jmen
€0 Brasil. 

Me\16 irmãos, os chll.lilll'll03 
"dirigentes" ou aqueles que 
também comun.,= com 1111 
suaa idéias destruidoras da 
noosa rellgião caos olho8 de 
mtr.tos parecem querer e,ev.í.
la) lutam, apenas, por um 
motivo sórdido que é o pai• 
tlcula.r e, através dele, 1)0<1e
rão, talvez, obter prestigio 01.1 
t.avores de oe:rtas pesso.~s. 

Meus Irmã.os, na minlla. nu
milde opinião (anônimo con~ 
t,inuarei dentro da nossa re
ligião porque não ~nho ne-
llhuma preteru;ão de ocupar 
~argos e nem de a.parecer; 
mas uma co:sa eu posso .hes 
garantir: espirita serei cter• 
namente sem nenhum l.nte· 
resse pessoal, mas, se aigJlll 
d1a for escolhido por vonw.
de de nosso Pai Ox3lá, n
quem certos de que somen«l 
me interessa.rã a relig·ão e o 
beneficio que possa tra.zw. 
~etlvamente a todos os meus 
tnnãos: candomblecistas, t.ar• 
~~l!~lfn:&"1 ~à-
Governo Federa.! deveria re
meter ao congresso Nacionai 
um anteprojeto de lei a. fim 
de ser emanada uma lei qu:s 
acabasse com ta.ntos órgãos e 
a&Oaiações, determinando a 
tnstituição de um só órgão 
ou a&ocia.ção e seções esta
duais, ma.s para dirig'.-lo ou 
dlr.lg1·la deveria ser por elei• 
ção e o candidato ser PO..SÍll• 
dor do seguinte: a) compro
Tada Idoneidade moral; b) 
ser conhecedor !llosófica e 
materialmente da nossa re
ldg!ão; O) possuir tnstruçl.o 
6U!leiente para representar
nos perante 116 autorid114es, 
assemb.'étas, convenções, reu
niões e eoo.: d> não ser Tal• 
dooo qua.nt.o a rellgtão; e) 
eer de comprova.da h11I111lda.· 
de; f> ser caritativo; g1 1J(l8 • 
l!lldr realmente a.tribultos q,ie 
:i,rovem ser um rerdadelro te 
prrtta. 

Meus !t'lnãc>B, não crt~ 
mos as outras crenças; eu!de• 
mos 6nica e exclus1Vl!mente 
da nossa. 

Rua Engenheiro Lafaiete Stockler, 1.049 
-- Largo do Bicão -- Vila da Penha 

MÉDICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTÃO NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades. 
Pediatria, Cardiologia e outras especalidades. 
Doze médicos, quatro dentistas e quatro en-

fermeiras dia e noite à sua disposição. 

CONV~NIO COM O S.O.R.E. 

NA RONDA DA FÉ 

T,E. Vovó Luiza da Bahia, 
cllrlglda pela Yalorixá Ernes
tlna. Carneiro de Oliveira, da• 
ró. toque de reabertura no dia 
primeiro - sábado de Ale
luia - quando haverá. saida 
de duas filhas-de-santo. A 
salda será às :n horaB. Estão 
convidndos todos os compo
nentes das equipes do Ta· 
bló1de e do programa "A Ver• 
.dw3.9 BóbrP ~ ~ ;J.~~;c-:R,R:Í 
de b~.os todos or dias. Rua 
6, Quadra, 13, Casa 18 
Guadalupe. 

T .E. A1iri da Guiné - Rua 
6, Quadra 13, casa 'l - Gua• 
dalupe. Yalorixá Maria Rita 
(Ritinha). Reabrirá sábado de 
Aleluia. Sesssões às 2."s 4.8s e 
sextas-feiras. 

T .E. Yema.njâ e Caboclo 
Campo Belo. Babalorixâ Jo
vlno - Rua Teaia, 33 - Ro
cha Miranda. Consultas todos 
os dias - Sessões de 15 em 
lõ dias aos sábados. 

Grupo &p!rlta Ulnbandista 
Unidos da Fé. Rua 1'1, Qua• 
dra, 42, casa 24 - Guadalupe. 
Ba.balorixá Gentil Saldanha. 
Tocará rea.bertura no dia 8 de 

GENTIL SALDANHA 

abril. Consultas às segundas• 
feiras, com Exu Tranca Ruaa 
das Almas. Aos sábados com 
o caboclo Desengano aa Uru• 
caia, das 13 às 18 horas de l!J 
em 15 dias. 

-*-T.E. Filhos <ie Je~us. Baba-
lorixá Antonio Mota \Gifalo
nã). Rua Manoel ct.::i Cu 1ha, 
42 - Capenn.ia M alh.i.ea 
~~U,,-•••• ~: .. •~• •L,:...,,, 
Sessões de 15 em 15 d!· s. 

- * -T .E. Pai Benedito das AI• 
mas - Babalorixá N lton 
Amorim. Rua Dom Vital, 'li 
- Rocha Miranda. Gula che• 
fe Xangõ Alafim. Caboclo 
Lírio Verde. Exu Loba da Al .. 
mas. Atende para consultas 
na Rua Olivla. Mala., 107 -
Madureira às segundas. quar• 
tas e sextas-feiras das 18 M 
21 horas. 

-*-T.E. Vovó Catarina. Rua l'l. 
Quadra, 42, Casa 25 - Gua .. 
dalupe. YaloriXá. Sinésia Por• 
to. Atende às segundas quar .. 
tas e sextas-feiras para con• 
sultas. Guiai: chefes Ogum• 
Matinada., caboclo Caçador • 
Exu Tranca Ruas de Embaré. 

-*-casa de omuiú - Direçllô 
da Ebame Francisca Cameiroi 
Rua 17, Quadra 29, casa li 
- Guadalupe. Jõgo de búziof 
aos sábados a partir das H 
horas. 

Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades Atacado e varejo 

Preços especiais para terreiros . e umbandistas em geral -
pelos menores preços. 

Massas diversas 
. ' 

'
1 DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA - l . 

Rua Dois de Fevereiro, 1085 lojas E e F - Pedidos pelo Tel: 229-1376 - GB ... 
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S ~t,e da Li.ra deu uma entrevista ex:-
, d.u.s1va. ao programa "A Verdade Sobre o 

Bapirlttsmo .. , referente ao 1180 do fumo e 
do álcool pelas entidades. Numa demons
tração formidável a entidade deu uma 
explicação convinoente e fez participar da 
entrevista o oonheeldo radia.lista Carlos 
Pallut um dos mllhare.s que foram curados 
por Seu Se-te . 

~ o programa, defendemos a tese que 
Sete da Lira também defende, que é o de 
fumD t bebida e salmos vitoriosos no júri 

oficial por sete votos a zero e no júri po
pular por uma larga margem de diferença, 
o que demonstra que o povo espirita t am
bém eE.tá conosco e com &>te da Ll ra.. 
1JM APELO 

Mals uma ve-z volto a apelar aos meus 
irmãos de fé. Sob qualquer hipótese aten
derei pessoas vindas da Lira para me pro
curar com assuntos relativos a Santo. 
Todos os que estão n a Lira estão nas mãos 
de Sen Sete, da Vovó Cambinda e da Ca
bocla Jurema e estão no lugar certo. Não 
me procurem para estas finalidades, pois 
serei obrigado a dizer não a todos. Confio 
em Seu Sete, sei do seu valor e muito 
pelo cont,~ário. Tenho mandado muitos 
cller.t"s do meu Jo:ro de Búz'os irem fazer 
I"' •,-a. quando os caroo reqm r m. 

1r a n: 11t JLC'S nov 1 te o com-
or 

"UNlDOS DA LIRA" o que significa? 
Pergmacam-me recentemente. Não foi 
fácil responder apesar da pergunta ser 
banal. A dificuldade na resposta estava na 
simplUtcaçào que eu era obrigado a fazer 
já que Unidos da Lira tem um enorme sig
nificado Unidos da Lira são todos aque-

les que de alguma maneira encontraram 
uma forma de agradecer ao Exu Sete En· 

cruzilhada o Rei da Lira um beneficio 
recebido. 

Mesmo não a.ceitando presentes pelos 
"trabalhos" feitos para um fiel, todo Exu 
fica feliz quando vê seu sacrificlo reco· 
nhecido; pois todo espírito vêm a Terra 

para angariar mais luz que possa libertá
lo do seu passado. 

Ma Tenda E.5plrita Filhos da Cabocla 
Jurema ,existe uma ttT\Tão a toda prova. 
Chon ou faça sol, no sitio de Santíssimo, 

LEIA ORIXÁS 

••• 

JOAO BARROSO DE ME. EZES 

onde foi construido o Templo de Amor do 
Seu Sete da Lira, encontramos todos os 
sábados desde as primeiras horas, os co
laboradores. 

Citaremos alguns dos efetivos membros 
dos Unidos da Lira: Coronel Ncl Pe1ol!ira 
mll.jores Victor de Almeida Emanuel, José 
Gomes Pimenta, Rui Pereira Lopes, sar
gentos Jorge Moreira, Paulo Gomes, José 
Gomes. espôso da Babá, Manuel Petisco, 
Zuleide Menezes, Crtzeida Matos e ma
drinl\a Cristina, !vete Barroso. Kerginaldo 
Reis, acordeonista, Clrio Martins, compo
sitor, Alexandre Cidade, oswaldo Santos, 
Paulo Roberto, do programa "A Verdade 
Sobre o Espiritismo" da Rádio Continen
tal, Mário Barcelos, presidente do Supre
mo órgão das Religiões Espiritas, Sebas
tião e Marly Mendes e muitos outros que 
citarei noutra ocasião. Os Unidos da Lira 

são homens e mulheres Irmanados pelo 
m • ..,mu :deal: ajudar aos que procur,.lm o 
T;;- ~!'Iro do SE'u Sete. Não ~..10 fanattcos 
porque sabem que o fanatismo é um mal 
que cJegcnera e toma as pe.5-')085 incons
cientes. Sete da Lira porém. so quu fi
quer dl•ntro ou fora dos seus domlnlos es
pirituais Os Unidos da Lira se ajudam. 
Casados ou solteiros tr1lham o mesmo ca-

m'nho sem que haja posibllldade de uma 
ação reprovável. Entre os Unidos da Lira. 
existem aqueles que nunca foram ao Ter
reiro, mas por haver achado algo de posi
tivo nas palavras do Bxu da fC'llcidadc, vi• 
bram com os seus filhos de i;anto ou de 

fé. B o caso das seguintes pessoas: Mana 
do Carmo Azevedo. Lúcia da Paixão, João 
Silve:',tre, Igenlldc Menezes, e toda turma 
do se11 r.o que não arreda pé do Terreiro 
enquar:to Seu Sete não vai até sua "pla· 
tafflm1a rle expiação" como dizem alguns 
daquela belíssima turma. Assim se rPSume 
o histórico Unidos da Lira. Gente boa. 
ajuj,mdo os bons espirltos encarnados. 

Qualquer pessoa pode pertencer à este 
homo~ênio grupo. basta procurar uma 
dessas pessoas: Yolanda. Júlio Barroso 
Luzia de Assis ou Armando Prieto. 

1 

Em Tôd.as as Bancas de Jornais do Brasil 1 

- 2.o Número 
Tui.o Sôbre as Religiões E.lpíritas 
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ade 

Domingo que vem, dia 16 de abril, o Exé-rcite 
Branco de Oxalá estará marchando mais uma vea 

desta feita em louvor ao grande Orixá Guerrei
ro, Ogum. 

-·----·---------------------------J 

Pedimos aos terreiros que tragam velas e 
flôres, suas bandeiras e estandartes. O horário 
previsto para a saída da procissão é às 16 horas 
e solicitamos aos terreiros que vierem mudar de 
1·oupa em nossas dependências que cheguem no 
mais tardar às 15 horas para evitar os atropelds 
de última hora. Nêste mesmo dia, às 15 horas 
também, estaremos encerrando oficialmente as 
inscrições para o zv Festival Nacional das Can
tigas de Umbanda. 

r ritos Que Serão 

Cantados Domingo 
Ultim-a ·Semana Para as 

I nscric-0es 
.> . -no- Festival No corpo do tablóide vão publicados os pontos que se

rão cantados domingo que vem, durante a grande Marcha de 
Ogum. Ho regresso, realizaremos a segunda Gira da Amizade 
do ano e convidamos todo o povo da nosso religião para com

parecer às festividades que louvarão o nosso grande Onxá das 
Guerras, o nosso querido Ogum 

Pelo número de terreiros que estão confirmando a sua 
presença acreditamos que esta venha a ser uma das maiores 
procissões que já realizamos em Ioda a história do lablóide e 
do SORE. 

Esta é a Wtuna e dec:.ts1va semana 
para os retardatar1os que amda na-e- se 
inscreveram no Il Festival Nacionai das 
Cantigas de Umbanda. No horarw ctas 
9 às 20 horas estaremos à dispos1çao de 
todos. considerando que no dia 16 o en
cerramento sera às 15 horas ou seJa uma 
hora antes da procissão. Cada candida
to deverá trazer sete letra.s datilografa-

das de cada cantiga podendo tnsl'r,,ver 
~ n:imero 1llmltado Estas canuga~ se
rao gravad~s em fita e -posteriormente 
Julgada por uma comlS.são que tara a 
seleção das 60 que entrara.o na fase final 
do festival. Estam<>li prov1ctenctan110 um 
local adequado e no próXimo tab101cte 
possivelmente já divulgaremos o local oJ 
locais onde ocorrerão as diversas rases 
eliminatórias. 

Aviso 

Vão 
Importante Aos Que 

Festival Concorrer 
Domingo que vem. dia 16 de abril, 

às 15 horas serão encerradas ot1c1a1men
te as inscrições para o ll Festival Nacio
nal das Cantigas de Umbanda que e uma 
promoção do Supremo ôrgão das Reli
giões Esplritas. 

No tablóide do domingo posterlo'r. ou 
.seja. dia 23. será publicada a relação das 
sessenta cantigas selecionadas para as 
fases finais. 

Na qutnta-felra seguinte a publlca-

ao 
ção, os autores e mtérpretes deverão 
comparecer à sede do SORE para assis
tirem ao sorteio das primeiras 30 can
tigas que serão apresentadas na primei
ra quarta de final. A ordem de apresen -
tação somente sera sorteada no dia da 
apresentação ou seJa no pr1me1ro domm
go de maio, duas horas antes do .meto 
do festival para que as cantigas possam 
ser ensaiadas com os ogãs oflciais do 
festival. 

ROTEIRO 

CORRENTE ÀS QUARTAS 

E TOQUES AOS SÁBADOS 

Passada a Quaresma, a Roça do Xangô de Ouro reabriu, 
e voltou às suas funções normais. Âs quartas-feiras realiza-se 

a partir das 20 horas a sessão de Corrente Mental da Caridade 
e aos sábados o toque normal com consultas de Caboclo, Pretos 

Velhos e Exus, com início também às 20 horas. Nossa casa está 
a disposição de todos os nossos irmãos que desejarem nos 111si
tar. Para nós é uma satisfação e estaremos lodos de braços aber
tos para receber os nossos queridos irmãos de fé. 

Dia 16 de abril - Saída às 16 horas da sede do SORE - Rua Pernambufo - Cruz e Souza - Clarimundo de Melo 

Amaro Cavalcanti - Dr. Bulhões - 'Pernambuco - Dois de Fevereiro - Amaro Cavalcanti - Clarimundo de Melo 

- Cruz e Souza - Pernambuco. 

PBDIMOS AOS TERREIROS QUE TRAGAM VELAS.• FWRES, ALÉM DAS SUAS BANDEIRAS E E.STAND.ARTES 

\ 
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O Cantinho da Corrente Mental 
l\lAE ELlS Clinico Modelo RÕNIC 

MARIO BARCELOS 

1 Caminha 
AJUDE:\I-:\IE A AJUDÁ-LOS 

Cam a reabertura da Roça 
do xangõ de Ouro, voltou a 
funcionar a Corrent& Mental 
da caridade. Você, que tem 
algum problema material ou 
espiritual, escreva-me rela
tando o que lhe aflige e 1 

lhe responderei o mais rapi
do possível sua carta. s 1 
colocada no centro da 1ossa 
corrente e receberá as irra
diações benéficas dos "lOSSOS 

caboclos, pretos velhos e f?xus. 
Nó.s não ·he prometemos mi
lagres, m8.'S rezaremos mllltc> 
para lhe ajudar e se você qu1-
aer vir assistir pessoalmentl! 
a uma gira, nos dará multo 
prazer e estará ajudando, 
com o poder de seu pensa
mento positivo, aqueles qutt 
não podem se locomover e que 
precisam muit-0 de toda s 
nossa ajuda. Todas as quar• 
tas-feiras, das 20 horas em 
diante, a ROÇ& do Xangô ue 
Ouro e você estarão uniaos 
para ajudarem aos que pre
cisam de noosa oração. Nilo 
me desaponte. Ajudem-me a 
ajudá-1os. 

M. J. s. - Leblon - Re
cebi sua cartinha e fiquei 
muito feliz por ter dado cer
to o que lhe ~nsinei. Um 
abraço na bonequinha. 

INDECISA - Lins - Voce 
pode vir falar com Mar!a 
Mulambo sem re<:eio algum. 
Ela não fica "t\'<ia torta" 
nem diz "um monte de pa
lavras de baixo calão e "bfen• 
sas morais". Garanto que vo
cê vai gastar, pois ela c.stu• 
ma dizer que é amiga de to
da gente. 

MARTA - Camarú - .Pelo 
que você diz em sua cai-ta 
sinto que a dúvida quanto ao 
orixá que lhe proteja é uma 
verdadeira obcessão. Você 
mesma diz que já perdeu a 
conta dos jogos que correu e 
cada um deu um santo <il.fe
rente. Isto acontece cota 
quem não sabe o que quer. 
Você deve escolher um pa1 
ou me.e de s.-i. .. to de sua cou
flança e aceitar o que el!! 
lhe dissei·. Desculpe-me a ru• 
aeza da •·e , ~ra . mas so fr,
crevo o que penso. 

MAURt> CUNHA - Quem 
fol que lhe garantiu que to-

NA RONDA DA FÉ 
Teoda l!li,p1rita Vovó LW.a 

da .Bab1a - RiUa 6, Quadra 
1& casa 18 - Oua.druU.pe
Presl.d,ellite: Irmeu de Oliffl• 
ra Y&lorixá: Ernestl.Da CV· 
DeirO de Oliveira. ReabzOU 
ábedo de Aleiuia testa de 
reabertura. com s&lda de chJa$ 
Ya,ôs. sendo uma de Ogum e 
outra de Ya.nsã. Presentes os 
2Jeladores Sebastiiw Gia1Il1-
D1. Fra.nclsco LeotlaroO Mar• 
ques e Gentil Se.ldalnba. ~ 
casa a,t.eoie para jogo dià
riamoo.t.e. 

Tel]da Esprita Pai Joaqlllm 
cJu Almas - Rua Besiô, qua
dra 19, lo!le 30, São Bemti.i• 
do - Estado do Rio. Dtteçã.o 
elo B&ba.lorixá Franci.ScO Leo
m!'d.c MuquU!, que ree,11za• 
Zé sébadO. dia 15, o toque de 
reeberbl.1ra. Este C85Q funclo
- aos sábados de 15 em 
la dWI. 

GN na Umbanda 

&ua Pernambuco Ull 
BacantadO - cm 
Oorrespoudendaa 

GENTIL SALDANHA 

oean~:nafflUaMlMJalldll 
Cunha. 167, Inha,úma. l1Bta 
ca.,a é dirigidt\ pela Yalort
ll:â Luim Rocha Ferreira, a 
Oiá ~-

~~ * 
~o de UmiaJa.nguê -

aua Pl'ojet.ad:a. sem númeN,, 
It8g'Ua,1 - Est.e.do do ru.e -
Be.1l'lro Monoo Sel"ra.t. Dire• 
ção de Sebastioo Gianini e 
sua Mãe Pequena. Marta 
Lurdes de Carvalho a Oiá 
Ladê. Dia 22, ~st:a. em lou• 
vor a Ogum e oonfirm-açâo do 
Ogã Jorge Iiuz P'a.r1a . 

Centro D;ipirlta Nossa Se
nhora da Glória - RA.la das 
Rubis n.'1 (66 - Rocha !41• 
1'83lda. Direção da Yal<>rixA 
.Besille.. Pmsldenlle: PedrO 
Correia de Oliveira. Reabri'll 
8âbado de AJetula.. ToqUe pa.ra 
Ogum d1a 23. Sessão aos sâ· 
bados de 15 em 15 dia.S. eon
sww às serJ1%1)da.s, qu-art&s e 
sexms-fetJrae. 

OMldonblê do Ox65si Mo
bo9lla.na ~ Rua Daalibe, Tra• 
vessa Onze A. São Pelulo -
D1reçã.o do Ba.ba.Iortxá Ga.r11-
linhos de Ox6ssi. Toques aos 
!âba<los. OonisulitaG com bú
zios diaTiamewe. 

Tenda Espkl.ta. 1:maoUla<1a 
Oonoelçâo - Rnlil. L!nãrla, 
casa 60, QuaõalJulpe. ]alorlxá 
Neum Ba'lies I.e. GTota. To
que de r,eabeirtura dia. 1&. To
que pan Og>um d1o. 22. 

do~ o.s filhos da IansA são o 
que voce escreveu? Olhe, se 
você é filho de minha mãe, 
deve ter um grande orgulho 
disso. o que contam por ai ê 
lenda. Todo orixá tem entre 
seus filhos bons e maus ele
mentos. Contiµue sendo ho
mem, mas não se acanne em 
dizer que é filho da Olá. 
NoSsa mãe lhe proteJa, meu 
irmão. 

Mãe Elis atende com Pom• 
ba Gira Maria ·.1ula.mbo, as 
segundas-feiras e aos sábado.,, 
a partir das 16 horas, : .i se
de do SORE - Rua Pernam
buco, 1161, Encantado, .uxl• 
lia.da pelo vodunce Zaze 

Rua Engenheiro Lafalete Stockler, 1.049 
- Largo do Bicão -- Vila da Penha 

MÉDICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTA.O NOTURNO' 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades. 
PediatrjJl, Cardiologia e outras especalidades, 
Doze médicos, quatro dentistas e quatro en-

fenneiras dia e noite à sua disposição. 

CONV:S:NIO COM O S.O.R.E. 

Quem .assiste televisão já 4eve ter visto, e :,or cliver· 
vezes uma propaganda na qual aparece um navio a 

iva.. com o leme abandonado, com as portas e mas
s batendo e entregues a sua própria sorte ao sabor 

ondas. 
Não sei bem porque, cada vez que vejo o tal filme 
fala num Brasil maior, eu lembro da nossa Umba.n

. Ela a.pesar do seu crescimento_, apesar de ser a única 
ligião que tem um comércio proprio, editor.as de livros 

ializados, jornais, revistas e p~ramas de rádio, 
a.inda me faz lembrar aquele navio abandonado. 

Volto a falar no tal filme da televisão. Logo depois 
e aparecem em cenas decritas, surge uma mão vi
rosa e se&'Ul'a no leme e o navio a.parece em plano dis· 
te singrando os mares e no rumo certo. 

"Nenhum ben1 .erá negado ' 
àqueles que caminham de ca
beça erguida" - (Salmo 84,11). 

Que significa caminhar de 
cabeça erguida? Significa. ter 
wn . comportamento reto pe
rante os homens e perante 
Deus. ' 

Significa deixar de lado os 
:fracassos, as decepções, as 
amarguras e todos os demais 
sentimentos negaUvos. 

Caminhar de cabeça ergui
da é extrair das próprias 
tristezas e desgostos, uma se
rena alegria de viver. Viver 
para o bem, para o a.mor, pa
ra sua religião e para Deus. 

ErangL 

• Não vai em mim nenhuma pretensão de ser um li
, se bem que tenham de certa forma me guinado 

a este posto, que é de sacrifícios, lutas e incompreensões. 
ão sei nem mesmo porque, mas no meu interior, iden

tifico aquela mão vigorosa como a minha mão. Não 
~------.....;:----------------Tqa eu tenha pretensões em ser o salvador da pátria, no 

-----------------------------~4ca.!IO a nossa. religião, mas que tenho vontade de ser, isto 

Um grande exemplo "cabe
ça erguida" ê o próprio Presi
dente do s O.R.E. Mário 
Barcelos. Mesmo para quem 
não tenha acompanha.do de 
perto, suas lutas e dificulda· 
des, não serà difícil de ima
ginar, qu-:intos problemas· ele 
jâ enfrentou não •~ em de
fesa, mas para o bem e evo-

CORRENDO GIRA 
tenho. Há muitos anos, venho lutando pa.ra pelo menos 
tentar botar em ordem as coisas que até hoje penna,
necem desarrumadas na nossa religião. Temos realiza· 
ão batalhas homéricas e felizmente temos vencido a 
maioria, graças a ajuda de alguns homens e mulhe· 
JeJ de boa vontade que acreditam nas coisas em .que eu 

AB.AÇA IX> BOI.A!DEIRO 
ME.'UNO - Sedii: Rua Or
neia n-0 8. Piedade. Presi
d.e!lte: Sr. Má.rio. YaloriXá: 
Sra. Margacida. Ogã.: Zez1-
nho. 

-000-

TEMPLO OXôSSI - Ma• 
triz: Avenida Suburbana nú· 
me.o 6.172, Pila.res. Ses;ões 
a.s segu.n.d1!.s, qus.rtas e :;,c:xrt.as
feJra.s. Segundo domingo do 
mes A.s 16 .bonlB. .E'lrestdenre: 
Sr. R,ene.to José Fcrrel.ra. 

-000-

TENDA &SPml'I'A SAO 
CIPRIANO - Sede: Rua Va
>entim da. Fontkca n. 9 3'l -
~ do Riaclluelo. ~ÕCI!. 
u segun,da,s e sex11as-felra3. 
l"'a.lorixá: Sra. Amélia. 

OABANA ESPDUTA OXU.M 
MA.RÉ - Sede: Rua Maa:a• 
eá n. o 96, Tomás COelhO · 
Sessões aos sába.oos dae 20 
as 23 horas. Dirigenite: sr. 
Thustlno Roma.Tio de oam
'9QIS. 

TENDA ESP!RITA CAiBO
CLA JUREM.A E VOVó MA• 
RIA CONGA - Senador ca
mari.. sesroes BOIS sábados, 
de ló em 15 d:iaB. Pre&dent.e: 
Sr. Di500 Lacerda. Ya.lort• 
n: Sra. creuza Moreira :t,e,. 
@el"da. 

NAO DEIXE DE 1./.ElR, A 
RlEVISTA ORIXAS 

AGORA NAS OASAS D:& 
ARTIGOS DE UM.BANDA 

~ 

'lU!lNDA ~A NANA 
BURUQ'tm E OGUM DA 
MATA - Ekde: aua RloeirO 
Ouima.rã.es. 194, Tljuca .Di
reção do Ba.balaO, sr. Jaime 
Nva RllieirO. 

.. o0o-

GRUPO msP!'RLTA lro• 
MJLDJ!lS DE J':ESUS - Bedt 

BOANERGES LAVRAS 

Própria: Rua Alloe F1gueire- 1 
elo, 68, &-t.açã.o elo Ria.chuclc,, 
Sessões às quartas e seJilialS• 
!$'&S. Ya.lorixá: Sm. Odi.-:te 
do AsSis. Pretlldente: sr. 
'Pa-ulo Lopes. 

-oOo-

TENDA ESP1RITA NOSSA 
~ORA DAS GRAÇA& -
sede Própria: Riua. Engendú 
da Ita.mha, 2148, Inha\lll'.lll. 
se&s6eG àe ~-f<lmilB. Ya.
.torixá; Sra.. Helena, PlES1• 
dente: ar. Má.no Parn&ndee 
Lopee. 

-0(.A)-

OENTRO ES.-:u-UTA CA • 
BOOW BOIADEIRO - Riua 
.AJbertiO& Oam,pos n.9 72, Bar-

á 
'"'· acredito e que por isso me acompanham. Eu sempre digo 

Yalorix : Sia, Elsa ,~ve. peço: Não se dediquem ao homem Mário Barcelos. 
tte M(J(l"aes. Dediquem-se, isso sim ao ideal que eu carrego. Temos que 

olhar a situação com a frieza que ela exige e quando 
for embora alguém terá que permanecer à frente da -000-

TENDA ESPIRITA ta e para isso é que apelo sempre par.a que o sigam 

SEVERA.N'I1&S NA F1: - i~lto novamente ao navio do anúncio. Sinceram.en-
de: Rua Antonio de F'a4i eu me sinto com a mão naquele leme que deu ordem 
n.º 19, Rts.chuelo. I)(c'€~ma.rcha e fêz com ele singrasse vitorioso no mar re-
nmen,t,os aos sábados. lto. Acreditem. A mão pode ser a minha, pois a von• 
dUnenboo às segu.n,das e e não me falta. Porém, falta em tudo o que relata• 
te.B-fe.lns. Direção da Y os o principal. De que adianta eu estar firme no leme 
rdol:a.. Sr&. ~ de F! • ~- navio não tem a sua trl ilação. Você, meu 
redo Mloreira. ão é un1 dos tripulantes. Bnsta. apenas vO<lê dizer: 

RESENTE ..• 

Leia Sempre 

GN na 

n a 

<>RIXAS, A REVISI'A QI 
TODOS DEVEM LlllR 

AGORA NAS 0ASAS l. 
Todos ' a Procissão de Ogum 

re Vermelho - São Gooçalo 
n,m.do c10 Rio. SesiôeG 11,()6 

sãbados. de 16 , em 15 di&S. 

ARTIGOS DE UMBANDl WLADil\llR CARDOSO DE FREITAS 

Ba,ba.laô: Sr. João Antcmio LEIA AOS D01\llNGOI Sempre a,plaudimos as ooaõ 
~1e:rreirs. Presidente: Sr. :Dro Iniciativas e as idéias ongi-
Alws de Melo. nais que poosam realmente 

-oOo- G A z E T A N ll;a.?Jer beneficlos à nossa que-
QENTRJO ESP!RITA PM A:ida Religião Brasileir11, de 

BENEDfl'O - Sede: Rua Se- Umbanda, ., 
verta.no Monteiro n.9 241 - u M .B A N o A Entre esMS iniclati-vas coo-
V!stia Alegre. Ses6ôes aos sá• Mera.mos das ma's S!Ldias a 
ba.dm paa:a. defl(mVolivilJllelnlOO. fl,o nosso confrade e irmão 
-----------------------Mário Barcelos, Pres:d~nte do 

ContafflSuPremo órgM das Religiões 
1.y!!:spíritas, com as já tradic!o

tmls Pxoc!ssões em hom~naOs Terreiros Filiados Ao SORE 
Com Os Seguintes Veículos 

;em aos Orixãs da Ul:ll-banda. 
A Umbanda obteve uma 

grande aceitação em tõcias as 
cama.das soe.ais, e afirmo sem 
medo de errar que é a Reli
~oo do Brasil, em futuro pró-De Oivulgação1 

-· 
ula ldmo. Algo de bom está para 

TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circ ª°'1100nteoer, repit.o o vat'cinio 

d • GAZETA DE NOT1CIAS t1o F.ditor .Geral dêste Tab'ói-ommgos com a . Faltaiva, entretanto. mos-
REVIS.TA ORIXAS - MENSAL. '9l'e.r aos que ainda não oo

hhec!am ..._ Rellgloo, ou que 
TtlDO SOBRE O ESPIRITIS~O _ 

nunca compareceram à um 
Centro ESpfrtta, o lado posi
tivo e verdadeiro da Umba.n
da, apagando & falsa. idéia de 
baixo espiriti~, magia ne
gra, etc. 

Sem pretender compara
ções, faziamos o mesmo no 
Estado. do Rio de Janeiro 
com a.s realizações das tradl· 
cionals festas de São Pedro, 
ooasloo em que promvvfamos 
a confraternização ele milha
res de umbandlstas em Nova 
Iguaçu, mostrando ao povo as 
belezas da n066a religião. Es
sas demonstrações de carâter 
religlOBO devem ser Incentiva
das, evidenciando cada w.z 
mais a pujança da Umbs.nda.. 

Faço de.-;ta coluna um a.pê
lo à todos 0 6 Babalorixás e Ia.
lortxás da Baixa.da Fluminen
se: COmiPareça.m em comibiva 
à Procissão de Ogú:m, no pró-

: P1·ograma "A Verdade Sôbre o &õpiritismo'' e 
Aos domingÔs, das 21 à 1 hora, na Rá• ,QSQ Para Terreiro 
dio Continental. 

SEJA FILIADÓ DO 8 ORE - CLtNlCA l\16 

DICA - DENTARIA - ASSISTBNCIA n;a• 
DICA E OUTROS BENEFiCIOS - }DSCJ'lç
na $~~tarla, Rua Pernambuco, L161 -

cantado. 

Passo o contrato, já pronta para funcio
nar. Ver e tratar com o sr. Marcilio, na Ave
nida Marechal Rondon, 1985, aos sábados e 
domingos ou 1>elo telefone: 229-0909, horfu:io 
comercial. 

ximo dia 16, na. Estação de 
Enoantado-GB, à.s ltS horas. 
Não há formalidades, a. rou
pa de santo pode õer t;roca,• 

da nos vestiários do S,O.R.E., 
Rua Pernambuco, n.0 11611 -
Enca.nrtado. Sa.ravá Ogum, 
vencedor das Demandas! 
Afastai os inim'gos da. Um· 
banda para que ela po.33a 
cumiprir o seu glorioso desti
no! 

OORRESPOND~e!A: ~'I'ô
da Correspondência para W Ja. 
dimir Cardoso de Freitas de
ve ser env'.ada para Rua Per
nambuco, n.0 1161 - Encan
tado - GiB. 

Filhos De São 
Miguel Arcanjo 

A Eenda Esplrita Filhos de 
São Miguel Arcanjo tem sua 
sede na Rua Honório, '714, 
f'.In Todos os Rantos e rece
be a direção dedica.da do Ba
balaô Domingos dos Santos. 

As sessões nesta casa se 
realizam as segundas e i;ex

tas-feira.s a pai tir das 20 ho
ras sempre com boa afluên
cia de público o que demons
tra a boa qualidade dos tra
balhos ali realizados. Espe
ramos contar com nossos ir
mãos desta terra na procis
são de Ogum que realiJl:are
mos domingo quP ,·em. 

LUÉRCIO GUIMARAES 

lução de nossa querida Um• 
banda. Mas tenho a certeza 
que o Mario Barcelos sente• 
se feliz por Deus lhe ter con
fiado estes problemas e set 
que ele agradece este presen
te <1ivino . 

Nenhum bem ~pirituaI ae
rã. negado a Mário Barcelos, 
po1s ele caminha de cabeça 
erguida. 

Assim devem •er todos os 
umbandistas. Devemos lutar 
e pensar positivamente. 

Vamos colocar em nossaa 

cabeças o capacete d& salw. 
ção. Vamos Jl05 revestir con 
o escudo da fé. Vamoa em 
punhar a espada do espfrito 

Deus quer que bejamos for 
tes, e devemos seguir a au 
vontade. Como disse Mêncio 

"Seguir a vontade de Deu 
4 prosperar; rebelar-se C0111 

tra a vontade de Deu· ê det 
truir-se". 

Crunlnha. de cabeça ergui
da gloriosos or1xás da DOf 

sa Umbanda em nome de 
Dell8, estarão ao seu lado. 

CORRENTE MENTAL DA CARIDADE 
Voltando ao seu ritmo normal de traballJ.o, a. Ro~ 

do Xangô de Ouro, além de funcionar todos os sá
bados, estará tocando também às quartas-feiras, oca
sião em que se realiza a Corrente Mental da Cari
dade, na qual serão introduzidas algumas modifica
ções. Haverá toque, além da corrente e consultas 
com Caboclos. Pretos Velhos e Exús. com horário 
previsto para às 20 horas. A Roça do Xangô de Ouro 
funciona nas dependências do SORE, na rua Pernam-

buco, 1161, Estação do Encantado. 

2° FESTIVAL NACIONAL DAS 
CANTIGAS DE UMBANDA 

LOCAIS DAS APRESENTAÇÕES 

1 ll Quarta de Final - Dia 7 de maio - Do

mingo - 16 horas - Local: Sampaio Atlético 
Clube - Rua Antunes Garcia, 12, bairro do 

ampaio. 
2' Quarta de Final -: Dia 14 de maio -

Domingo- 16 horas - Local: Riachuelo Tenls 
Clube_:_ Rua Marechal Bitencourt, 117 - Es
tação po Riachuelo. 
1 l'- Semifinal - Dia 21 de maio - Domin
go - 16 horas - Local: Clube Marabu - Rua. 
Clarimundo de Melo, 197 - Encantado. 

2~ Semüinal - Dia 28 de maio - Domin
go - 16 horas - Local: Engenho de Dentro 
Atlético Clube - Rua Monsenhor Jerônimo, 
135, bairro Engenho de Dentro. 

FINAL - Dia 4 de junho - Domingo -
16 horas - Local: Sport Club Mackenzie -
Rua Dias da Cruz, "561 - Méier. 

ATENÇ . .\O 
Os autores, intérpretes e coros deverão se 

apresentar às 14 horas para mudança de roupa 
e ensaio das cantigas que serão apresentadas. 

·A ordem de apresentação será feita por sorl;eio 
em cada um dos locais acima indicados. 

A COMISSAO ORGANIZADORA 

Meu Amigo Anônimo 
· Recebi sua carta e concordo com você em parte 

O primeiro mencionado já foi devidamente colocadc 
em seu lugar. e o segundo está sendo observado 
Gosto de dar chance aos novos. Estou esperandc 
para conhecê-lo pessoalmente e para cobrar o abraç,c 
prometido em sua carta que ficará guardada, até que 
eu tenha a satisfação de saber quem você é. Nó,, 

pensamos de fo.rma muit.o parecida. 

, 
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UM B.ELO TE:RRE,IRO 
EM S.Ã GO 
o n=o com,pa,nh- iro Kle- ra.t. que tice. situado na R'Ua 

bt-r visitou em São Gonçalo. , Alfredo Ba.ck, 390, Alca.nta.ra, 
o ce-ntl'O Espirita cobra Co- e que recebe a. oompe<tente 

C.ALO 
• ..> 
direÇão da Y{l;)orixá ln& Mla
:wnllliano Rodrigues, 

06 toqa:s são aos sá b-adoo 
cte 15 em 16-füas e dià.r'lamen
t,e a 'Y'clha. Vovó Muia das 
Almas atoode para consul-
185. .A. CSSt\ é de Omdloco 
• o gula-chefe é o Oll.bodo 
Cobra Cora.l. 

Agra.deremos a. reo..".J?Ção 
dispensada ao nosso compa
nheiro e sinceramente gosta
ríamos de conw com a pre
sença. deste teltreiro na pro
cissão de Ogum que !~uos 
realimr no dia. 16 do co=
te. dommgo que vem, AI! 16 
horas. oom salda da sede do 
SORE. n:a R'\119. ~amôtlOO 
n • 1.161. no Eln0Ba1tado. 

NM ~ .. 'l1le. Maa-ia das Al

maE, inoorpol'6,da ll6 Yal·od

llá do bel"ffll'O e Vovô camn
ga. CODl um do; médiuoo da 

CS..."8.. 

DOIUNGO, t /4/lftl 

Terreiros Que Recomendamos 

E scolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primálio 
e Primário. - Bandinha -- Baby English -

Ensino Especializado. 

Grande área para recreação. 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 

Telefone: 2-32-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NELY 

MATR!CULAS ABERTAS 

' 

ARMANDO DE CARVALHO 

Tenda Espirtte. do Preto 
Velho Joé.o ~o e eo.s
m e o...niAo e Down - S d e. 
Rua OlíVia Pires n•• 9ii Ben
to Ribeiro. Yalonxá: Sra 
Ana Guimarães Furtad1> ses
.,i~ aos sâbe.dos õe 15 em 
l5 dias. Atendimentos às se-

A NOSSA 
IMPRENSA 

Recebemos exemplares dos 
jornais "Sul do Estado". on
de o nosso querido Francisco 
Kiangazua se as.sina SERENO 
e fala. das coisas da nossa re
ligião e "A Tribuna Umban
dista.", orgao especializa.do 
em coisas do santo editado 
em São Paulo. Agradecemos 
a lembrança e ficam0<; à dis
posição dos nossos colegas 
para. qualquer necessidade. 
Sara.vá e continuem, pois a 
nossa. religião precisa ca.da 
vez mais de divulgação. 

gundas. quartas e sextas-.fle-1-
r ·, pa.r~5 horeB. j 

Terreiro Ogum Ya.ra e Peila 
B~ Dê de Oxum Apará 
- 6ede: Avenida Anha.ngue
ra, 69, São Bei,na.rdo, Belfara 
Roaro, Estado dO Rio. Atendi
me1l'bo6: às têrças e quintas• 
feiras. Direção ela Ya-lorixá. · 
sra. Nair do Nascim,oto e do 
DI06SO confrade Ailton dlP 
OxóeSe. 

Tenda EJsplri<lia. V<YVô Gam· 
1>6 de. Bahia. - Sede: Rua B 
n.• UI, Vila Norma, Eslta.çã.o 
de Eld,em, no Estado do Rio. 
0esenw1v1mento6 a.os sáha.· 
d.oi, dle 16 em 15 dias. A<ben· 

~~·-Jrf:rJrt:rlrtrl~ 
Ll!'IA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

à,Jn~ lvl 9•gu1ldas e q'UQI'• 
t.flS-~1"&6- Du-eçã,o do Be.ba,
laó, Sr. A.n t>cro H ele n o . Pre
"1dmite: Sr. Jacl Luiz <a 
Sii!W. 

Tenda Espfrita l!lé <Ili 
Inhaçã - Rua Vi.soonde cii8 
ItebelelJ'la n. 0 3G. Engenho 
Novo. Yalorixá: Sm. Clé& 
Oali:irito Afves. President.etl 
Sr. Euolides Joaquim Ah•~. 

if 
Ten,de. Elsplrlt.a Pa.i Manoel 

d1l8 Almtls e Noose. Senh<ld 
d.a. Conceição. Sede: RIU& 
João Cmldido n.9 429. Vlla 
Ros811i São João de M.eriJtJ, 
no ~o do Rio. Dirlgida 
pela Ya.JOl"im Sre.. Msria 
O:arln<ie. de Jesus. 

-O--. 

!fe6 ceeas de aa't1tf06 de 
Umba,nóa., você vai eneoml• 
taw- a revlsta. "ORIXAS". 

Comestiveis Sinhá e Portuense · Lida. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades 
Preços especiais para terreiros e umbandistas em 

pelos menores preços. 

Atacado e varejo 
geral - Massas diversas 

OOMÍNGOS DE FRIAS DA ROCHA 
Rua Dois de Fevereiro, 1085 lojas E e F -· Pedidos pelo Tel: 229-1376 - GB 

• 

DOMINGO, ~'llffl 
/ 

oaaingo Qae VeJD Serâa 

ooou.neo qoo vem a. Um
bmda estB4-á em ~ com a 
t1eall2111.Qã,o de mais um& l'IN>
c,lslll.o em louivor a o gra,nde 
Orlxá Ogum, czue- sairá de. 
ee,de do SORE, na Rua ~-

nc,.mblteo n-0 1.1&, àls U ho-
11816 e que pet"O(lll'1'er 116 prln
c,~ il'UaS dl06 bairros do 
l!ln,cante.do e do ~ de 
Dmllro. 

Mru:Ltos e nwit.()i; lletten-os 

J' can.tlnnan.m a. &'\16 ~~ 
cll>8,Ção. o meano ~ 
do oom outiroe ~ de 
cllpuila. em.rie os que88 a. OG-
1.!gaçã-O R,u,ml tl'miJ:lall:Jdislta de 
Zambi. que é presid1ds. pelo 

Pontos .Que Sera.o Cantados 

na Procissão Domingo Que Vem 
Ouvi um toque 
de claiim na lua 
Mas era o toque 
Do maior do dia. 
Ojtum foi praça. 
De cavalaria 
floi ordenança 
Da. Virgem Maria. 

La rá, la ré., la rá 

II 

Ogum Mege, 
Ogum Mege, 
Venceu batalha. 
No Huma1tá 
Venceu batalha. 
No Huma1tà 
Venceu batalha 
No Humaitá 

--------------
La rá, la rá. la rá - , rá ra. ra. l'à Que cavalelro é aquele 

Que vem cavalgando 
Pelo céu azul --------- .----
~ é Ogum Matinaaa. 
Que é o defensor Bandeira linda de Ogum 

Que está içada 
Lá no Humaitá 
Bandeira linda de Ogum 
Que está içada 
Lá DO Humaltá. 

n 
Representando 
o General de Umbandt. 
Ogum vence demanda 
Em qualquer lugar. 
Representando 
O General de Umbanda. 

Do Cruzeiro do SuL 

:a: ê e 
:t; ê a 
i; e e Seu Cangira 
Gira na Umbanda.. 

11 

--------------
Beira mar. 
Beira mar. 

Ogum vence demanda ,-,- li: sentinela da Oxum 
~ remador de IemanjA Em qualquer lugar. 

------------- Beira mar. 

Se meu pai é Ogum 
Vencedor- de demanda.a 
Ele vem de Aruanda 

Beira mar. 
l!: sentinela da OXum 
;a remador de Iemanjà 

Prá salvar filhos de Umbanda. Diz no omoloté 
Mas ele é Ogum Belra ma-r •• ,~ 

II 

Ogum, Ogum Iáu. 
Ogum, Ogum Iára. . 
Salw os campos de batalha. 
Salve a sereia. do mar, 
Ogum, Ogum Iara 

-----------------
~ira mar a.uê, Beira mar . 
Beira ma.r auê, Beira. mar 
Oom a sua lança, meu Pai 
Eu quero ver 

-----------
Oom a sua lança, meu Pat 
!Se é Ogum Megê .•. 

,Equipe do Progra.m,a 

V.ai a 
A equipe do pro,,<>Ta.ma A 

VERDADE SOBRE O FBPI
RITISMO esta.rã. presente oo 
dia 23, Ill8. gra,nde f-el9t.e. em 
touror a Ogum. que seiré. rea• 
llzade. na Ten&. Espirita Sã,o 
J'erônlmo, que tem sua sede 
1111 Praia de Tubia,ca.nga, I1111t 
116, casa 67, no Galeão, Dha 
do Govemador e que tem a. 
oompebente diJ.,eção da Ya.lo-

Govern.ad:>r 
1'ixiá Delice Drumond. o con
vite nos !oi trazido pelo Ogã 
.Bwtista. e na ooa.sião será ofe
recido aoo pNlSell,es em su
ou,lenoo eh tlll:l'a5CO, 

As c.tnoo horas da m.ainhil 
será da.<lo o toque de Atlvora
da poi· dois ol,airins da nossa 
Policia Militar. ' 

Agrerleceanoo o con.vi te e 
prometemos que estaremos 

tod<>s ?l'e66Dlbes e deedie já nos 
sentimos ooma.doo e agrade
cidos pE'.la lembrança. 

O Ogá Batisba. oonvida 
também pMa. a gran<ie fes
ta. seus amigoo ogás Li.vMl.il
ton. Fema,ndo,-Ediva.ldo, Jor
"e Buda, F1lod0i!IWAº, Jubera.
;;,air Kimua·a, .Ari, CQ!rlinhoo 
e Laurinrlo. 

• 
tlOiSSO 1rmãio ~ PMtAll'. 
~ aoo ~ ,,_ 

vierem mudalr de l'OUPl em 
noas,a. sede qu,e Clh,eguem DO 
mait6 t.6lrda.r às lõ harM ~ 
eYiw..r 06 e.tropel.<>s de úl.t1ma 
hora. ~mos ainda & todos 
que tra«a,m velas e f!loreso 
ballldeira.s e estia.ndsries de 
sues caSIU!! .e por acaso • 
verem. Os que pUderem dle
rerão tnz,e,.r também buldl!4-
11ma6 t;rle.~ ~ 

A Rua é 

A rua é calma. O CEOtirO é 
famoso e .lá dentro de.quel~ 
quati·o paredes estão tonno
sos médiuns em busca da per• 
feição para poderem ajUdar 
os vlaJores dá alma perdi<ia.. 
Entre centenas de passistaa. 
vê-se uma. de feições séria&. 
porém, sensivelmente pura. 
Sellll gestos são verd&delro& 
açoites imanta.dos pois, todo 
aquele que Chega a.os seus pés. 
recebe imediatamente a co
municação eteria.. :::.uas mãoa 
alva.s procuram os dedos trê
mulos de quem es~Ja na sua 
frente pa.i·a o passe de sensi
bilidade. seus olhos parados 
são luzes q .e sa1ram de 
tro planeta para poderem 
clarear o caminho daqueles 
que precisam <IA Claridade de 
um médium que conheoe ver
dadeiramente os segred06 da 
sua rellgilio. Jt fo1moso aque
le qua<iro pintado pela mlio 
do pai eterno. Tanta gentile
za. Tanta ternura pa.ra. asen
der a. uma pessoa que 6 vis
ta pela primeira vez. Semen
te uma missionária a.lta.men
te disclpl111ada daria conta 
daquele recado. 

Qua..ndo um espll.!to :reen
carnado encontre. um assun
to de que já tem conbecl
mento facilmente resolve • 
a Oti dema.i6 problemas 411" 
po1.-venturi,. sUrjam na att& 
frente. Quem conhece os mt
n1mos detalhes de uma b$ 
ar.te é p0rque em ~a. -
foi ta.mb6m artista. A me
diunidade Yem de várias for• 
mae. As peseoas que ~
tam 1a verdade do ~ 
estão sempre ,Pl'ontas a fM.t
l·tac o entendimento dtt,qutlo 

, desoonhece. O materlr 
lista não sente a. vida da ar-

. porque só conhece a si 
próprio. Não tendo tempo 
para perder oom "crençti.s 
abstratas" fica :!ellz quan--, 
alguém lhe diz que esse ou 
aquele trabalho que ele fa.ç&, 
representa. semelhança. da na
tureza.. Então, dizem chel~ 
de vaidade, ora, eu também 
sei imitar ao "seu pai" que 
está no céu. Não imaglna o 
quanto a.inda terá. que estu• 
dar para que possa chegar ao 
la.do de um espirita. que lhe 
diz conscientemente: Graças 
a Deus t!stou vivendo' bem t 

11°'8t-ci11Mawae• 
médium ~ estas pe., 
queoas ~ . ao adio dói 
Nhos ~ 08'llm QUe habitual
JDE!Dlle ~ a.a ~ 
.cio -.to g,uerre!:To. 

. o iot.elro da pcoolsioo "' 
publk!iado Ili& noosa pdmeQ, 
capa. e eepenimos oommeit 
que ffl:n podlet- abraçá-los, \tl:li 
JIIO!" lllZl em ma.18 esta g:nm,, 
d'IIDee. me.rcba cio DIOSSO qaiea< 
rtdo Sealto Ogum. 

Calma ... 
J. B. M. 

P\'Jlqu logo Mrl&Cl&: ~ a mmi. eenão, estada m 
Aquela médium daqu 

ceot.l'o &aOOll4ido, tiem todo 
aroma exigido pelo 
Cnador, 09.da palavra. ,- r 
senta uma salva.çáo im~, 
Cada neo é uma rosa 
abre-ae DO jardim dt.. 
eterna para a('!11ele que J .. 
pratica.mente desiludido 
tudo e de todoa. • Para 
n ão existe a.lmais IIQfredorllil§ 

porque - -.ui pés e sob-·' 
se· sorriso de mensageira dl,. 
v.ina, lodo iK>rrún,JDl;o acaQt 
repentinamente. A rua é ca6, 
ma. O centro é famoeo e d8Q.< 
tro das qvatro paredes esttliO 
fonn0;,01 médiunt em bu9Clj 
da perfeição pua pode.Nnl 
&Jud8r aos vtajores da alma 
perdidt\l 

tfflticias Da Equipe 
Yovô Chico 

TelOOa. Esplirita ~ . 
Badana d& Ou.iné, sito na '!Ta,, 
veasa Aaiitimio. IM, &moo -. 
b1ero. Y a.JOl"ixá.: Oeiza ~ 
Mor&lelS. Sessões à6 seguindBSo 
feirEl.5 e sálbados às :u ho1'8'9. 

--0--

0antmho do Vovô Oh1oo -
Rua Venâncio Ribeiro. 381 -
Engenho de Dentro. .DireÇH 
de Obaldo Gomes. ~ 
qut: a festa. de Ogwn será ~ 
dia 22 de abril. a partir ~ 
18 horas. Estão oonvidada.S 
M Babás z.-zé de OxaJá e Af!,

trogilda e Miiwe enrmen e Ro• 
sit.e do Ylê de Y~-
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F.a.lên Umb.and, , ■ 

Reportagem de Wladimfr Cardoso de Freita.~ 

Ã "Ool.L .lo Executiva em Def~a da Umballda" eriada · 
~ a fin&li~ precipua de restabelecer a no.rmalida.de ju
s:tdica e _administrativa, DO que si: refere à Federação Espfrita 
Ombandista do Estado do Rio de Janeiro e ao Hospital e Ma
Clemidade Espirita Umbandista-Soc. Civil, apó& seis mêses do 
'1'8.balhoo e sindicâncias, resolveu t ornar público o presente 
J'!8latôrio, a fim de <iar ciência aos umbandist&s e 9.ssoclados 
a l\e6lidade dos fatos: 

I - A..~TECEDIOlTES 1: IRREGUL.\RIDADES 

Em setembro de 1971, Wladlmtr Cardoso de Freitas proce
oeu & venda. de sua mOdesta residência único bem de fam!lla 
ª fim de.iniciar a Ação de "Relntegracão d~ Posse' da direção!' I 

U~~=~:iedu:ili:de pú~:. ~:~~:~:ão! 1 

nr - DELIBERAÇAO DA COMISSãO EXECUTIVA: 

A "Comissão Executiva em Defesa da Umbanda" é inte
grada dos seguintes membros: Wladimlr. Carlos de Freitas 
<Presidente legitimo da Federação e do Hospital), General 
Moacyr Pinto Pacca <Presidente do Conselho), Tenente Mar
tinho Mendes Ferreira. <Presidente da Songregação Umbandis
ta do Brasll), Floriano Manoel da. Fonseca <Presidente da 
União Espirita de Umbanda do BrMII), Mário Barcellos (Pre
sid"llte do Supremo órgão das Relações Espfritas), Dr. Os- ! 
waldo de Almeida Mello Filho (Advogado da Comissão) e di
versos dirigentes de Centros Espíritas !lliados às duas entida
des em questão. 

Na última reunião, a "Comls~ão Executiva em Defesa da 
Umbanda", após as providência'! e relatórios apresentados pelos 
presentes, del'berou o segu!nt.e: 

) . EJoprobar o prooed.imento atrab!liário, violento, ile
gal _e desabonador de JO!õé Goulart Câmara, cuia in~rven<-.Ji,o · 
espurla tem provocado desalento e temor no se:o da comu
nidade ei;pír'ta-umba.ndlsta do Estado do Rio de Janeiro 

2. Hipotecar solidariedade moral e espir;tual ao s~trldo 
e verdadeiro presidente, Wla.dim1r Cardoso de Freitas inclu
stve colocar à sua disposição os depoimentos testemunhais das 
vitimas, na ação jud!c!a.l e competen te para esco!mar a6 
duas l.n.stltuições da. nefru,ta presença do 'i.1 ... "UI'l>ador. · 

3. Refutar !nef1ca..<es oo atos praticados adminl&-trat'va
mente durante a teratológica gCGtáo do espol!ador visto que 
orlg!na'moote, todos os at.os promanados dêle deriv~m da coa: 
ção e fraude física mora: e psu:ológ!ca. 

AP2LO AS AUTORIDADES: A "Comissão Executiva em 
Defesa da Umbanda" lança um justo apêlo à Justiça e às 
A_lta.s Autoridades do Pais, para que seja breve a normaliza
çao Jur!d'ca e administrativa das duas entldades, com o afas 
tamento imediato dos usurpadores e a Reintegração de Posse 
imediata do autor da Ação que conta com o apolo dos mem
clonad:?5 lldcrer, áa Religião, componentes da referida co-

m'ssao 

Qu.ando lembro-me da fra
se. em que meu pai-de-santo 
diz: . - que só etliOOID,trou--se 
rui. ~ida, quando e-noontrou 
a ~ rellg:lão. traz-me jP"'IW,• 
<roS recordações. 

Recordo-mo Qlllando est.ive 
pel,a primeira vez no SOR'E. 
a 1'im de oorurulta.r-me a.través 
doo búzios do Senhor Mário 
Baroolos, !ol um dia em mi• 
nha vida, que Iioou grava<lo 
em min,ha mente. 

Poo! foi ele, qu.e pela sua. 
abenço,a,da. mão d.e jogo e feus 
conhecimentos profondc.s do 
santo, descobriu o santo de 
meu eledã, "LQfJlum-edê", q'lllO 

&ntes desoonhecla. 
A e[>&!'tir deste ilia então. 

nunca mais tique! perdido, e 
ume luz diVi.na, iluminou 
sempre os meus passo:,. 

A!bfo:nçõe-me meu Pai, que 
Oxalá e Lol?JUllll-Eldê lhe dêe
fo:rças, pa,ra que o 00Illlo1· por;
sa dirigir oompre esta r eli• 
gião, tão sl.gnl!icativa paira, 
nó.s com amor, dedicação e 
carinho. 

Axê ffi{•U pai . 

Ney Andrade Can·alh.o 

ATENÇÃO 
Aceito encomendas para 

capas de guias de umban• 
da e quimbanda. Telefone: 
226-8075. 
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GUANABARA 

- Dom Euge ni o Salles, 
acha 8, rellglosidade J>OlllllW' 
estranha e mágica. Lament a 
quando vê pessoas passai.no 
fome e centenas de velas 
aendo que!madás na~ calc;a
das da cidade, 

Falando de Outras Crencas 
; 

pessoas não possa ser enve
nenada pela d!scórdla. Pela 
d esconfiança e pelo desamor 
em si. 

Nota: - As Igrejas das Al
mas, N. S. da Penha, para 
citai· somente estas, queimam 
milllares de cruzeiros em v► 
las e n plataformas construí
das para este f im pela pro
pria igrejll. 

MA TO GrtOSS0 

- A tribo aos U rubu s ol e
r ece aos homens nascidos na 
tr ibo, um colar feito com seu 
cordão umbel!cal. Esse ofere
cimento é feito em época d• 
mtlllo para que possam tomar 
sua bebida p r e d 11 e t a, o 
caufm. 

GUANABARA 

- O filme "Noite de Ye
ma.njá", assim como ce1-to 11· 
vro que traz fotos de Yaõ1 
despidas, sác a.berrações es• 
piritas religiosas. Não dizem 
a verdade ... 

Ambos foram feitos para & 
deleite dos homens, unica
mente. Nada têm para. enst
mir e multo a depreciar a 
mnbanaa. 

Nota: - Responsáveis são 
os zeladores que aceitam que 
estranho~ .. , penetrwi now 
segredos ... do santo, 

EGITO 
- Os magos dA numero10-

g!a egípcia. deixaram a pro4 

va de que o homem anda so--

CAPRICôRNIO - de 22 de dezembro a 20 de janeiro 
Astro Regente: Saturno - Orixás: oxalá, IemanJá 

e Oxóssi- - A semana estará sob forte dfrvida emocio
nal e você estará se preocupando de momento em mo
mento com as menores coisas. Não se deixe levar pelas 
irradiações negativa.s e peça a proteção de oxalá. Os 
negócios e a familia acompanharão o esquema de toda 
a semana. • 

AQUARIO - de 21 de janeil·o a. 19 de fevereiro -
Astro Regente: Urânio - Orixá: oxalá e linha das al
mas. - Bom período para pensar em viagens e férias. 
Procure descansar o espírito e se tiver oportunidade, de 
obrigação para o seu santo. Seus f a mlllares estarão con 
fiantes em sua ação e a semana é de abs<>luta calma. 

PEIXE ,- de 20 de Janeiro a. 20 de març0 - Astro 
Regente: Netuno - Orixás: Omulú e Oxóssi. - Nesta 
semana taça um pedido importante a omulú, mesmo que 
ele não tenha responsabilidade na sua coroa. Se você 
precisar fazer passeio.s ou viagens, peça a proteção de 
OXóssi. Nos negócios haverá certa indecisão porém sem 
conseqüêncras. Tra.te de ver a causa da sua constante 
d-0r de cabeça. 

ARIES - De 21 de março a 20 de abril - Astro Re
gente: Marte - Orixá: Ogum. - Semana tranqüila para 
os de Arles. A vida não sofrerá alterações e tudo vai 
correr em ritmo normal. No lar poderão surgir ligeiros 
abOrrecimentos, mas sem maiores problemas. Seja tole
rante. Se quiser t.entar a sorte faça-o no nú.mero .i86. 

TOURO - De 21 de abril a 20 de maio - Astro Re
gente: Vênus - Orixá: Ogum. - Ogum estará na. mais 
plena vibração esta semana. seja prudente nas decisões 
que tiver que tomar e não esqueça de louvar seu santo 
de frent.e . Os negócios e o terreno amoroso estarão e.s
tá veis. 

oro.mos - De 21 de maio a 20 de junho - Astro 
Regent.e: Mercúrio - Orixás: Ogum e linha das almas. 
- o período continua Indeciso e qualquer medida a ser 
tomada deve ser feita com calma e com bastante me
ditação. Peça a proteção do seu Orixá e a Ogum. Não 
comece coisas novas e seja tranqüilo com as coisas do 
coração. 

CANOER - De 2>1 de Junho a 20 de Julho - Astro 

bre a terra 77 m.ú qu!lôme
metros durante a sua vtda.. 
Que nos50 pé deixa sete s1• 
nais no chão. o do tornozelo, 
a. planta do pé e os cinco 
dedos. 

Nota: - Segundo Moll!es, 
SETE foi o terceiro filho do 
Adão e Eva. SETE viveu 91:,1 
anos. Seu Sete sempre dlsse 
que veio d,., comêço dos tem• 
pos ••• 

PORTUGAL 
- o sesquicent61árlo aa 

nossa independêncL está 
sendo comemora.do naquei.i 
pais. No Brasil as autorida
des est ão ultimando os pre, 
parativos para receberem con
dignamente os restos morta.la 
daqueles que multo fizeram 

por nós. A Maçonaria está fe
liz por ter sido a mentora da• 
queles acontecimentos que 
culminaram com a nossa in• 
dependência. 

Nota: - A Umbanda está. 
fellssfsslma com o evento, 
porque sabe que também em 
breves dias, seu culto aerá 
oficializado. 

UBERABA 
- Chico X&vier interrogado 

sobre a divórcio, respondeu 
assim: 

- cabe-nos declarar a nor,. 
se. Imensa veneração pelo ca
samento, pela organização da 
fa.milla, pelo sagrado caráter 
do l&r e ieus compromissos . •• 
Mas somos a favor do divór
cio, para. que a vida de duas 

Regente Lua.. - Orixá: Xangô. - Siga. esta semana com 
tranqüllidade e tome medidas bem pensadas. A prudên
cia deve ser a sua arma. Os negócio.s estar~ em plano 
bem razoável bem como o setor amoroso. Diê maior aten
ção aos problemas do lar. 

LEAO - De 21 de julho a. 22 de ag~ - Astro Re
gente: Sol - Orixá: Nanã Buruquê, Obaluaê e. Iemanjá. 
- Semana com melhoras poucas mas que lhe ;darão wn 
certo alivio. Mantenha sua decisão em reallzar novos ne
gócios, mas o faça com reservas, para não sair algo er
rado. A semana estará relativamente bem para decidir 
coisas referentes a namoro. 

VmGEM - De 22 de a,gost.o A ~ de setembro - As
tro Regente: MercurJo. OriXá: Ieman,14- pela regência do 
ano. - Tenha paciência em resolver as coisas. Você es
tará um pouco irritado esta semana mas não se a.fobe 
pois não é nada de mais. Apenas uma ligeira vibração 
negativa. Espere passar est,a Vibração que será logo no 
inicio da semana ciepots ponha mãos a obra. Tudo 'bem 
nos demais setores aa tida. 

LIBRA - De 23 de set.embro a 22 de outubro - As
tro Regente: Vênus - Orlxás: Ibe!Jadas e Xangô. -
Mês multo bom e esta semana será ótima.. Faça novos 
planos e Investimentos, pols tudo dará certo. Não ae 
deixe impressionar com coisas erradas e ma.nda prá fren
te todos os seus planos para aproveitar a fase boa. Tudo 
excelente nos negócios e no coração. Tente a sorte num 
número que venha na sua intuição._ 

ESCORPIAO - De 23 de outubro a l-l. de novembro 
- Astro Regente: Mart.e - Orlxá: Xangô. - Tenha 
cuidado com esta semana. Ela poderá lhe da.r decepçõ~s 
mas você evitará tudo cuidando de dar obrigação ao seu 
santo e a xa.ngô que rei(! o período. N""ao inove nem crie 
problemas nem noi negóclo.s nem no lar.._ OUJdado com 
-travessias de ruas. 

SAGlTARIO - De 22 de novembro a 21 de de?.embl"O 
Astro Regente: J'úpiter - Ortxás: Iansã. Oxum e 

Omulu. - Semana. com vibraçõea bem positivas. Os ne
gócios estarão em boa posição o mesmo acontecendo com 
o campo a.moroso. Tenha bastante torça de vontade e 
aplique a boa vibração entrando em algum negóeio que 
vai lhe render bons lucros. IDave oe santos da s1sno e o 
seu Orixá de frente. 

Não admitimo., que Deua 
tenha criado um dever de al
guém torturar a outrem pelo 
simples prazer de ver seu e• 
amor sofrendo lndetermlne
damente. 

OKLAND - Estados Unidos 

Estigmatizada pela. mão es• 
querda, vive a menlnc. Cloret;.. 
ta Robertson, de apenas no~ 
anos. As autorizadas norte
americanas estão estudarulo 
com carinho aquele fato con• 
siderado lnexpllcável para • 
ciência médica. 

Bo.a-

Noite 
Boa-Noite, meu povo • 

• Mais uma vez estamos 
entrando no ar para le
var a vocês o que de me
lhor pudemos produzir 
no curso desta semana 
tumultuada pelo feriado 
e com o dia de ontem 
que foi de festas dentro 
da nossa religião, com a, 
reabertura oficial de to
das as casas espiritas que 
tocaram a Aleluia_ Hoje, 
nosso boa-noite é dedica
do aos nossos irmãos do 
bairro da Penha, onde 
existem centenas de ca
sas de Umbanda e Na
ção. Vocês todos que nos 
prestigiem com sua au,, 
diência, aceitem o nosso 
saravá e fiquem conos
co, pois temos coisas im
portantes para vocês nQ 

curso do nosso progra
ma. Boa-Noite meu que. 
rido povo de Umbanda. 
Saravá. 

Leia Sempre Aos 
Domingos 
"GN" Na Umbanda 

Rádio Continental 
A VERDADE SOBRE O ~PIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros -1. 030 KHZ e Ondas Curtas, em 6 .1~5 KHZ, 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hor~ da Manhã Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas - Horóscopos ' * 0 ; .. eça-
0 

Comentá_rios Respondendo aos Ouvintes e o Pino da Meia 
; Produção e Apresentação .... 
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Na aexta-feira Santa. passei, o dia em 
&ntlsslmo. com a nossa estimada Cacilda 
de Assls, José Gomes, Luzia, Petisco Yo
&anda., Dona Lourde& e demaü. familiares. 
Fut com a mulher e CQtD as crianças e \1-
~ oportunidade de palestrar bastante 
com a Yalorixá Caellda de Assis. discutin
do problemas • esclarecendo pequenas dú
Tidas. Pol um dia maravilhoso o a.J.mooo 
estava ótimo e daquela gente boa eu só 
podia esperar amor e compreensão. 

No sábado, apesar da reabertura da 
m1nha Roça. ful at.é Santlssimo lenr meu 
abraço de Aleluia li() Seu Sete e depois vol
tei para o meu flerTeiro onde encentrei ji 
poucas pessoa., face ao adiantado da hora. 
A verdade é que ~almente 1,1ã.o estou po
dendo cometer exces!IOS • estamos a meio 

-
vapor pois é preferível diminuir a marcha 
do que pariu de vez e é o que estou fazen
do, pois minha saúde nê.o anda lá estas 
coisas. Esoou inclusive para fazer mesa no 
Seu Sete, mas não sete semanas e eu seria 
obrigado a abandonar uma porção de com
promissos já assumidos. De qualquer tor
ma. pe90 a proteção do meu bom amigo e 
espero que ele possa me ajudar e muito & 
recuperar a saúde que anda meto prejudi
cada. 

Hoje publ!camo., novamente outra bela 
página do nosso companheiro João Barroso 
de Mene2e,S um d-OS incansáveis trabalha
dorea da Lira do Seu Set.e. Oom sua vela 
poética. Barroso sabe dar um recado, 
como sabe. Vam0$ ao artigo: 

............ ~--- --- --------------------- --· . ' 

• 

Primeiro de A·bril ... na Lira 
Muita gent.e está se embriagando com 

o cataellsmo de realidades que acaba de 
passar pela Lua do Seu Sete. Pnme.ro de 
abril mundialmente e conhecido como o 
dia da mentira. No entanto o Exu do amor 
e da fellcidade de Santissuno, pela pnme1-
ra vez. em muitos anos trabalh.:iu verda
deirament.e com aquela alegria que lhe é 
famllia.r. trao na via cunguém tminl:.ú ha
via. i.Dte1izmente, alguns} para ofuscar 
o seu traba.J.bo naquele sábado cnuvoso. 
Dentro da Wra poucos cambonos! Poucas 
ekédesl Sem ntnguém a "anunciar'·... e 
seu Sete totalmente entregue ao seu públi
co sentado à mesa. aguardando a hora do 
feliz enc.intro. . . Numa das mesas eu pude 
observar uma llnda senhora de vermelho. 
Usando óculos ... muito bonita na sua .con
trição. A gent.e fica feliz quando cónhece 
gente feliz! Naquela noite de "verdade Seu 
Sete estava felicíssimo! Os coordenadores 
da Lira - LUzla de Assis, Yolanda, Barro
so. Paulo G<>mes e Jorge Trote "Lillco" tam
bém ficaram felizes por verem seus esfor-
90S coroados de êxito. 

Eles sabem que toda comunidade pre
cisa somar nunca dlmlnuir. Confirmando 
estas palavras citarei as preciosas pedras 

30AO B RROSO OE l\lE.'."EZES 

que voluntariamente resolveram participar 
do allcerce do remplo do Seu Sete São 
eles: Suely de lulctracte M1grahy J:t'ra1..:1s
co de Noronha; Wilson Madureira Crugal, 
Eneias Cruz Crugai; L1e1 Mendes e Júl:c de 

Souza. Estas pessoas não pertencem à di
retoria da renda... São todavia; pedras 
que Jamais serão esquecidas, est.ejam nesta 
ou naquela parede. Alem dessas preciosi
dades citadas. acrescentarei mais estas: 
Jorge Just.o - Ogã da casa do Sete da Lira 
que, dedica todo o seu esforço para agradar 

ao Exu feliz! Waldo Zacarias; Jura.ndir Sil
va; A.irton Vilax; Fátima Mana Gomes; 
João Silva; Djatr Matos; Timbó Menezes; 
Lino Silva, Célia, fiscal eficiente da Jra e 
finalmente citarei - Marizete Pires Bar
radas. Foram entes "perdidos" que encon
traram o seu paraíso no Terreiro do Seu 
Sete. Ao terminar minhas consideraçôes de 
hoJe, parodiando (Maleime OXalál Jesua 
Cristo - direi "eles não sabem o que fa
zem". Ees. • • porque as criaturas citadas 
acima, são pérolas e pérolas não se Jogam 
fora. Da1 meus sinceros agradecimentos aos 
Unidos da Lira. Parabéns mãe Cacilda de 
Assis e tenho absoluta certeza que estaa 
pessoas. sempre lembradas com carinno. 

E .. ( XV 
Obrigado Seu Sete 
Mais um aninho Seu Sete 
De carinho e multo amor 
Pois eu sei que também moro 
No coração do senhor. 

:t com amor • respeito 
Muita fé e compreensão 
Que lhe trago guardadmh.o 
Dentro do meu coração 

Do senhor quero um abraoo 
Se puder dou-lhe um beijinho 
Do senhor quero ser filha 
Seja também meu paizinho . 

• Sua Ekédi 

Laurita Ferrari Ltmca, 

- --- -- --- --
Sete Letras 
Cacilda tem set.e letras 
Isto e mals do· que sabido 
o que muit.o desconhecem 
O que nelas vão contido. 

Vai amor e compreensão 
Carinho e muita bondade 
Vai todo o seu coração 
Prá toda esta humamdade 

l!ãe Cacilda se eu pudesse 
Alguma coisa fazer 
Até a vida daria 
Para não lhe ver sofrer. 

A Mãe Cacilda com muito carinho pelo 

seu aniverstirto, 
Sua filha-de-sant, 

Laurtta Ferrari Ltma 

LEIA ORIXÁS 
Em Tôdas as Bancas de Jornais do Brasil j 

-2.o Número 
T i:.!.o Sôbre as Religiões E :-_-Iritas 
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Hoje, às 16 horas, o Exército Branco de Oxa
lá estará marchando mais uma vez para o Ori
xá Ogum, com centenas de terreiros presentes, 
numa das maiores demonstrações de fé espírita. 
Tragam velas, flóres, bandeiras e estandartes dos 
terreiros . Ao mesmo tempo estaremos encerran
do as inscrições dos candidatos ao 2Q FESTIVAL 
DAS CANTIGAS DE UMBANDA que poderão se 
inscrever até às 15 horas na nossa secretaria com 
o Sr. João Barroso de Menezes. Contamos com 
a presença de todos logo mais. Que Ogum aben
çoe a todo o nosso povo. Sara vá 

lnscricões , 

Encerram 

Hoje 
'Hoje, dl8 da P1:oci~-são de 

Og w n. será o enoeir:ra,m,_ n
to das inscrições doo can
<i da-tos ao 2.0 Fe,-ti Vllll Na
ici(JIIla)J das cantigas de Um
banda. 05 retardatários po
<1era-0 procurar o noo;o com
•t>ªt1hei ro João Barroso de 
Mt.>neza;, até às 15 horas. 
'.horário prr•visto pa.ra o en
cerramento dias mesmas. 
'!'odos devem trazer sete be
trn.~ da<tilograá'ada.s e gra,. 
nr em nessa sede a músi
ca na fita. s,em ~lt'll' 

Cl<)O)n,pa,nhamento. 

ORGAO OFIC.IAL DO SORB 

-- ---
Ano 96 - Domingo, !6 e 2a.-feh-a -17-4-19'72 - N.• 56 122 

Festival 
V.ai 
Co.mecar 

.> 
A pa,rtiã de hoje esrtario 

sendo selecionadas lllS ' ses-
• senta cantigas que pa.r-

ti<;il)arão das fases finais 
do 2.° Festivaa Disc-JoQUY:is, 
músicos e pes;;oas enten
<iJdas de música e de sa-n• 
to fa.rã.o na Rádio Conti
l',,ntal a seleção preLimi:naT 
e domingo que vem, na edi
ção do bablóide publioare
mos a lista das escolllida.s 
entre centenas de in.scrl• 
ções. Hoje, até às 15 ho-. 
l'IIS, rocê poderá inscn:ver 
a sua composição. O festl

. va.l vai começar <lia 7 ~ 
!!11~!() a todo v~or. Oonta
mos com a .sua presença.. 

PR. CISSÃO D.E OGUM 
ROTEIRO 

Hoje, 16 de abril - Saída às 16 hs. da sede do SORE - Rua Pernambuco - Cruz e Souza - Clarimundo de Melo 

Amaro Cavalcanti - Dr. Bulhões - Pernambuco - Dois de Fevereiro - Amaro Cavalcanti - Clarimundo de Melo 

- Cruz e Souza - Pernambuco. 

PEDIMOS AOS TERREIROS QUE TRAGAM VELAS E FLORES, ALÉM DAS SUAS BANDEIRAS E ESTANDARTES 
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O Cantinho da Corrente Mental 
MAE D.IS 

HOJE É O GRANDE DIA 
Este a:no. o Gra.i.1<1:l) Guer

aro da Umoa,nda sem lou
aêo por nós com uma se

. lMIWI, de e.nt.eoedência. L0go 
ll&iS. às 16 bONoS, mais uma 
,'eS maccbari, o D09!IO Eléra 
~to Braooo. os~ 
llTISSimos de a.lgunis terreiroll. 
l,S .sa.i8S ~ àe ou.
:;;ros. o colorido ~ dll6 ca-

ele fé, a beleza das cantigas 
e o t.oque do clarim ticaxão 
gre,vo.dos Pfll6 Sl'lllpre em sua 
~ e você sen\. DO fu
turo. JD8iÍI um ,;Olda.do que 
IDlirobani. CGDOlil00. Boje • • 
ça;nde dia. ~ JQro. 

-::-

38S de na,çã.o será a prova vi- ~tas dia ~TeIW" U&-
va de que o cOIIla?ldlmte Má- Utl da. oartdade: 
r:10 Ba,roela; está bem po8ilt,o Zuleika - 9aDt8 CnlZ -
da .nwlwçã,> de .seu scmho. YelJba 1'8iel- C0111 a. J.falia 
que é wq- a união de t.odbs as Mulambo e tnga uma chave 
tilhas de Qmaá. Você, adepto pequena, de aço. Ela COG'tA1-
cla. n<J&Sa reUgião, ftl!nl J.oa- ma 1\1.Zer' um "trabalho~ de 
vv Ogum oonosoo. aanoto abru caminho utilizall.llo isso. 
que a ~ ~ . Nàv eu&ta t1eoà1:'. 

'lbere2a do CUIDO - Oo

Notícias Da Equipe 
Vovô Chico 

l<>quei o nome de aeu fllbo 
em nossa OorrenC.e. Ajooe-o 
a se libertar de vicio dando
ihe dlrinho e ~
De IBda adianta você ator
mentar o nlll&Z cun lamll
r!as e ameaçs#I Veoba coo
ftTllU' cumao, esto.i ao sev 
dlc;p)r. 

Bob ca.ri~ - ~ 
o céu e o inferno a;tão aqiJ1 
mesmo. As ações de caã um 
é que trallsfo:rmam • DO&lO 
dia a dia em cé\l ou )Dfes'D(>. 
tTm abraçO. 

.Arui6iodeSoUa-08eU 
an-epeodlmento lhe dK-1. dWl 
melhons. Escrela dlaend'o 
oomo poderei taar pe.ra lhe 
'WISitar. ».t nlo ~to ir, 
DlM tn6Ddaftt um fllho-de,. 
santo até &i. 

.Agradeço aos fflbos da R()
ça do X&Dg6 oe Ouro a co
laoore.ção prestada por 0a\ 
81áo da ~• do CM>odo 
LaçadÔI-. Vocês aio lllfflOO 
~ lmlOrES. 

-:-

Mãe miB &~ode oam Pom
ba Gira !.!.&ria Malambo às 
seguodas-!eiras e 11()6 sibados 
a partir dali 15 horas. na sede 
doSORE- Hal&~
co n. 91.l.Gl. En.-&n'8do a.u
ziliada pe1o rodlmce zue 
Eraogl. 

T.ENDA ESPlRITA OABO
CLO VENCE DEMANDA -
Rua lb:neo n.0 1'13- · oasca
dum. BaQé.: Yoàioàa ~ 
p()S. ~: 08bodO 
Vai,c,e DernaodA e Pret.o Ve
lho Vovõ Cipl:iainO - As ses
sões ão reaJindee às ~
~ e seitas-feinl>. 

ALELUIA FAZ REABRIR 
ROÇA DO XANGô DE OURO 

~ 
Sábado de Alelula J'C8llaou- endldo as. razões da sua au-

se na sede do SORE. o tciQ1i=-_~e~-sl!Iida.~ ontem reallzott- ou
de abertura da Roça do Xan- tra festa na Roça do Xan-

TENDA EB:ml'l'A VOVó 
F,OM.AN.A - Sede: &;trada 
~ àe Mà0 n.o 235, 06-
\"&!do Cruz. Ba.balaõ: Fran
ciSOO Demerva.l. Guias-Che
res. oaboclo Jagua.ri e Vovó 
RQma.na. ~ de carida
de às seguooas. qus.rtas e 
sexte.s-.llaire.s. 

--oOo-

TENDA ESPm.lTA AliMO· 
.Ris E YEMANJA - RA18 
Menezies Vidra. n.<1 l.S.. TO
d'08 as santa;. Yá: ~ 
&mtam, de Souza. Guia• 
Chefe: Cabock> AmlOté. Ses
~ aos s6bado6. àe 15 em 
16 dias. Om:ramlca que & al& 
~ àe Ogum será dia :ri. 
l!lillam. 

-oOo-

TENDA. l!SPlRITA &AD 
BENED1TO - Bua. Biirão 
de Ita.pagipe n-• 81, t'IID405. 
Bamlaõ: Bebastilio da saw.. 
Quls-aiete: oaboc1o Sete 

...Cachoeiras e Pai ~
~ aos sábados, a pa4"tir 
da6 31 haraa • 

GN na Umbanda 
(õrgão Oficial do SORE) 

EXPEDIENTE 

lÕ de ouro, ocasião em que gõ de ouro, desta !etta em 
foi oferecido aos pre,entes um louvar ao Caboclo Laçador, 
gostoso ageum. o toque fol entidade também ~ Mil', 
bastante conccrrido e os aml- Barcelos. 
gos d& casa. como sempre ----------
prestigiaram e acontecimen• LEIA AOS DOMINGOS 
to. Infelizmente o chefe do 
terreiro, o Babalorlxf Marto 
Barcelos por ee encontrar en
fermo não se fez presente e 
esperamos· que m nossos 1r• 
mios não se tenham deeeP
cl.onado e tenham compre-

GAZETA NA 
U BANDA 

Os Terreiros FHiados Ao SOBE Contam 
Com Os Seguintes eículos 

De Divulgação; 
TABLóIDE GN NA 1JMBAND.& - Circula aos 

domingos com a GAZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS - Mensal 
TUDO SOBRE O ESPIRITISMO 

Programa "A. Verdade Sobre o Espiritismo" 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E. 

1 
j 

, 
Editor. MARIO BARCB.OS 

Correspondência: 

CL!NICA 114:SIDICA - DENTARIA 
ASS~NCIA JURiDICA E 

OUTROS BENEF1CIOS ) 

Rua Pernambuco, 1.161 
Encantado - G8 

-~ ~ Inscrições na Secretaria: 
Rua Pemambuco, 1.161 - Encantado - GB 

OOIDNOO, 1t/j/{fft 

ORDEM ESPIRITUALISTA DO BRAS 
EXTRATO ESTATUTO 

ATA. DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINA.IUA 

Aos (18) dezoito dias do mês de dezembro de 1971. Reunt .. 
1·am-se em Assembléia Geral Extraordinárla os Srs. Allsocl&• 
dos Fundadores e Entidades rmadaa a O.E.B.. Na sua Séde 
prov. Rua Feliciano Sodré n.0 1917. Or. 12. Mesquita - 5.4' 
Dlstr. Nova Iguaçu, E. Rio - A primeira chamada fol efetua .. 
da às 15 horas conforme Edital de convocação, n!io tendo ha,,. 
vJdo quorum pare. o lnlclo da sessão. A 2.0 e ültima cbamadll 
verificou-se às 17 horas, com a presença de (15) quinze mcm. 
~- E de conformidade com os Estatutos, Cap. vm - Art, 
a.0 o Sr. Presidente D6rlo Veloflo, deu como aberto os vabl, .. 
lhos, pedmdo a in&caçlío de um membro para a Preskiênd4 
da Bessl!o sendo Indicado o Sr. Oerson Serrano Pilho, para 
Secretirto. o Sr Clodomiro P. Carneiro, mesirlos Sra. D6rta 
Veloso e Jorge Damásio. Ordem do Dia: A> Apcovaçlo Refor
ma dos Estatuto, B> Eleição do Coos. De!ib. Fiaca.l, C) Eleição 
da Dlr. Adm. D) EleiQio do OOns. P!scaJ. Efewada a lel.Qlra e 
discutida a retomia dos Estatuto foi ~ por UJ)N)Jrni4.
de do qual estra.fmos o seg-u'nt.e EXTRATO - A O.E.B. Plm• 
dada em 6 de Julho de 1966, MunJdplo de Nll6Polis - 9ode,. 
dnde Civil-Religiosa. Do:1tr'na E.<:p!r'tual!stn (Umbnndn., Cul• 
tos Afro, cardeclsta, Eclético-Exotérico e outros). Nc, melhor 
sentido ecumênico - Regenclador Humanitàrlo praticante 
Asslst. Soc1al. Cultural, Jurfdlca e Administrativa ao, fflladOC!I 
TEMPO - DuJ\lçáo ill<let~nn1nqda. FORUM - A União. AD
MINISTRAQA.O - Cons. Delib. Pl~cal. Diretoria Adrnlrnstro.
tlva., cons. Fiscal, Cons. Orlentaçlio E-splritual, Cons. Iniclo.
tico Litúrgico. Cons. Literatur-i-~u'f:as. Cons. Rev. SOcln.!a 
(Conselho Superior - Constituldo da fusão de CD.P.--C.O.E.• 
C.P. - Dlr Adm.) Categorias Socfah - Fundadores. ID:non\'" 
rios, Benernérltoo. Contribuintes. Colaboradores e Remidos. 
DOS DEPARTAMENTOS - Cultura Rellgl.osa, Literatura e 
Pesquisas - Administração - Flnança.s - Jurfdlco - Patri• 
mõnlo e Arquivo - As-:!~ f'.oc'al MANT>ATO - Diretoria Adm, 
<Prestdent.e, Lº, 2.0, 3.0 Vlces-Presldentes, Procurador Geral, 
Dir, Pauimõnio e Dfr. As!:ist Socla-1) e Conselho Pisca! (cinco 
membros (3) Titu~ e (:!) SUl'.>lentes, do!s (2) anos eleitos 
pelo (OONSELHO DELD!. FISCAL. - Oons. Dellb. Plsca.1 
vinte e do!a membros. trett Tirulares e nore Suplentes) ~ 
13) anos DAS BEm<Y'CCF.NCT-'S - Af:s'st"'1cia Méd'oo 1:t 
talar, DentArln. - Pectill011. Pensões. .seguros de Vida e Act .. 
dentes untncados, Aux. Ftmernt, Cartelm de Empr6stlmo, Co
operattva e Bãii\:r cie UtOldades. DY8SOLUÇ.!l0 - O Pa m,A=----•~ 
n1o 6Crà deliberado por Assemblé!a Gemi Especfflca. DAS 
DISPOSIÇ0ES GERAIS O pres!'nte ESTATUTO ASSeguffi 

JURIDICA. seus FILIADO!!! - PESSOA JUR!DICA - Bas
tando ter Ata de Fundação, Regimento Interno, aprovado em 
Assembléia. e ratificado e AUTENTICADO pelo Cons. Delll1, 
F'>S:!e' da O .E.B - n!ret-0ria Conselho Flsool e todos os LI• 
VR09 algl.dos pelas leis em vl~or e autenticados em Cartório 
Competente, Diploma de Fil!aç!io e Autorização da OE.B -
O esp(rl.to Civico Patriótico. as grandes datas, Pais. Poderes 
Constituldos, Leis. Vultos Humanitários serão INCENTIVA• 
DOS E RESPEITADOS pela O E B e seus FILIADOS. A Esc 
eola ele Instrução Doutrfnãrla Religiosa, !ormarã cursos da 
seita, Relações Públlcaa e Jlumanas. - Assuntos Gerais: Apro• 
vado os BaJ(lllO"'fes dn Sotn,- ,.,;,,.,_,,,,p•rn õos Picercfo•os de 1970 
e 19'71. Nomeada uma JUNTA GOVERNATIVA, comrpoota dd 
(3> três membros. Srs . .Torge Damâslo, Dério Velozo e Geraldo 
B. Ffgueredo. cujo mandat,o serâ até serem eleitos os ôRGliOS 
ADMINISTRATIVOS. - Esta.do do Rio. Mesquita 18 de de
zembro de 1971 - Ass.J Dêr!o Velazo, Jorge Damãsfo onesã• 
rtos>. ctodomiro Pranebeo Carneiro <Seeret.ârlo> e GersoD 
Sem.no Pilho <Presidente). Ass.) (Degivel) - Pl·esldente Ade 
mmlstrattvo da O.E.B. 

Clinica Modelo 
Rua E11genheiro Lafaiet.e Stoclker, 1.049 

Largc do Bieão - Vila da Penha 

rmrcoe - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANT.1.0 NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especiali4ades 

Doze médicos, quatro dentistas e quatro 
enfermeiras dia e noite à sua disposição __ , 

.... 

W, Oj>NV:tNIO COM() H,O.R.'Ec i~ 
-~--------------~-

1 1 : t ' 

' Na. teologia indiaoa. o Avatar slgnt •• 
tJca as encamações de Deuses, ou me

~llb.or dizendo, tomar forma carnal, pela 
primeira vez. Aquilo que DOIS Evange-

~

lho., Cristãos é registrado com a fra.se 
"'Et verb~ caro factum est'•, que sig• 
ll1f1oa "e o verbo se fez carne". Segun

; do o mito indu, o primeiro estágio da 
1re,,el~ divina 6 assinalada ou repre-
1Be11tada pelo Peixe Avatar, criatura daa 
~- Pode-se observar que a Dlvlnda• 
Qle, meio peixe melo mulher, se asaeme
tba a noesa mui querida e tervor06a• 

~

'ente reve.renclada. IEMAN1A, de todoa 
umbandistaa. l: uma idéia popular 
u da Ma'8ia ou Peixe Avatar. Que 

nta a criação da Humanidade. A 
Dãgua. se dl.stlngue e traz em aua 

fres>resentação quatro (4) crta.nças enla• 
~adas em seu corpo representando a., 

4 quatro raças - bra.nca. preta. vermelha 
.fl amarela. Em uma das mãos, o sim• 
bolo da. Intellgêncla Divina (o signo de 
Salomão) e nll outra o a1mbolo da Cria• 
lão (um éaramujo). 

,i70TICIARIO 

Oe.ntro Espírita Filhos de Oxalã -
l,Nm,11zado na Rua Abel de Alvarenga 
ri.º 323, Oh.a.tuba. Realizará, no próximo 
i!!_:2 um toque em louvor ao Orlxi 
rJIUSIMU, A Ialorixà Maria do carmo con• 
f1t4a por nooso lnt.ermédlo 0/f fllhos--de• 
ilanto e a.mlgoa para essa louvação • 

11'0munica. também que ~tá fazendo 
~oro de Delegns (búzios) às t.erça.!I e 
l,IUtntaa-feiru. Consulw com Pal .Toa• 
qulm de Aruanda e Cal>oclo sete Serra. 

• ...-'-'JL~WS• lrl abOclo Serra l"rct-.. 
,ilstrada do .Rlo Douro n.0 5. Quelmaa ..... 
OoD.fllltas e desenvolvimento às qual• 
las-feiras, da.s 16 às 22 bora.s. Sessõtt 
kle caridade de 15 em 15 dias. Direção 
do Babalorixá Brandã.o. 

t Ten4à' Espírita xanra-Iansã - Ku• 
ftoldão Gonçalves n.0 392, Chatuba. Sob 

/A direção da Ialortxâ Carmélla de h• 
· da.s Correia. s~ de 15 em 15 d1aa. 
IIClil aibad.os. Consultas às quartas-fel• 
ru. de 1s às 1'7 hona. 

~ AbaçA de Opm-lansl - No prõxt• 
IDO dia 22 de abril, quando a seita esta
ti reverenciando OGUM. também o a,l)a., 
ti dirigido pelo prestlmoao Paulo M 
Oyacê, estará reallzando preceito dt 
três anm de diversos fUhos-de-sanru. 
Local: Rua Polo n.o IS02, Pavuna, ou. 

Daçl. de Oyaceml - :Jlua Magno 
6e O&rvalho n.0 '138, Ohatuba. Conaut-

GN l'flà UIIDANDA 

Miron Filho 

tas às segimdas-felraa, oom Vovó Bo!II 
da Bahia, das 1 '7 às 22 horas. Ia.lor1xl 
Clotilde de Azevedo. 

A. S. Oentro Jl'Jlplrtta Slo l'erome• 
-- Boa Dr. 1\1.a.noel Reis, 1491. Nllópo. 
li& promoverá no próximo dia 23 de 
abril toque em louvor ao Orlxà OGUM. 
eom alvorada. u horaa da rnanbl, 
com churrasoo a partir daa 12 horaa. 
No dia 30 de abrD. romana &. pra!l. 
tm ~em a OGUM BKIRA·MAR. 
em CÔnd apecla!. Coosultaa u 
segundai, quartu e aextu-felra.s. de 
1 àa 1-1 horas, com Vmó CUnblnda • 
Tia Maria daa Se1e Saiu. Sextas-fel• 
t'&!I, L, 18 horU, COID&Ultaa com Exu 
Bara.bõ. 

Cantinho Pai Joei das Alma.a -
Rua Tamoio, 26, Wilópolls. Sessões de 

Caridade às sextas-feiras. de 20 às 22 
horu. Consultas às _segunda.a-fetru, 
das 111 às 18 ho?a.3 com Pai José dai 
Almas e caboclo Tuplara. A Dlretorta 
recém-empo.s.,ada estJ. asmm constitui• 
da: Presidente, José J. P. Táva.ro; V1ce• 
Pre.,ldente, Ant6nio Morais Ferrelr&; 
Secretãrlo, Jus.,ara de Carvalho Rodr1• 
cues: 2.0 Secretãrlo, Hlida M. Luiz Gon• 
çs.lves; Tesoureiro, Ma.ria do Carmo 
Paz; 2.0 Tesoureiro, Noêmla Ma.ria 
Crus; Procurador, Amadeu M. Ferrelra. 
Diretor E,plrltua.1. Josê Dez!Dho dt 
Carvalho. 

e. JIJ. Xancõ 4aa Almas - Rua !.ta
t'1a. Gonc;alves dos Pra2eres Martin& 
n.e 1'7, Cabral (Olinda). 8eMões de 
15 em 15 d1aa aoa sibadoa; toque d'la 
'22 de a.brll. eom Jnfclo b 20 hora.s. 
Direção esperitual d& dedicada Ialc,, 
rtxA Vanlra. 

f.ar Divino Espírito Santo - Rua 
Abel de Alvarenga n.0 286, Chatubl 
(Kesqulta). Sob a competent.e direção 

do Padre • • • • • . . . • Enetldade clvil de 
carâter huma.nltárlo, e.stâ atualmeut.e 
a.brigando ceroa de \00 menore., do 
~ masculino, oferecendo inst~ão 
prJmárla. religiosa cristã. Que Pai o.&a-

lá dê mu!to Axé ao irmão ........... . 
e aeua eficientes IW%111ares. 

C. E. Caboclo 8ete Flexas cte Oba 
(Nll6polls) - Rua Antônio João de 
Mendonça. bairro Manuel Re1s. Con• 
31llta.s b aegundas-felras e sessões de 
caridade e desenvolvimento aos sába• 
dos. de 15 em 15 dias, de 20 às 24 h.!. 
Ia2orlxá Catarina da Silva. Chefes Es
plrltJnals: Caboclo Set.e Flexas e Pai 
.Ant6n1o KJmbandelro da., AJmu. 

Toque Do Caboclo Laçador 
Foi Um Espetáculo De Fé! 

• 84,bado passado, a. Roça do 
Xoaigõ de ou.ro esteve em 
ft6.ta com a realização do 
paode ooque em bomerJegffil 
ao Olbodo Laçador, que n
~ C0ll1 o ll0660 Di.retoc• 
l"'resldente Mário Ba.rcelOS. 

1 Becebealos a vi6i1B de mui
la geDQ) do sa.nQ>, enm as 
l,iUaie GDOtamo, o BabaitlÕ 
laa Oarlloo_ e 86 Ya.lorlJtás 
lraiuloba. nldlth e .Eüzabeth 

- VIia Aamçr.. 0 ftl'l'dro eM\'a lOltildo t 

a festa foi até a~ 
ocasião em que foi servido 
l!OS pre.sa:n<lles Ull'.la me68. com 
truta& das mads vadaàa$. 
bolo de aúilho. e outras co
midas próprias da ooaslão, 

o ~tloo ca.boo1o aten
deu a todos os que lbe que. 
rlam abraçar e distribuiu ae• 
gwa,nç,a para muitas pes8088, 

Fioamois tel!als em 'Wlll" o 
ecOllftectmentO, e ag,radeoemm 
~ a ~ • . 
toda ~ ,ell~ qu e?2b:!Vlt 

i.ntel11S8mente du1-ante o toque. 
Nos ~ runiciO!llmlm 
0.1 ~ Wilson de Oxóss! e 
Ed,son do Ca.m,o. a4éln d'o 
Pawo Boberlo que pwwu 
também muitee curdmba5. 

~ deixar um agre,
decimeoit.o espeda4 aos !illiO& 
d& R,oço. que oomo seq,re nao 
medlmm~ pan. q\19 
tudic; tosee feiro a t'eul\PO e 
& hcft. lJ)ecàJNn _.. O DOII• 
IO ~ ....., _..,., 

✓ --·~ 

CRONICA 
MARIO BARCELOS 

Os jornais falaram com alarde da agressão sofrJd& pt 
uma senhora, da parte de um padre da Igreja católica. ocas 
como não podia deixar de ser, toi parar na policia. e hoje, DO · 
vamente o assunto volta à baila, pois o Delegado, dando um: 
de religioso, fêz o seu sermão e a coisa acabou por lá mesmc 
com um apert,o de mio e só. _ 

Não deaeJávamm que o reverendo !õsse processado no ar
tt&o 129 do Código Penal que é agressão. O que queremos situa . 
de !ato é que o "refresco" a êle ooooodld-0, abre um perigo5< 
precedente • que poderá trazer sérios problema., no tuturo. J. 
verdade é que o padre é 8l'OS3Q e violento e só chegou no arre 
llo. como dizem os espanhóis, para n!io sentar no banco do 
réus. 

u a notida atentameDte • nco meditando. sert. que o De 
lepdo t.er1a o mesmo procecllwcnto se • &IJWlo ~ PK· 
Udo de um Zelador de Bllnto. Bu .acho que nlo. A grande YW· 
dade é que a igreja 6 temida e iespeltad& nlo pela eozmcçll 
religiosa mas pela l!IIJ& excelente organtz&çlio, tato Jnoont.-6 
•el em todo o mundo. · 

O enmplo dado pelo reverendo foi dolorosamente lamell 
tAvel. Jesus Cristo n!io criou o catollclsmo. Ele quando esteT, 
entre nós trouxe a fé e a humfldsde. Nós espir'tas temos a 
duas coisas mas a verdade é que n!io existe nada de humlld 
no proced!mento do representante da Igreja católica nest' 
ep!.sód1o do dia a dia de urna cJdade eoino a Guanabara 

Por esta • por outru e que eu me bato pela organizaçl< 
das nosse.s me•ras. Precisamos nos organizar nara f~?Jer fac 
a muitos e muitos proolemas rellg!osos que até hoje não torarr 
solucionados exatamente porque não t.etnos uma diretriz tra 
~ em nossa açllo. 

Voltando ao padre digo que êle Inverteu o que Jesus pre 
gou e mandou, que na bofetada. deverfamos oferecer a outr· 
face. o padre, avançado na verdade. ofereceu uma das mãas , 
depois a outra e delx>lll. com a mesma mão que agrediu, tev· 
o ape:rt.o de mão da sua vfthna. que spesar de declarar ao 
Jornais que não é macumbeira, foi est.e o thmo por el& usa& 
fês &pen&s um trabalho de acomodação Quem. a não ser ur 
macumbeiro cum:prlndo ordens de um Erl. Caboclo ou PN,t, 
Velho trla a igreja acender velas em forma de cruz. 01hr 
~o bem, na. a,çi,o da senhora ~da., ta.1vez a &1Zress'fl. 
tenha s!do até vãltda. A Vl!!'dade em tudo fsso, ao que nos JMI 
:reoe ~ que o Padre bateu sem -ber porque, ma.s a referld, 

.snmora 1rnbe oonnie a.oa:obou. Quem é. é. e náo d,.,,,. nel!'S 
uma crença e no nosso entender, até prova em oontrirfo. el· 
foi. lá na paróquia, fazer & sua obripeãoztnh&. mas sem mult
fê e o resultado f<>I o que se viu. . . o padre fêz aquêle saco 
dimento .•• 

Missa de Seis Mêses 
Realirou-se segunda-feira pa6511d1t., às 8b3Qm!n na Isrt 

Jt N0ssa Senhora das Mercê!!, em Ramos, a mis3a de sela me 
11"5 pela passagem do nosso Irmão Waldemar Nunes da Fm
eeca, esposo da nossa querida Yalorixá Rosa Nunes, d!rlgem, 
da Palhoça sete Penas das Almas, prematura.mente des&pue
cldo em um acident.e de ~ânsit.o. 

Demonstrando todo o seu amor pela UI ,l.anda, Dona Ros1 
Nunes esteve com seu terreiro na vé.spera <io evenoo no noss 
programa onde foram entoadas pelos seus filhos magnifica 
curlmbas. 

HoJe, Rosa Nunes com seu teITdro estará marchando A' 
Proclsslio de Ogum que percorrerá as principais ruas do bam, 
do Encantado e Engenho de Dentro, numa demonstração d 
fé e amor pelo santo. Rogamos a Oxali que abençoe a compe 
tente Yalorln e pedimos a Tia Maria que lhe dê multa pn, 
teçllo. 

Escolinh;a Aladi.m 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado 

Grande área para recreação 

Rua J'oão Alfredo, 32 - Muda , 

Telefone: 232-0250 

DIREÇÃO DA.PROFESSORA NELY 

MATRtCULAS ABERTAS 

.... --.-
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No bairro de Alcântara, em São Gon
çalo, exatamente na Rua Alfredo Ba.ck, 
390. funclon-a o wnpá,tico ntro Espiri~ 
ta Caboclo cobra Ooral. que real1Za seus 
t.oques aos sábados, de 15 em 15 dias. As 
consultas são com Tia Maria das Almr.s 
e o Guia Chefe é o Caboclo Cobra Coral. 
que empresta o nome à casa 

Segundo o nosso companhelro Klebcr, 
que lá esteve de visita, a casa é formo-

e ~g o m puro ritual d.a Naçíto 
Omoloco A foto é de um grupo de mé
d.iuns do terreiro, que foi :nclusive conv1 
dado para a procissão de logo maii;. em 
louvor a Ogum. e que sairá às 16 horas, 
da sede do SORE. 

Terreiros Que Recomendamos 
TERRiEIRO ESPíRITA DE 

UMBANDA DE OGUM 
YARA - ade: Rua Nova 
Ca;n:aã n.9 31, Bonsu,c,e:;oo. 
Yalorixá: Sra. Gemldina Jw
dra.des Moura. Diretor: Sr. 
Jooé de Souza 

'IERIREIRO DE OGUM 
BEIRA-MAR - Rua Ara.ujo 
Leitão n.9 839. Engenho No
vo. Sessões ~ segundas e 
aos sábados. Atemdimento6 
às qu~:t.ei.res. Bal:ttlaõl: 
Sr Antenor Dua.rti~ da Silva. 

-O-

CJ1lNTRO ESP!RITA XAN-
00 DAS 81.EIDE PEDRIEI!RoAS 
- Sedie: Rua Conselheiro 
Perra.nsg,uá n.0 33, Vi!la Isa.
te!. Yalorixil: Sra. Hero
dlltcres. 

Compaxeçe. hoje, às quatro 
b0!6S da tarde na SORE -
Ru11. Pema.mbuoo n.<> 1.161, 
!!:r.can.tado. Vamos particiPM" 
na Grande Procissão do G :.O
mJ50 Ogum. 

CENTRO FJSPíRITA OGUM 
ROMPE MATO - SOO!~: R..a. 
do Limite, Lote 14. Quad!ra 

ARMANDO DE CARVALHO 

4'1, Vhlar doo Tules - São 
João de Mer.i.ti - Elstedo do 
~io Se.ssóe.s aos domingos, 
de 15 em 15 dias. Direção 
da Babá de Orixá. Sra. Ma
ria Imure. Baa-reto. Grandes 
homenagens ao G 1 o rios o 
oitum. dia 23 de abril. 

-0-

T.ElNiDA EfJR1:R11I'A PA
LHOÇA 7 PEN:AS DAS AL
MAS - ~; Riua Vi.Edra 
Ferreira, 245, Boil6uioe5So. -
~ões às segwodas e s:xtas
feiras. Atendimento às , ter
ças e quintias-fe!a-ru.. I)fe,ção 
de. Yalorixá- Sra. Rosa Bair
b0€3 Nunes. 

-o--
TENDA ElSP.iRl'llll ORi!S

TO REI - Sed:: Rua dM 
T~ietoni.9ta$ n.9 50, Vila A11-
a:r..ça. Bangu. SelSsõe5 aos 
sábados. de 15 em 15 dias. 
Atendimentos às quartas e 
sextas-feiras. Direção da Ya,. 
lorix! Sra. E11za,b.th Gomes 
()vã: Migl.11€'1. 

-0-

0ENTRO ESP!RITA N. S. 
DA GLORIA - :Riua Proje
t.iw.a n.• 1.119 - Lote 217 -
I:rajá. Rea;Jãza se-ssões às se-

gur..da.-, e gulnte.s-feire..s. Ya
lo:i.xá; Sm. JuraicY Silva . 
Gt.la Ohefe: Cahoo)o Gira
mundo. 

TENDA ESP.tRITA Rdlll: 
GONGO DE ARUANDA 
Rua A}oat.re.2,e.s. 24, R,i.084-d.o 

die A.!buq.uerque. Seasões aos 

domingos, de 16 em 16 dias. 

Dlreção do Be.baJaô, Sr. J06é 

Bemamo Dalvmha. M'.'ãe Pe

GUf.!llla: Sra.. NirarulY Lima.. 

-0-

•·oR.IXA.s", a. .revista que 
~oe devem ler. - Agora 
n~ cesas & Arligoo de Um
ba.nda.. 

Leia Sempre 
J Tablóide 
ºGAZETA NA 

UMBANDA" 

.------------------ -- -

2° FESTIVAL NACIONAL AS 
CANTIGAS DE UMBANDA 

LOCAIS DAS APRESENTAÇÕES 

1 i.i Quarta de Final - Dia 7 de maio - Do
mingo - 16 horas - Local: Sampaio Atlético 
Clube - Rua Antunes Garcia, 12, bairro do 
Sampaio. 

- 2~ Quarta de Final - Dia 14 de maio 
Domingo - 16 horas - Local: Riachuelo Tenis 
Clube - Rua Marechal Bitencourt, 117 - Es
tação po Riachuelo. 

1 l' Semifinal - Dia 21 de maio - Domin-
go - 16 horas - Local: Clube Marabu - Rua 
Clarimundo de Melo, 197 - Encantado. 

:i•.1 Semüinal - Dia 28 de maio - Domin
go - 16 horas - Local: Engenho de Dentro 
Atlético Clube - Rua Monsenhor Jerônimo, 
135. bairro Engenho de Dentro. 

FINAL - Dia 4 de junho - Domingo 
16 horas -- Local: Sport Club Mackenzie -
Rua Dias da Cruz, '561 - Méier. 

ATENÇÃO 
Os autores, intérpretes e coros deverão se 

apresentar às 14 horas para mudança de roupa 
e ensaio das cantigas que serão apresentadas. 
A ordem de apresentação será feita por sor~io 
ei;n cada um dos locais acima indicados. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 

,. . 
r1 

São Jorge! 

Hoje o programa "A Verdade Sóbre o Espiritismo", esta• 
ré. recebendo a visita do terreil"o Centro Esph1ta São Jorirei, 
situado na rua Ben!cio Viana, 15, Jocalida.de de Raul Veiga,, 
em São Gonçalo. 

O dirigente da casa é o Babalaô Evaldo Vargas, que dã 
consultas às terça.s-fe ras, a partir da.s 12 boms com Pai Be
nedito de Angola. As giras são aos domingos de 16 em 15 
dias. Agradecemos desde já a visita e esperamos que ela. BC 

replta outras vézes e aproveitamo~ o ensejo para convidar 
nosso irmão a particlparem antes da proci...sáo de Ogum que 
realizaremos hoje com salda da sede do SORE às 16 horll8. 
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u '.L bili .ll! Elspír'ta a.pre-
l't G.0 W '(), l 3 '- J.i '> 

1110 pro:,n.na A VE;~ 
f:K.•BR:E O FS'...']!U Ul:SIJ.V O. 
que vv.á t. o a,r toc.oo oo clio-
11m gos, da.s 21 hora,, a. uma 
da man.11.fi., dia a dia. c~ce 
de a.udiênOia, faoe aos csc'la-
11'1€ct:.dores d€,orutrs que vem 
pola,rizan<lo a opinião púbJca 
lllllOOndlsta e (>.,pirita. em 
ie-raJ. 

TRIBUNAL É CONTRA e · O··ly e. tro Pim nta e 
l-1 a..-i.i G!c-onda {l Ter aa· 
E:.Jíra';a F;_hos da. Cabocla 
.Jtr=a; Sra. Ed:.mar de Oil
w:ra. do Termro do &.i.1 SEte 
,e o no:;;.;o companheirn de 
tEqüdpe. Armando de oarva
ll10. 

1 

OS MAUS LIVROS! /, 

Dominso paGSado. o T.rlbu
llal e,t,(ve novamente reulni
do, scrvi!lldo d'é tema desta 
!f,eitu a vlldade ou nãoã da 
k'itura dos médluns de ltvros 

de Umt,a.n.da publicados t.1.m 
um minimo ele recato e ori
{'Jlt,ação e escritos por a,utores 
ínc:JJpazes. 

Funcionou fa vorá,vel e. t.ec;e 
de qll. os mSdhUll15 devem ler 
tocloo os l~'Vros paTa tirarem 
sua"' dúviõas com o seu Ze
!lloor•cl<"-Santo. flincionou o 

Baba•lonxá Aclilwn de OH
velra, dkigente do Ilê de 
Ü!',Um Megê e Oxóssi Pedra 
.Preta. 

contrál1o a leitura. por 
achar que ela ao inlvés de es
cJa:recer, coinforme o méchum 
mie-Jante fundonou o no.sso 
<:ompanheiro Mário Ba,r,ce,Jos. 

O corpo de jurados esteve 
a,:,::im con.;t:•tuido: Ya,lcc-lixá. 
Rwa- Nunes, da Palhoça Sete' 
Penas das Alanas; Yalorixá 
A.u.ra Rod1igu,:s Ferrelra, da 
Cabana Pai Beneclito das Al
m.a.s; Babalaõ Manoel Fran
creco Vieira, ela Tenda Um
tand1sta Ooraçã.o ~ Maria; 

Após os debates. a tese de
fendida por Mário Barooloe 
saiu vencedora por 36 votos 
<'-Ontra 33. Hoje estaremos 
I"ftl;lizando mais uma sessão 
do T1ibunaJ Thpir~ta. oom.o 
sem.pr." com um palipltante 
a:;sunto. 

Unânime na Tese Julgada CORRENDO G/Rr4 
Tribunal Espírita Foi 

O Tiibunal Espírita reuni• 
do domingo passado mais wna 
vez. no programa A VERDA
DE SOBRE O ESPffiITIS
MO, que vai ao ar todos o~ 
domingos no horário das 21 a 
uma hora da manhã, votou 
por unanimidade a favor da 
tese de que as entidades de
vem também ser doutrinados. 

No Julgamento do Júri po
pular composto pelos nossos 
ouvintes o resultado foi a 
favor da doutrina. pela con
tagem de 84 votos contra 12. 

.Funcionou na defesa da tese 
da doutrina, o nosso compa
nheiro Mário Barcelos e con
tra ela o conhecido homem 
do santo Armando de Car
valho que não obstante a sua 
brilhante argumentação não 
conseguiu convencer o júri. 

Hoje o Tribunal Espirita 
estará reun,do novamente a 
fim de discutir e julgar uma 
importante tese ~eferente à 
nossa religião. Contamos com 
a sua audiência e com o seu 
voto. 

Te<nda EspírH:e São Jerõ
llilmo - Sede: Rua lirapuã 
n.? 149 - Braz de Pina. Ses~ 
~ó~ aos sál>ado.s. Direção do 
BabaJaõ. Sr. Jooé dos Santos. 

Tenda EsiP!rlta Sé.o ~ 
- Sede: Av. cemões n.9 146. 
P>enha Ci.TouJ.ar. - Dia 23 de 
a,b1il, encerraallf.into das fes
tiV!<lade.s do Jubileu de Pra.
ta. eonvide. todos os ou
v:rrtes. 

f,I: '"' ~ 
Dia 16 de abrl1. à.s 4 horas 

UM BELO TERREIRO - Onosso com»a nheiro K l e b e r visitou, esta semana, o 
Centro Espírita Vovó- Felícia Baiana, q·ue ffca situado na Rua Demétrio de Sou
w, Lote 15, Alcdntara, São G<>nçalfJ" j casa é dirigida pela Yal.oriXd Maneolina, 
que aparece na foto com alguns filho~ de santo e com o nosso companheiro Kleber 

ádio Continental 

BOANERGES LAVRAS 

da te.roe. Esperàmos conw 
com a sua pr,ea:11191\ na sede 
do SORlE - Rua Pernambu
co n. 0 1. 161. El11.CanJtado, pare 
11. gra.nde procissão do Glo
noso c:>g,um. Corl'lipe,rel}a ..• 
Eu lá e.%8.Tei. 

'.!'~:,ili= 
Ordoem Umba.ndiste Jurema. 

da CacihoeLra - sede provi
sória: Aiv. Mairec.hal Ron.don 
n.0 2.100. Riaootrelo. Presi
d: ·11'1t,e: Sr. Ma.remo Frusca. 

Tenida Espirita Oaçe.dores 
de Arua,nda - Rua. Felício 
n.9 159, 0ascadura. Atendi· 
mf::D,to às quart.as-1'eiras e _aos 
l'ába.dos. Di.re9ã.o da Ya!lorixá 
f,ra.. A:neela Ma.ria Vi,elxa. 
Rocha. 

REVISTA ORIXAS" 
Agora nas casas de Artdgo6 

C1e Umbanda 
::') ~;: !;/: 

Dê de Ogum M>"gê e Ox0Sli4 
e1a Pedra Preba - Rlua- eor
dura. n.º ~- Mesguita - Es-

TRIBUNAL 

tado dO Rio. Atendime<nt.oa 
com Jogada de búzios. Sá
ba,dos e domingos a PM1ill' 
da.s 17 horas. Ba.ba.lorixá: Sr. 
Aooloon de OliV'eira Ab,a,,
nanZé. 

.-,. -··· ""' - "••· ?"' 

fl baçá Yema!ljá - Com ~ 
própria, na Av. DarcY VeJr
gas n.9 211. Gramaoho - E&
t:ado do Rio. Ya,lorixá: Sra, 
Ma.ria da Conceição. eom a 
Digtlna Ka.vile. sessões aoe 
domingos. de 15 em 15 diaa. 
Dle. 23 próximo, graindes ho-
1111enagens a Ogum. 

ATENÇÃO 
lteilo encomendas para 

capas de 11ulas de umban
da e quimbanda. Telefone: 
226-8075. 

ESPIRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rádio 

Continental, Rua do Riachuelo, 73, 3° andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRITISMO, 
citando um tema para ser debatido no TRIBU
NAL F.SPtRITA. 

Nome ....•••.••••••••••••••.•••••.••••...•• 

~DEREÇO ••••••••••••••••••••• , ....•.• • • • 

TEM.A ..................................... . 

Obs.: O ouvinte que tiver o seu tema selecio
nado, será contemplado com µm prêmio, 
além de participar do corpo de 1,-,.ados. 

A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

1.030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. - Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manhã 
Produção e Ap1·esentação 

Babalorixá MARIO BARCELOS 
* Direção 
SEBASr.l'IAO MENDE 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -

Horóscopos - Comentários Respondendo aos Ou

vintes e o Pino da Meia-Noite com Seu 7 Lira 
ps 
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oomUIW&de do IU"QUIPé• 
l:lco p0Üllé510. oodle ~ pes
.,_ ooiOCIIM 8- mãos ODde 
eeu cneota .. ~r ,oopi.ri~ ou 
pesaoa ama.la colocam UI 
llés. Soa tu0610lt.l& eD6lll& que, 
quem ama .n6o tem direitos 
de repudiar a.Jgo por CODSi• 
derA-lo bnpuro. 

Falando de Outras Crenças 
dança. às forças sagradas da 
uait,urem. Pa- desconh~ o 
.significado da paJa,vra "1-eli• 
g,are", respooderó.... na 32.• 
DP. por agressão a uma fiel 
do templo. desrespeitado Pol' 
eje 

JAOA.R.EPAOU.A - O pa.. 
dre ~ Belol!. da Matria 

. de Santo Aminio, a;pu1sOQ 
de Dl8Ce1ra pouco eleg&Dlle 
l,llll'a um saoerdoCe. dona &rt.h 
... caldeira. porque ei,tMa 
pagando uma promeaa 
~21 velM em fuma 

. dt crus) oomldenda umilaD-
.. por aque)e Qlle desco
llbeceo...-.: pedira ma 
~ OQ & txn ''rnac,a:nbello· 
tem a IDl!l!ID& flD&IJdllde. 
Glw-ee pela re-. múSlal. od 

HAITI - Temi. ltbell'ta.a& 
i:>O?' um ex-4êsanwo_ ocde a 
roe.llgião Olt1cl8il e o VudU ••• 
o. oeãs são (16 ohetes •· 
muatsen!alguem ••• faazia-
da sem autorl.zaçlo dielJee. li 
00 govemaoties &ão prll4:lcan
Cle& tambmn. do m!IUGo • 
poderoso Voudtt. 

!f:.lffl. dia (1, o tiette1ro do 
Seu Sete da L1l'a esoeve m'\11• 
to conoorrldo. Motivo: hou\19 
uma prece pela a.lma dos de
tSeDC&rDadoo no pa.To:roso 1n. 
cêndlio da Refinarla de OU• 
que de 08.xi88. Presente as
teve Ma.ri.o Baroe!cs. pN!St. 
deute do SUpremo Ol'gão daa 
~ões Espm!Cu. BORIB. 
Várias igimjae •• , ce1ebran1m ~. 

REail"E - A Jgi-eJa deve 
$JlOOU1"84' quem não a pro. 
Ctml. Com fflfle modo de pen
m.r. o padre Henrique M<m• 
~iro. da. Ii'reJa Ottodox-a 
Ita.lwla, vem ~eu-ando mlll
su noo loce4,s onde 88 mu
lheres menos f&?Oreddias ••• 
ga.nham a wdl& com o OOlP). 
Complet.aado su,a obra soclail. 
está ~ para breves 
d!ae na ddade ~ oa.ru.ru. 
DO 1Dt>eriot pemambuc,a.no, O 

·----------------------
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Tablóide GN na Umbanda 1 

Um Jornal de uWidade pública da noua rellgiiol 

iloróseopo Espirita 
Capricónüo - De 22 de dezemt>ro a 20 de Janeiro - Astro 

Regente &turno. Orixá.s - OxaJá, Iemanjá e ~ 
Elita semana a situação vai melhorar sensivelmente, • 

bem que não estejam a1nd& no seu devido lugar. Recuse quàl• 
quer proposta de liOdeJade. Em casa procure manter a calma 
• não brigue com o cõnjuge e tllhos. 

-*-
Ataád• - De 21 de- janeir• a 19 de fevereiro - Astro Re

gente Urlnio. ..)rtu.a - C>xalá e llnha das almas. 
Apesar da1 trradlações serem pOSitiva.s não resolva qual

q!Jer negócio sem antea pensar bem. Você está SUjeito a co
meter erros que poderão destorcer a vibração. A familla merece

euidados esped&le e poderio ocorr OllS06 de 
HID,r&vidade. 

-*-
Peixes - De 20 de ferereiro & 20 de marw - Astro Regen

t. Netuno. Orixás - Omulu e Ox6sai. 
A semana é bem arquitetada e você levará o período com 

calma e mtlita ath1.dade proflsslonal. Beja pactente 001J1 u 
cr1:anças e não as .ma.lR"ate para não arrumar quizim com a 
laiacmte d9s 1he!Jada1. 

-*-
Arles - De 21 de março a ZO de abril - Astro Regente 

Marte. Or1xà - Ogum. 
Esta semana sen. bem vibrada e apresentará aspecto tran

Qtlllo. Não abuse da sorte e ae você tentar a loteria procure 
1Jin bilhete com a terminação M6 Se desejar ainda, peça • 
f&lange dos Exús e de Ogum l)llra lhe ajudar. 

-*-
T011J'O - De 21 de abrll a 21 de maio - Astro Regente -

Vãnus. Orfxá& - Ogum 
A semana .Dle trart uma surpresa e.gradável e vocf lu• 

crarã com els.. O ramo de negócio estâ em excelente poslçlo 
IIO cliDlo, mas o mesmo não acont.eceri com o setor amor010, 
que aofrerá l:lg.efras abal<ls provoca.dos por clúme.9. 

-*-
Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho - A.stro Regente 

Mercdrio. OrlxAs - Ogum e lhlha du alma.s. 
Esta semana trarà mah equ.lllbrlo emoclonal e as d1f1cul

dades d& sem:ma. anterior estarão IIBI!Ada.s logo no tníclo do 

de Búzios 
O nosso companheiro, Babalorixá Mario 

Barcelos, aten.:Je pa1a jogo de búzios, à5 ter
ças, quartas e qumtas trciras, das 15 às 20 ho-
1·as em nossa sede, na rua Pe,n mb;..co, 1161, 
Estação do Encantado. Os interessados deverão 
procurar ficha na secretaria. 

período. Peruie Em fazer algo de novo e !le seu ramo for liglado 
a vendas, lnlde uma campaDha de P?'omoçAo que ela lhe trari 
lucros. Não Y1aje de trem. 

-*- -
Câncer - De 21 de Junho a :!O de julho - Astro N.egente 

Lua. Or1xá - Xangõ. 
Siga este periO<to com caJm&. Não afobe SUll! decisões em 

negõcfos duvtdosos. que Por certo aparecerão. Analise tudo 
com a cabeça fria para nio cometer erro.s craves que Poderão 
lhe trazer problemas. Conne em Xanrõ. 

-*-
Le&o - De 21 de Julho a 22 de agõsto - Astro Regente 

SOI. Orixás - Nenã Buruquê. Obalueê e Iemm1~. 
Semana Com ligeiras melhora, mas ainda ex!stJrão aa 

mdec:tsões. MMtenha a atitude da setnll.rul anter!or. Cuide da 
sallde e evite entrar em bares noturnos. Recomendamos deitar 
cedo• procure não esquecer ll6bre o que sonhar. pois num IO• 
Ilho poderã vir um avl,o das suas entidade, · 

-*-
Vfl'IN!ID - Oe 23 de M'OSto a 22 de setembro - Astro R,ê

gente Mercth1o,. Orfú - IemanjA pela regência do ano. 
O J)el'fodo ê curioso para 0s de Virgem. Vârlas entidades 

estarão no seu camtnho apesar da regêncta de Ieman,fi. Em 
e&sos de dinheiro peca a proteção de Oxumarê e em casos de 
ll&'llde peça a t>roteção de Omul-õ ou Obalu&e. Os Orlxãs vi• 
brarão positivamente sõbre aia corôa. 

-*-
Libra· - De 23 de setembro a 22 de outubro - Ast.i-o Re• 

gent,, va-rius Or"nl., - -r...1t..&-11 e Xanl\'6. 
Bem&na excelente e lhe Can\ muita flrmeza na., deelsõe&. 

Re,,11,..f' t.,~ n °'"" .,,.,.,~,. e estej11 cert.o de oue tl'"'â pleno 
bito. A pessoa amada estart. tam~m. ~ob maravilhosa vt• 
braçlo e voe& terão horu muJto bou. 

-*-
Et1eornlão - De 23 de outubro a. 21 de novembro - Astro 

R.egenu, Mllrte. Orlxi - Xanr,rõ. 
Esta semana anresenta um perli."o de acidente de trânsl• 

t.o. Cruze o seu CArro com Agua sal2ada com sal grosso e s6 
sata para o aue for 1ndlsnensãvel. Procure se recolher ma!.9 
cMo. POfs. ape~ar de Xan"õ estar na s:rlra existe uma deman• 
da contra vocll aue polferã m.ir,,-fr efeito por Intermédio de um 
acidente de velciulo~ Tntte do Einl e peça • proteção das al
mas logo na segunda-fell'a. 

- *-
Sa"ltárfo - De 22 de novembro a 21 de d~embro - A,tro 

Re~ente Jiinlter. c,,-t,rã,s - Oxnm. Iansll e Omuld. 
Esta semana Rerã de msrmfflca.s vlbracões «rMaS a pro

vfdênclM e•mMtna1~ aue voe~ dPVe ter t.omado na semans an
terior Os neanr.lO!I con-e,.llo multo bem e caso você lide com 
apareth~ ell\h-f(',t')S ou de alta volta11;em 6 recomendãvel ter 
Olddadn ""'~ a eletricidade • a 11nfca coisa que t>oderA lhe tra
• lll'Oblem&a. 

DOMINGO, 16/4/197): 

IPi:'l.melro Consm;6o de Ho. 
m<lll:lelrull48. • • qu,e vllrão dl 
todao 88 p!ll1'boo. ~ O 
l>acllre Bl€1D111qUe (elus .•• (?)! 
voJ,'larão a.:ptos a desempenihaw 
eem papél9 na oovw. soote-
dade-1 ... 

Kl8HA& - Os congolt\9ellj 
terão ma.Is temiPo para tra. 
balhar pelo progresso do 8ell 
pai& a pa,:tlir de hoje •• ., 
Perdtnan o direl:llo de oome. 
morar a Páscoa e Pentecoobel 
por debermdna.ção oficial • 
~ S811ta-ten. pMSB,-1 
da àurante um ei1mõço que «. 
ipre&dente daquele pa{s, ot9~ 
flleCe\l a saoerdolm c&1ióllooll., 

Boa
Noite 

Face ao grande núme
ro de cartas que teme>! 
recebido d o s diversos 
presídios, mandamos o 
nosso boa noite de hoje 
para os nossos innãozi
nhos que por motivoe 
diversos estão recolhidos 
nestas casas. 

Deus às vezes, meu ir• 
mão presidiârlo, escreve 
certo por linhas tortas., 

veze num momento 
impensado -pagsimos o 
tributo de muitns anos 
de prisão onde expiamos 
o nO.!SO êrro. Existem 
também os que sofreram 
injustiças e apP.sar de 
parecer errado está cer
to para o Criador. O im• 
portante é que vocês se 
lembram que Oxalâ exis,. 
te e nos escrevem. Vocês 
não estão sós. Nós esta• 
mos com vocês e princi
palment.e o nosso bom 
Deus está com vocês. E' 
mentira que :tle esquece 
os que cometem delitos., 
me pode castigar, mas 
esquecer um filho, j~· 
mais. Tenham confian
ça que tudo sairá bem 
e um dia vocês c~mpre
enderão por que o destin 
e as circunstâncias os j o
garam atrás das grades. 
Aceitem vocês todos que 
nos ouvem nos presídios 
o nosso boa noite e lem .. 
b.rem-se sempre: O Pai 
de todos nós sabe o que 
faz. Tenham resignação 
e confiem na Justiça di
vina. Sara vá . 
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✓IA Hora É De Luta-Na.o Esmoreca" CORRENTE MENTAL. DA CARIDADE -~ 
o DO,S$() ~iro Má

t1o Bain:el<lB, em OOllloSeq(Wn,
die uma dla.s BUas cronãals ~ 
m.s no programe. A VER.DA• 
DE SOBRE O ESfa:!RlTISMO, 
re<-ebell do Cent.ro El5pf.riitia. 
Tia Mlea'a da. Bahia- assi:oeda 
pelo seu d:lretm-seoret.álrio 
il\l.1txmio ca,i.üos de Uzeda Pu.• 
po, a see,umte Olll"lia,: 

llmo. Sr. :r.m.tio Balroa1b 
Jd,iD. Presld:einte do su,,pnmo 
()rp.o <l8'S Rieligllôes »ipirlltlls 

- O\llllllllllbalr. 
\ Presado . Imlão: 

"A Hora e! de Luta - N4o 
E ~11iort:"1>" • 

Se no seu Beil'oo ainda hã 
vaea para ma.is um trl;Allaal• 
te. Q~ que o posto. de 
Ta.1felrO ou Imectl.aDbe. COI)

~ ~ Já com ma4s eato 
humilde servidor do "Ol<>rlo
lilO Exército Brulioo", dl8 
Oxa.lá. 

Se &elll Baro0 dleriva. MD 
ãest!no cer,t:.o, oonte com • 
s-ede do C.E.T.M.B .• em Oo
lPªCSbaina, 11r'ente a.o !P"811• 
de AitJ!A.Dtico. cam. vor1fx> seau· 
ro, pam sua ~. 

Se. u suas d.i!ic\ildlad-Eii si.o 
grandes. junte-as com as mi• 
Wle.S, trans.forme-as em lmen· 
sas es:lllS dttlcU!dadeB. e no 
fm.&.1 da COIOtenda. a. vitória 
1te1rá ma.is itlori.ooa, ma,ls _. 
tl~tatárle. paira. quiem. não 

itienoo preteDsão de 1i11:!r •IJ&lr• 
-" o era. dentro da. 6'Ja bu
mildadie e amor t. "'Omblo,., 
da" e ao ~tllsmo. 

lmlão, qu.e nooso Pai, poo• 
sa, ~o &Ula6 tremen,.. 
das Forças, oecler-«ioo um 
pau.oo delJM paim QiUe POC!• 
tamlOS trillill!91r. Sei 8'lllt.ecl.· 
pa.oamenit.e que não w.1 ser 
IITJJUito ''mOJJe ". mas oc,or,re, 
que nós não ~ mui.to 
da rno'lem, Pffl'erdindO, bem 
ao ~o. a durem e e11 
«.pinhos. 88 pedns e ~ i»
raoos. po4s àeles tiramos mala 
l}l'tYffl,tos e ~. pa,ra 
o ~ de nOESaB 
obl'igaç&;s. 

Deeel10 par m'berméfüo da 
presente. agra.dec,er ao d!al-
111Dlto Irmão. 86 homeoaeeaa 
e dleliuldes ge![)ltiiezas. com 
que fcmos distingu4.d(JS. tento 
por ocasião de nossa visite. à 
sede da. Rádio OOll1Ullaltai1. 
l)t'Ogmm& u A Vertill.de Sobre 
o Esplrl.ti.6mlo", Elll ~ dilJ 
m84'ÇO próx!mO passado. bem 
como pela amá,vã villita. feita 
à D06S& sedie, ~ tNnbém 
lll4o m.eoos distinto lnnão 
Seba.st:lão Mende!l, como aán· 
d&. em <Iam dle oatmi. na 
entrevista COIDICedida. a. seu 
repnesentante de. "Erlierna.".· 

Na ex,pecta:tl:va de S\18. n• 
l!ita pessoal, a. nossa sedie, 
"sua Filial em Terra! d.e Ie• 

-
Visitas Do Orly ""'I·••--.-~~ .... ~~~+-~~~-~~ E PAI B'EJNE. 

~~:n.9 ~
1',i"'~agw. _ f.Vlllll, no ;~""ewúmco e 

Sessões a pairtlr das 20 ho- assoeJ.a,dos que a a:bertllra 
ras. às sextas-feiras. F1elSt.a dle dos trabalhos sena. realdza.da 
Ogllm com lnf.eio às 16 ho- dia. 16, não ma.!s será em fa-
lNUI. Direção d.a YaJorlxá ce a. nã,o oonc1usâ-O das obras 

o-., .MJ!e-Y que lá se realiZam. Em bre-
Noemla.. Pai .. ,...~eno: ~e.s dias será mareada a data 
e Ogã: OrlY. -~ ..o-- da , __ ,..,ura.. 

'I'ENDA ESPtRITA LAR DE 

Casa Para Terreiro 
Passo o contrato, já pronta para funcio

nar. Ver e tratar com o sr. Marcilio, na Ave
nida Marechal Rondon, 1985, aos sábados e 
domingos ou pelo telefone: 229-0909, horário 
eomercial. 

manjá. na eeperaoç,a. de Jun· 
tos pode,r IIU'aivá. aprovleiw o 
erBJo para eovie.r a todQl 
oa component,es de sua tabu
lo..."& •~•. as bênçãois de 
todoo nossos "<>:rbtiás". 

Oollll o ~ fr&ltemo, do 
Irmão em Omlá. 

Oetlltro Esplrilba. T1a Maria 
da Balhl& - ÚII) ADtxmio 
carJoo de Ozêda. PuiPo, Dil'\l
tlor-secretádo ~ 

Voltando ao seu ritmo normal de traballio, a Roça do 
Xangõ de Ouro, além de funcionar todos os sábados, estarA 
tocando também às quartas-feiras, ocasião em que se realiza. 
a Corrente Mental da Cartdade, na qual serão 1ntroduz1dal 

algumas modificações. Haverá toque, além da corrente e Co11• 

sultas com Caboclos. Pretos Velhos e Exús, com horârlo pr~ 

visto para. àB 20 horas. A Roça do Xla..ngô de Ouro funciona 
nas dependências do SORE, na rua Pernambuco, 1181, Esta
ção do Encantado. 

Centro Espírit=a 

O Centro Espírita Dlvmo Espírito 
Sain,t.o e São Jorge, funclo.na em sua se
de na Rua Luís Alves, número 17, Alcln
tara, São Gonçalo. sob a d:111:eção do Ba
balaô Valdomlro Ooelho. 

As consultas se :ree-Jw.am u segun
dais. qua.rtaa e sextes-feJras. com o vi
brante Pai Oiprtano, no llOrArlo du H 
M 20 horas, e aa giras geraiis aio aos fli
ba.do6, die 15 em 11 <tma.: 

Este terirei.ro foi visita.do pelo nosoo 
companheiro Kleber que foi mui1X> beldi 
recebido por t.odos os dirigentes da ca&., 

.Agr,ad,ecemos a acolhida e convidamol 
D06006 h'mãos paira a procissão de l09lt 
mais e pua ass~tirem ao Festival Na• 
cioDal das 08,ntiga.<I de Umballlda. que t6oi 
rá mi.clo DO primeiro domlinglo de mato.~ 

Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo 

Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral 
pelos menores preços 

íºooMINGOS DE FRIAS . DA ROCºHA 

Massas diversas 

Rua Dois de Feverefro, 1085, lojas E e F - ·. Pedidos pelo Tel •: 2'29-1376 - GB 

r 
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Mário Barcelos 

♦ 
♦ 
♦ 

-------------------------
♦ 
♦ 
♦ 
♦ ----------------~ 

AN íSSIM 
O terreiro da Cabocla Jurema famoso 

pela Lira do Seu Sete, estará em pê.so forma
do nas fileiras do glorioso Exército Branco de 
Oxalá, logo mais, na Procissão de Ogum, ten
do a frente a sua valorosa Yalorixá Cacilda 
de Assis que é ~bém a Vice-Presidente do 
supremo órgão das Religiões Espiritas. 

Sabemos que. milhares de pessoas esta
rão presentes e sabemos também que a Lira 
em pêso comparecerá trazendo as bandeiras 
do famoso terreiro que é uma das glórias da 
nossa religião. 

A propasito, sábado passado. Seu Sete da 
Lira ao receber o convlt.e oficial que lhe foi 
feito por mim, convocou todos os seus fiéis 
para comparecerem ao acontecimento que 
:será sem dúvida mais um grande marco àe 

õívulgação da nossa religião além de ser uma 
extraordinária demonstração de fé e amOI 
pelo santo. Todos os que freqüentam o ter-

reiro do Seu Sete deverão comparecer para 
prestigiar não só ao SORE mas a nossa re
l!g ão 

Continuam runclonando magnificdmente 
bem as modificacôes Introduzidas no funcio
namento da Lira aos sábados. Agora sim. Seu 
Sete tem espaço para trabalhar e o faz com 
C,.e,susada capacidade atendendo a todos os 
que se fa.&am presente no terreiro de Santls -

EI 
simo ao.s sábados. A::; mesas 
bendo milhares de pessoas 
Sant!simo vão muito bem 
pôpa. 

.NO FESTIVAL 

-
contmu:u:n rece
e as coisas em 
e de vento em 

Dona Cacllda de Assis, compositora ta
mosa que é campeã de Carnaval. inscreveu 
nada menos de que oit.o músicas no Festival 
Nacional das Cantigas de Umbanda ~ prome
te que vai se classificar até a fase final. Da 
fato M cantigas por ela selecionadas são lin· 
aas e de grande poder de comumcação o 
Festival está pegando fogo e domingo que 
vem já pubUcaremos a relação das sessenta 
(60) cantigas selecionadas e que partlclpa
rl!.o das fases finals e ellminatórlas do fes
tval. Todas as providências jà foram toma
das e temos absoluta certeza de que o êxito 
da promoção estã garantido. pois a qualida
de ctas moslcas é considerada excelente t• os 
Jurados que vão fazer a sele()ão das .sessenta 
terão um grande trabalho pari:, chPgar à 
cone! tu;ão. 

Hoje novamente apresentamos João Bar
ro.."<> de Meneses com sua crônica a respeit.o 
dos filhos da Lira.._ Barroso é uma dns figu
ras marc.:mtes do esquema de organlzacão do 
!,{Uo de Santlsslmo e um dos mais fiéis se· 
gi.udores de Set. Sete, o Rel da Lira . 

••• 

ITE (XXV) 

JOAO BARROSO DE MENEZES 

PAGANINI o grandioso mestre do violi
no ri nguém me convence de que não teve 
em lguma época, estreita ligação com Seu 
Se,• ja Lira! A virtuosidade daquele instru
mentista italiano, sua semelhança pessoal 
(inclusive) me autoriza a dizer que. quando 
Seu Sete canta, dança ou toca algum instru
mento de corda. está possuído das vibracôes 
daquele que foi em vida, algo de monumental 

no mundo dos sons. Nicolau Paganini eletri
zou as platéias européias, Seu Sete da Lira 
donuna os presentes com os seus espetáculos 
divinos. e convence aos crentes que só o co
nhecem pelo "ouvir dizer". com suas curas 
acima de todas as dúvidas terrestres! Seu 
trabalho musicalizado pela inspiração do pai 
eterno. sempre alcança seu objetivo: extir
par difinítivamente do corpo ou da alma da
quele que senta à sua mesa de cura em bus
ca de uma solução real e definitiva para 
seus males. Quem por acaso olhar com deta-

lhes uma foto do mestre dos mestres do vio-

lino, notará perfeitamente a semelhança! 
Suas roupas são épicas! Sua gravata também 
confirma o que digo. São muitas coincidên
cias juntas para que eu acredite naquele 
slogan "Mera coincidência". Quando Seu Sete 
olha o povo de frente, com seus olhinhos 
apertados a 1rrwiar amor em forma de luz, 
e domina uma multidão com apenas uma 
palavra, Pagahin1, também dominava as pla-

téias ávidas por belas página.s musicais sai
das das cordas mágicas do seu instrument.o. 
Seu Sete domina os corações cantando tan

gos ou boleros! Frevos, ou sambas canções! 
Ambos conheciam a terapêutica musical! 

A cena que a UNIAO DA LIRA apresenta 
durante a dança das horas, deve ser assisti• 
da por todas as pessoas que adorem coisas 
belas! Independente das suas convicções re
ligiosas! E' uma cena de amor coletivo. onde 
os pensamentos cruzam o espaço em busca 
da saúde, de bem-estar social e dos cami
nhos, às vezes de pessoas que nunca foram 

pe.:;soalmente ao terreiro. Seu Sete. porém; 
atende indistintamente a quem lhe pede aju
da. Até mesmo àqueles que já. o maltrataram 
injustamente. Ele é o bálsamo que alivia to
das as dor~sl 

Sua música ~ deslntoxlcante da.s vias ce
rebrais! E a adrenalina que domina toda e 
qualquer perturbação nervosa! Seus conse
lhos são apresentados em forma de compas

sos musicais. onde ~ apojaturas e os arpejos 
se unem na certeza de estarem enchendo 
uma vaga deixada numa das mais prec:osas 
Seu.- Sete faz questão de ensinar aos seus 
fiéis a necessidade de uma pessoa ser um 
Ciro Valdez, a um Doutor Paulus, personagens 
da novela "O Homem Que Deve Morrer" O 
balanço dos corpos que dançam sob o sereno 
de Sant!ssimo, eu comparo a um dia de mar 
calmo. onde as ondas parecendo moças ..• 
dançam delicadamente. Assim é Sete da Lira. 
Assim, também. foi Paganlnl, com sua vir
tude. 

LEIA ORIXÃS -
Em ;-ôclas as Bancas· de Jornais do Brasil 

2.o Número 
T L _!o Sôbre as Religiões [-_--fritas 



C-1/eclonadàs as 60 Catlti a 
Parct o ·2~ Festival · Nacional 

No corpo do tablóide de hoje, os nossos ir
mãos vão encontrar a relação das 60 cantigas se
lecionadas para participarem da fase efetiva do 
29 FESTIVAL NACIONAL DAS CANTIGAS DE 
UMBANDA. 

As cantigas foram escolhidas entre centenas 
de inscrições e todos os selecionados, a partir de 
hoje devem iniciar os ensaios, pois o Festival pr~ 
mete muita luta. Todos devem seguir à risca as 
instruções para evitar problemas no ~ia 7 de maio, 
quando será oficialmente iniciado o Festival 110 

Sampaio Atlético Clube. 
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o n0680 1rmAo .João seve.._ 
nno wn doo ma.la tradicic,. 
nals dirigentes de terreiros 
da cidade, Fundador da Ten
da E.spirita São Jorge, Pre
wlente de Honra, Pres:dente 
do conselho Fiscal,_ médium 
do CUia-cbe!e daquele terrei
ro o!ereceu ao nosso co.mpa.
nheiro Mário Barcelos um 
trabalho referente a Sio Jor
ge e Ogum, exa.tamen.e na. 
da.ta em que rea.1lzá.vamos a 
Procissão do nosso Santo 
Guerreiro. Hoje publica.mos 
a. pa.rt,e do trabalho que fala 
àe Ogum e deixamos para 
outra ocasião a. vida de São 
Jorge. o ~ de João 
Severmo é excelent.e e de 
grande poder de pesqu!a. 
Vamos a ele 

"A EXPLA1'AÇAO SOBRE 
OGUM" 

Ogum, nome pe-lo qull é 
conhecido entre os velhOs e 
os oa.boclos e africanos um 
doo esptritos que mais alto 
elevaram na ten-a o pade.r M 
fé, e que a igrejÕ. romane. 
santifioou com o nome de 
Sã.o Jorge. sua biografia já 
6 assás conhecida, pela divul-

, gaç!io q1Je de sua.a virt1J;de., 
tem sido feita em todo o mun
do cnilizado onde São Jorge é 
apresentado «n 11 n i forme 
guerte1.ro do século m c1a 
nossa éra, montando fogoso 
ca.valo ~. com a !&ll.Ç& 

e sua bandeira branca com 
a cruz encamada e seu es,
cudo vi t.orioso ele 1!1188 D&t&
lhas para n0s te?el&r todo o 
poder adqUirido por eS-5e for
midá.'i'el lwleiro que do esoJ&
ço nos dirige_ Lançada que toi 
no oneo.te & abama da f6 
com a vmõ& de Jesus ao pia• 
neta, não CODBegU1ram aa 
lrevas da lgo.on\nela e do 
atheJsmo a,pap-Ja de todo, 
com a ccmsamação do ma.rtf
no do Mestre no topo do 
cahwio. Planejada e de:1· 
dida no E'JIPIIÇO, entre as en• 
tl..dadel rnP:lmM a cnstlan.1-
r.ação d& 11nrneidade terre
na pea fé, numet'Ol!I08 ftiPI· 
?itosdelarp. m.~ 
moral fonm eecolhidos JJ&11o 
descer • tena em ~
ment.o da ezemplfficação lni• 
clada por .Jesus . A todos fo1 
aipresenta.do o plano de IU* a serem deSenYOlvidas ED• 
tre os seoho~ da t.erra, e 
os du-los sacr!.fic1os a que ba• 
vertam de expor-se aque1ea 
que se clecld1ssem a ba':m l1f' 
desempenho de tAo Amua 
missão. A iareta era dSII 
mais d!ftce1s de ezieeut.ar. s 
da aaiembléia a qoe tal pla
no foi presente, algumas en
\idades pedttam dispensa. ~ 
não se seotlrem sufldente
mente fort.es para suportar u 
Jutaa projetadas. Slo JOrse. 
entretanto, o noao Ogum, 
com o braço estendido na 41• 
!eÇão da Ma, fOl um a 
J)OttC08 qne imediatamente -
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(órgão Oficial do SORE) 

EXPEDIENTE 

Editor: MARIO BARmos 

Conespondênda: 
Rua Pernambuco, 1.161 

Encantado - 6B 

- GN NA UMBANDA 

colocaram à dispos1çã.o do 
D1vino Mestre Jesus. Ao la
do dele, como companhelN 
de longas éras e de unpâ/Vi• 
das trajetórias neste planeta 
de sombras, uma irradiação 
suavíssima provida das mats 
altas esferas do sistema ao
la.r, tnundou completa.menie 
os corações de quantos ali ee 
encontravam reuntdos, como 
uma graça d.o altfssimo aot 
va 'orosos soldados de fé do 
São Jorge, que tão -abnegada-· 
menbe se pront!fica.vam para 
a maior dos sacrificios. Ei-lo 
que apart;a, ao planeta como 

tentada para. amqulla,r o Jo· 
vem ot1c1al Jo~. cujo paa• 
sado · gloriOISO, repleto d.e 
bravura, não permitia que e 
mesmo fosse trucida.do e-m 
campo aoecto como qwi.1quer 
malfeitor ou indisc'plinado 
bna.ginou-se lançá-lo nwu 
cubicu:lo, de pés desca!Ços so
bre pontas de ferro !Múna• 
do, para que ele ~ ao 
fim de novas vinte e quatro 
horas, se a.inda uma vez lhe 
teria valido a misericórdia 
do senhor do inftnit.o. Jorge 
que poderia excusar-se oom a 
simples abdlica.ção de aua 
crença, preferiu con!iar na• 
quela fé que lhe ilumln~va. • 
seu esp!rito, e lhe dava e.IU• 
mação pa.ra suportar o dolo
roso martfrio. E decorrida.e 
as noras. era. de esperm- en
contrã-lo em sangue sobre a, 
lâminas ponteagudas, plU'a 
exemplo de qullntos tivessem 
a veleidade <f.e acredtt&l' na 
existência de um Deus lnvt• 
si"Vel e poderoso. o resultado 
de mais esta prova desapon 
t.ou o soberano. Era lncr!vel 
para a mentalidade guerreira 
de então, que pudesse ~ 
COl'IPO humano impenneável a 
dôr d& chama e do ferro. e 
que nenhum vestígio de am, 
bos hol.lresse no ~co dll,q1le-

le o!iclal de Jorge <não ba• 
v1a nenhum vestígio no 001"J>4i, 
do. JoVem o!icial) tão dura• 
mente castigado. Mas o &ell 
sacrd!!clo oomeç.e.V3. a deSl.l)er• 
tar s!mpa.tla no meio do p0• 
to e mesmo no exército. Sua 
ttrmeza nas suas atlrmaçoe., 
de existlêncla de um Deu.s 1n
Vlslvel. ma.la poderoso que ~ 
dos Os ~'wios humanQ5 e a 
tneficá.cia daS pnmis- a que 
fór& submetido, prepar&V'&ll\ 
O t.eITOOO p&r6 a ace1taÇàO 
de;ta verdade pelos povos ele 
então, t,emeroeo, Já, do eia;i-.. 
mo poder do jovem ofl.caU 
Jorge, contra o qual bavta.tn 
falhado todas aa modalida
des de euplicios como cast!gue 
~lo.ares, o ttl ananda 
i,estitu!•J.o à liberdade com a 
condição do mesmo transpo1 
pam sempre a.s divisas da na• 
ção. Jorge obedeceu. e pro
seguiu na prega.çã-0 de sua fé. 
cuja p&lafl'8 pa.&W11 a eer ou
Tida como a de um ~xt:ranho 
taumaturgo. »st&va mnçada 
a semente da 6'la fé oomo a 
ex,empllttcação do quanto eia 
e ca.pu, tudo dependendo 
apeou do grão em ~ue a 
mesma &e encontre l'lldica.da 

1 
no fntlmo d& nossa persona
lidade. 

A Jma.gem mJB2 em que • 

DOMINGO, 23/4/1912 --
fliun do valoroso 110lda.do 
llll6 é a.presente.da, pode ae.t 
Interpretada como um oficial 
luta.dor vitor!060S naa guer
ras, do Alto· contra a ras1;e1., 
ra a~ que o glorl17' 
110 São Jorge, é uma entlda,. 
de tal envergadura, tão w
nheciàa nas falanges esp111. 
euals. pe1a denotnina.ção aM. 
cana de ogum, que Jesus, 
confiou um dos postos dll 
m&ior ~llldade Dli 
direção desta foim.!dável um,. 
ba.nda organdz:a.ç,ão de trat,a,. 
lhos e$Plrltu&is que tentai 
beneffckls velo truer a k>cla, 
a human1411.de, ogum, come 
gnnde chete que é, possue u 
mas próprias falanges IUbe 
dirigidas por numerosas en• 
tidades que .I' alcançenim 
também um elevado grau de 
evolução espiritual, aa Qll&IS 
ooorreram com C$ nOSIOS 
gulas, às vihra.ções emitldal 
em qu:s.lquer setor de tmb&• 
lho, pe'os oantloos conveno1 .. 
n&l do corlmba, à semelha.~• 
ça de poderoso Exérolto que 
um toque lançasse para. o ar, 
reunidos humllTosimo os ca,, 
bocl<>s vei'dadelros luminaret 
da espiritualidade e que ope .. 
rsm quotld!a.nameote ~tre 
nós, tluldlf!cando e a todol 
a.conselhalld0 o -,erdadelro 
eam!Zlbo dia luz cristallna. 

Sara.-... Ogum DOMO guf:& 
SUlprffllO. 

j 
<•> Joio Severino Ramoe. 

um jovem de olhar sereno, 
firme, penetrante, nascido no 
seio de uma familia humil· 
de, cuja crença se b:!seftn 
na adoração simbólica aos 
Deuses m.aterl&ls. o glor!er 

So Sã.o Jorge, observa, ra<:10-
clna va, medita.va sobre a fi
nalidade que tJ&1s sacrifkfos 
podertam alcançar, e conc!Ue 
que nada do que ass~u et: 
harmonizava oom a sua ra,
zão, t.endo ingressado DO 
R:r:ército como quas1 to<lo.. aa 
mancebos do seu tempo, Ji 
atingira peia sua bn.rura • 
destemor am posto de desta
que, seodo escolhido pelo mo
marcb& .e cnere dos exérei
tos pa.ra seu ajudante ele 
Campo_ Jorge por(m. maDl• 
festa ldéais proprl&s, em de
sacordo com os postulados 
filósoficos do seu ret. E ai, 
começa o martírio do nosso 
querido ogum. Oast1g0s de 
'l"á.riaa ~ do mand&d .. 
aplicar ao destanldo oClclal. 
o qual .suporta com aerentda• 
de e sooranoeria, demoa&
tranc:lo como que uma eztra
nha Imunidade cootra os 
castigos físicos. • que tendo 
brilhado no aeii esptrlto ..
tora radio.se.· da ~. deei&r&?a 
sem revervas qUe nada o ta• 
na abandoná-la, porque a 
mesma provmha de um sa
pnme Deus muito maia po
derolo e bom do qoe aquela 
simples bOoecos humanos ~ 
argila, aos homem; de ent.ao. 
6IIU afhmaç,ões causaram 
pavor aos companbeirOs &k 
anma pelas cooaeqllêneial 
tenebrosas que podiam advir
lhe do rei e senhor. Dt,e 
mandou desligá-lo da tropa • 
mclasurá--lo lltllD amblent.e 
da mala elflada ü>.cao.dacell
ela, onde o in-everente oflciaJ 
teria de repudiar a sua ex
tranha crença pa.ra aceitar. 
bumulado a religião do rei, 
~ as ~ e qua~ 
boras do ISIUPlfclo e quando 
os seus oompanbefr<ls nlo 
mala contavam mcc,Qt;m-lo 
com Tida, els que o deateml
do of1clal 8lo Jorge n. 
a.parece na plenlmle de .. 
Tltld!Nde orgln-tca. camo • 
aU ti'ffl!&e entndo com o fim 
de~. AnotfclalUt-
preendeu o llObeI'ano re1 • 
todos os seus ofiolal.s. Cha
mado a ell!pllcar-se, declara,. 
1Ms o ofieial Jorge que mata 
Ta.lia a sua fé lnabalá,vel na 
mlser!c<rdiA de wn Dewt 
Just.o que bab.it&va a iznm.. 
Sldão do !nflnit.o, do que to
dllll os sup1ic1os a que qutse. 
ram mbmetê-lo. o soberano, 
abalado na sua aut.or1dade de 
!e! e 6fflbor podercso e c:be-
fe doa em:c1t.06, não cedN, 
oant\Jclo, a eTid@ocla dos ra
tm. l!l uma nova modalida-
49 de ~ipUicio t«t& ~ tllft 

Terreiros Oue Recomendamos 
TENDA ESPJ.RITA. OGUM 

ROMPE MATO 
Sede própria Rua ~ n.. 

Me, .Parada d l Lllcaa 1 
A YaJorixa Sra. Maria Ode

te Ferreira dos Santos, convi
da a todos os queridos ouvin
tes para o próximo dia 22, a 
grande homenagem ao Patro
no da Tenda, inicio prevtst.o 
para as 21,00 horas. 

BEVISTA OJUXAS EM 
SEU s.• NUMERO 
~ tambem naa CIIIIIIS de 

Artqoa d.. Umbanda 
TENDA ESPlRITA CABOCLA 
J1JREMA. E VOVó MARIA 

CONGA 
Sede à Rua Santa Lula n.• 

133, Senador Camara 

Dia 22 de aorll Gira em ho
menagem a Ogum. 

Yalorixá Sra. Creuza Morei• 
ra Lacerda. 

Presidente: ~- Edson La
cerda.. 

TENDA ESPDUT.A OGUM 
YABA DAS ONDAS 

DO .1IIAB. 

Sede: Baa Lhlia, Lo&e 8 Cha
taha, Alellqaüa Estaclc) 

cio &lo 
8eSIÕfi8 às aextaa-feiru. 
Yalorixá Sra. Silva.na. 
Presidente: sr. Manoel Go-

mes Pinto. 

EBEBE DA JUPIBA. 
Sede à Rua Dante n .0 153 

Conlovil 
Direção do Babalaõ Br. José 

Peron!. 

TERREIRO .CABOCLO TI• 
BIBIÇA B VOVO MABIA 
BAIANA DO SENHOR DO 

BONFDI 
AT. Suburbana, 3639 - Del 

<lanUho 

ARMANDO DE CARVALHO 

Sessõe.s aos sAbados de 15 
em 15 d.la& .Atendimentos às 
segundas e quartas-feiras das 
H às 17 horas. 

Direção da Yalcrlxa Sra. 
Cm1ra Torquato. 

CABANA ESPíRITA 
PAI TOME 

Sede à Roa Horado Cardle, 
71, Conlovll 

Sessões aos sábados de 15 
em Ui dias. 

DireÇão do Babala6 Sr. Fa• 
biano Gregório da Silva. 

Pal Pequene Leonardo. 

CENTRO ESPtBITA TABA 
DO CABOCLO 'l ESTRELAS 

Sede Baa Dona Perpétua n. • 
llJ, Banco de Areia - Mes-

qmta - Estado do Rio 

Atendimentos às segundas, 
quartas e sextas--felru. 

Direção d& Yalorixá Sra. 
Antonia. 

Ogan Evandro e Bllas. 

Jogo de 

TEMPLO DOS OB.IXAB 
Sede, Rua Paraná, 532 -

Piedade \ 
Desenvolvimento aos sába

dos. 
Atendimentos às segundas 

e quartas-feiras. 
Direção da Yalor1ú Sra, 

etrene Mondalot de carvalho. 
Mãe Pequena Maria Helena. 

TENDA ESP.tRITA CABO• 
CLO PENA BRANCA 

Dla 23 próximo a inaugU• 
ração .de sua sede à Rua. 
Choppem, Lote 29. 

Bairro Dr. Laureano - ca.. 
xlai.. Estado do Rio. 

Direção do Babalaõ 61', 
Amaur! Soares Parent.es. 

TENDA ESP.lBITA CABO• 
CLO VIRGEM DA .JUREM& 

Roa Ten6rlo Cavalcaute, 2 
PCIÃO U - Nova lpaçu -

.Es&aclo do &lo 

sessões aos aibados de 15 em 
15 dias. 

Direção do Bab&1a6 sr. 
Juara Rodrigues Chagas. J 

Búzios 
O nos.so companheiro, Babalorlxá Maria 

Barcelos, atende para Jogo de búzios, às ter
ças, quartas e quintas-feiras, das 15 às 20 ho
ras, em nossa sede, na rua Pernambuco, 1181, 
Estação do Encantado. Os interessados deVtrãQ 
procurar tlcha na secretaria. 
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VITORIA RETUMB/4NTE 
DO GENERAL OGUM 

1 !Domlngo último ruiram por terra o., au
eerces do castelo medieval, que ~te hu• 
milde servidor do Exército de OXalá, a . 
minha fortaleza, "austeridade" etc. .POla 
~ulga.va-me forjado por uma liga que ia
'mals pudesse ser destrutda por maior que 
~oue o calor a suportar. Mas naquela tar
de chorosa de 16 de abril, quando cheguei 
à sede do SORE, confesso que fiquei teme
roso, era um momento de fraqueza, tudo 
parecia estai- contra noo, prineipal:mente 
o tempo. Após me a.presentar ao coman
dante, irmão Málio Barcelos, e tendo logo 
recebido uma "trava" motivada por aeu 
~pramento eapontâ.neo de falar aem 

.J)eJo. Mas com-0 o bom soldado não se 
Impressiona, sacudi os respingos da chu• 
,a e comecei a vistoria do aca~amento. 
'Aqui, ali, revendo velhos amigos, fazen
~ novas l.mizades como as dos nossoe 
-lmlãozinhos de Ca.mpo Grande, a turma 
,.r1a Coligação Rural Umbandista de Zaan
·J>i. A3 16 horas fecha o tempo e novo 
"'toró" desaba. Mas os fiéis e "pés de 
chumbo" continuavam chegando sem ces~ 
Bar, à hora d·a chamada geral, senti o 
primeiro frenes!, não queria acreditar no 
que 08 meus olhos enxergavam, o exerci
to formado aguardando o no~ general 
Ogum &er transportado para a carreta 
dos brio.soe soldados do fogo da GB, que 
ali estavam mais uma vez solidários com 
a nossa genoo. Dada a partida pelo co
ma.ndant.e Barcelos, ao oopocar de fogue
tório, desfraldar de bandeirolas e J'lores 
aconchegadas aos bustos de irmã.s, as in• 

1clumentár!aa multicoloridas ofereela aos 
'< ollloa um panorama indescritivel ... Se~§ o roteiro pré--tabelec,do, lá ia,-

encontrain.do o povo apl-au.dinao en• 
úticaimente e se lneorporando à ro-

"ee meu Pai é Ogum, vencedor de 

1-semandu ... Lá no Huma1tá, aonde Ogum 
~rreou et.c.", era eutoada com grande 
F-:"ºr. Assim o povo de Zambi e popula
,IU, empolgados, compenetrados, davam 
:ma.la uma vez uma aemonstração de fé 
Cristã, força viva e atuante. Trânsito in-
')errompido, uma verdadeira coisa ... E eu, 
~ _quedas. querendo emitir um som sem 
~,l)Oder, sufocado, .limitava a formar uma 
Teorrent.e positiva clamando aos Céus. 
"'3uscando com as tala.nges de Ogum Bel• 
vn-Mar, Matinada, Megê e. espec!almen-
1 le, ao meu mais novo aliado, Ogum Sao-
1 ttago das Almas, torças e proteção para 
' o no&SO povo, que lhes rendi-a homena-

sen,s. N""ao pude suportar tamanha dose 

MIRON FILHO 

de hnpácto e emoções, e StJ1Cumbl e, aoo 
pra.n~ continuei marehando com a al
ma em fe.sta e, repentinament.e, vo1ta a 
chuva como que abençoando a todos num 
batJsmo coletivo, lavando-nos, também, 
das impurezas. Valeu o saerUicio. Mais 
uma vitória do Exército de Oxalá. Mais 
um precioso pontinho no "cadern1nho" 
de xangõ de Ouro. E'. minha gente, va
mos em frente unidos: S.O.R.E, E.D- e a 
O.R.U.P.Z. Para todos. o meu saravá
Ogum-Hel. 

NOTICIABIO 

CE. oiorum ae Abalu-a-et na Ctl?wta 
de Joá.Q Cavetra - Rua Florisbela, nú
mero 165, Ago.stmho Porto: S.J. Meriti 
- Consultas especlas às 2a .. 4a. e 6a.-te1-
ras, com · Jogo de Deleguns (búzios), com 
Maria Padllha, Tranca Rua das Almas. Pai 
Joaquim, Zé Pilintra e João Caveira, das 
14 às 19 horas. Nas prlme!ras 2as.-feiras 
do mês- consultas grát.s, para curas de 
doenças da pele e mentaic,, com João Ca
Telra (Pepé). Direção da Babalorixá Oreu
za s. Maura. Hoje, a partir das 14 horas, 
Toque em homenagem a Ogum, SOb a di
reção do Caboclo Treme TeITa. 

T .E. Pai Joao de Minas - Rua Pas
coal Farias (antiga "g"). n9 119, Vila Nor
ma, S. João de Meriti. Consultas às 2a. 
e 6a.-felras, de 10 às 18 horas, com Pai 
J. Minas e Exu Baraõô. As 4as.-feiras, 
com Caboclo Folha Verde. Na noite de 
ontem at6 a madrugada de hoje, Ogum 
fol reTerenclado nesta casa de caridade. 
Y'a1ando ._ nossa reportagem, o tnnão Dio
Dlaio do Amaral. declarou que a maugu
~ du novas tnstal~ões serão te1tas 
em 27 de maio p. v. Constando de secreta
ria, sala de corte e costura e de,pendên
clu da Babá. A direção espiritual está a 
c~ da nossa quer;da e eflcient.e Baba
lorlú Edlna dos Santos. 

Colfgaçilo .Rural Umõandísta de Zam
M - Deixo de público o meu eteroo agra
decimento aos Irmãos dirigentes deste ór
li<>, de cúpula do sertão carioca. Miguel 

AntonJo Pastor (president.e) e otacíllo 
Gomes da Silva (secretário), peloa mo -
ment.os agradáveis pela palestra sadia e 
elucidativa sobre as coisas do santé. -

Oxalá os abençôe e~ d'gnifiqUe pelo ex-
celent.e obra que estão realizantlo em prol 
da nossa seita. 

Ogum, -Saúde Para o Meu Pai 
BoJe, dia 23 de abril, quan

do OIS fflhos do Grande Ori• 
sã Ogum prestam ao seu pai 
• maiores manifestaçõe.s dé 
amor, Jamais dedicadas a um 1 
Danto de f~. com o estampido 
Goa fogos, com o rufar . dos 
Mabaques e com o toque tie. ' 
clarins, uma semana depois 
.-e o SORE fêz a procissão 
cm HU louvor, eu vou lhe fa• 
_. um pedido. Antes porém 
quero lembrar a sua marcha, . 
Ollde conipareceram milhares 
Cle pessOas, mUltas de pé no 
dlAo ped!Iido prot,eçáo. Era o 
Exército Branco de Oxalá em 
ID&1S uma marcha de fé, da 
qual participaram muitos zela• 
aores de gabarito. Vimos gen
te de todas as camadas espl
rttas. Candomblé, Umbanda., 
Eardcck, todos unidos num 
ao ideal. Louvar o santo e 
prestar sua hcm'lmagem a São 
Jorge Guen·elro. 1 

CASTELO BRANCO - Obá Leci 

Meu glorioso São Jorge. 
Agora eu vou lhe fazer o meu 
IJCldido, lhe dand.o um adubà, 
com t.odo o meu sentimento, 
l)OPtodaaftquetenhome- 1 
cuante o C0mpromtsao que 
carrego em meu coração. Pe
ço-lhe que olhe bem de pert.o 
GqUele que é meu Pai de San• 
t4 e que muito tem teit.o pela 
no.ssa Umbanda, congregando 
ll'Dlào.s, esclarecendo e desen• 
voivendo as coisas da nossa 
crença. Ele lut.a para que não 
caiam no abismo os menos e: 
Clarecidos, afa.stando-os d P 
maos dos falsos. Eu lhe peço 1 
gra.nae Ogum que lhe dê saú• 
cte, para continuar na sua ba
ta.lha e na missão que carre-

- p;a em seus ombros. 

l!: bonito se ouvir pelo pro
g1·ama A VERDADE SOBRE 
O ESPmITISMO êle dizer· 

"Nós não somos melhores 
nem piores do que ninguém, 

somos apenas diferentes e 6 · 

por 1Bso que 116 temos amor 
para lbe dar". Ele nos fu 
aon1r quando conta em suas 
c:rõnl.cas, coisas como "O Pa• 

dre deu aquele saccdimeoto 
na menina.•. Ma.s não nos 
traz alegria quando ele diz: 

"Estou com a m1nha saúde 
abalada". 

11: isto que lhe peço. Dê ao 
meu pai saúde, saúde e m.a1s 

1

, 
saúde, para que ele possa con
tlnua.r sem p r e. Obrigado, 

Ogum, muito obrigado IJlesmO. I 
(a} Castelo Braneo 

CRÔNICA 
lUARIO BARCELOS 

• Fim de nolt.e, fim de res~ Alma lavada e noção de mai.s 
uma m.tssao cumprida. Marcllam~ Da tarde de boJe para Ogum 
e quem Ja. esteve sabe que nao estou fa.la.nao mata nem menos. 
A Procissão foi algo de maravUhooo. o povo como quase &em• 
pre respond.e11 presente. Os terreiros deixaram auas sédes e 
hOJe eram textos um só em lOuvação a Ogum, 

, Geme que nunca viu, V1U tloJe o puderiq d& nossa rellgião. 
Gente que nunca vibrou. vibrou noje com a beleza das cunm
bas entoadas em plena rua, num misto ele respeito e amor 
pelo nosso santo e pela nossa causa. í'.omo sempre acontee&, 
a Umbanda disse a.lto e em bom som o seu presente. 

Eu que sempre me preocupo com o amanhã, enquanto 
marchava e a1ng1a as curimlJas, pensava de mim para mfm. 
SOmoa Ulo fortea, tao vibrantes e tão pouco acreditados pe1u 
<lemab crenças. Porque, Meu Deu&, parque meu oiium. 

Bm cenas tioraa somos um so. Em organização em dedsão 
e em realização. Depois, desagluttnam0s e nos dividlmas de 
torma 11urpreendente. Porque nossa gente não é un1da sempre 
eomo o faz nas procissões. sera que 1ato faz pane ela nossa 
nu.ssAa. Belo serta que todas u bandeiras de t<>doa os óreãos 
C1e C\lpula lá estivessem, se bem que estiveram algumas, maa 
não todas. 

Somos todos irmãos mas as vêzes parecemos ser lnimlgos 
e a.e crença diferente. O nosso Deus é o mesmo, ma& mUita 
gente serve a dois senhores. Usam a Umbanda e ficam com 
um pé no Céu e outro no in!erno. Eu acredito que o criador 

_J1à ele me dar a graça de antes de me chamar para outro plano 
àa V14a etelilla, de ver todoa untdoo e sem rancores. Eu queria 
que t.odos nos fõssemos amtgos. mas infelizmente ameia ais
tem 1D1mtza<ta .Não ba de ser nada. Quando o desAnlmo pa
rece ae apoc:lerar de nos, pelas ingratidões e pelas maJedicên
ctas, vem uma proclSSào como a de boje e lava a alma de nós 
toc106. Estamol! retettos para a batalha. Daqui a duaa semana1 
est.a.remos novamente unidos desta feita com o 2.0 Fesitval 
N&clonal das cantigas de Umbanda que se inictarà dia 1 de 
mato. com a prtmeJra apresentação na aéde do Bampato. Va
mos levar ma.is Cinco semanas juntos, coesos, cantando cotsaa 
em que gente acredlta. PeD&, Juro por Deus que nlo teubamce 
prõdaaões • feattYala todos ae ~a. -para esu.nnos unidos ~ 
a etern1<1ade, saravA. 

2° FESTIVAL NACIONAL DAS 
CANTIGAS DE UMBANDA 

LOCAIS DAS APRESENTAÇOES 

1• Quarta de Final - Dia 7 de maio - Do
mingo - 16 horas - Local: Sampaio Atlético 
Clube - Rua Antunes Garcia, 12, bairro do 
Sampaio. 

z• Quarta de Final - Dia 14 de maio -
Domingo - 16 horas - Local: Riachuelo Tenil 
Clube - Rua Marechal Bitencourl, 117 - E.s
tação po Riachuelo. 
1 1 • SP.rnitinaJ - Dia 21 de maio - Domin
go - 16 horas - Local: Clube Marabu - Rua 
Clarlmundo de Melo, 197 - Encantado. 

2f Semifinal - Dia 28 de maio - Domin
go - 16 horas - Local: Engenho de Dentro 
Atlético Clube - Rua Monsenhor Jerônimo, 
135, bairro Engenho de Dentro. 

FINAL - Dia 4 de junho - Domingo ..:... 
16 horas - Local: Sport Club Mackenzie 
Rua Dias da Cruz, ·561 - Méier. 

ATENÇAO 
Os autores, intérpretes e c5>ros deverão se 

a.presentar às 14 horas para mudança de roupa 
e ensaio das cantigas que serão apresentadas. 
A ordem de apresentação será feita por sorteio 
em cada um dos locajs acima indicados. 

A COMISSÃO ORGANIZAOORA 
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Dom n~ pa...<sa.do, re:ili:.m-
1 mos a nOl;6a bra<!icional pro

c'ssão em louvor ao no.s.so 
grande OriXá. G u e rrelro. 
Ogum . Não obstante o mau 
~po 1-einante, e a chuvr,, 
impertinente que caia d~&de 
o dia anterior. & proolssã-0 
loi uma beleza e at~aiu como I 
itemp.--e, milhares de pessoa.~ 
que r. acompanharam mesno 
aia hora em qU,e a chuva ma 
e miúda voltou a fust.igar a 1 

dda.de. • 1 
A Imagem de São Jot~ foi 

cond~a num andor sabre 
w:na viatura do Corpo ~ 
Bom.'beiroo, 1eva.ndo em &ua) 
frente uma Ou.ar-da de Hon
,a qae empunhava espadas, 
trodo ao ceotro uma jo'!'elll 
tue leVava numa bela aimo
t.da a ~da de Og11m. 

8111 •.a 11M ■ AND& 

.e 
I 

foi curnp:- da à r.i6ca por to-1 
dos os que integl'am o Exército 
B?·a.11\!0. Foi mais uma n~r- · 
oha de fé e o povo atende\\ ! 
ao no.s..."<> a.pelo. Trouxe '\'e~ 
las e !lores e os teneh·01; 
cocnparecera.m trazendo 1rnu , 
bandeirll6 e es(,S.ndal't.as. pa
r& louvar na grande marc.lla 
o nosso querido santo ven<.'e<
doc de demandas. Fa~m~ 
no.saos agra.decimentos <1.os 
terreiro.s que· compe.r«eram 
e pedimos nossas de.s<:l!l}.!M 
pela., passiveis falhas, pols a 
ohuva atra.palhou o nos.se pla
no o~ig:nal se ben1 qlle 1.l-0 
tenha a.tr1tpalha.d-0 11. finali
dade. 

do 
t>ra Coral - Ialorixá Anita. 
LObl.anco, Palh~a Sete l:'e· 
uas a.as Alma:;.. lalorix,1 R-0s11 
Nunes; Tenda Es.pfrita S11nto 
Antomo de Pãdua, Bab.,lon
Jtê. Nel do Ogum; Abaça ue 
Oxalá - Rua Rui Barbo.,:i., · 
363, Saco de São F:·anci.Soo: 
Tenda Espirita Jose e gano 
de Umbanda - Ialoriltà Car
mem ~ra:-di Munan:; 'ren
da Espirita Vovô Benadito -
Ialolixá Thereza; União Es
pirita São Jorge dos Traba
lhadores da Jurema - Baba- ! 
lorixá Vandér'.ei Lima· 'T'en
da Espirita São Jorge - B'.\• 
balorixá Jcã.o Severiauo Ra
lll/J6; Aldeia no Cal:>oc:o ~
t,e Montanhas do Tata Kian
rawa; Roça do Xangõ An 
juin\. - Ialorl:Jtá Anjuirâ : 

Mais a frente !am pequeno,;, l"ace a uma &éne de pro-
111!.-éetiuns, todos vestidos a ca- bleme.s c?LaOOS pela chuva 

Tenda Espirita Pa.i ,José de 
Aruanda - Ialori.xá Af01SJl!I 
Palmeira; Professora Reth 
Lustosa, do jornal SU1 do Es
tado, de Voita Redonda. MI• ' 
guel Pa.stor, presidente ® 
CO!ig&Çã-0 Umb8.ndista· 'f~n
da Espirita Oxóoe Rompe 

l'átier levando bandeirinhas nào no.s foi poss!vel a.notar 
ae Ogum e depois do andor, todos 06 ten-eiro.s p esen:~.s, 
lelg\lis um bem organizado 05 que deixarem de figurar 
cruP<> conduzindo bandeiri- ue&ta re'sção devem levai t-m 
~ vermelhas completa.n1o 0006'.deraç.ão ~ nossas dit.• 
a sua guarda de honra. , culda.des, mas sa.bem que ei;- 1 

Mato - Ia.lorixá Nanci ria- ' 
oedo; Benemérito centro Es· 
pú·it:a Ogum Sete Esp:i.da -.1.6 imensas filas de mooi- tão bem guardados nos n~ 

-.is ladeava o andor, e por sos corações: 
tbra delas seguia contrit'I a · cenbro Espirita Fill:tos c1a 
mu1tidã.o qu.e sempre i;e fez I Cabocla Jurema - ialorlxà 
presente à.s noosas proc:sões. Cacilda de As6is, Te'!'rell·o li 
f'oi a 1-ealização de ma;s 1,rua 

I 
Ogum Megê e Pai Simã-0, 

missão que graças a Oxala que 'I~nda Esp1r'ta Caboclo Co• 

Babalorixá Raimundo A. de 
Freitas; Cabana Pai Benedi
to das Almas· Ordem Espi
rita do Brasil'; Centro F.sp1- ' 
rita Filhos da Cabocla Jure-
ma - Rua Santana. 693. 

1 Tenda Espirita C'ambunda da 
Guiné - Ialorixá Maria Lu.1- , 
sa Ladeira; Tenda Espirita 
do Oriente - lailorixá. Lielle
ne Mendes; Tenda Espirita 
Confiança. Em Pai Oxala -

1 IaloriXá Olinda dos Santos; 
Tenda Esphita. Caboclo Fo· 
lha ve1xie - Ialori2Cá Marla,• 
z!nha; centro Espfrit!l São 
Jer6nhno - Ialorixá Julieta. 
Nunes; casa de Caridade São 

' Sebastião - Ialorixá Maria..
zlnha; Tenda F.spfrita Ogum 
Guerreiro Ialorixá Iiranl 
dos Santos; ·renda. Esplr1ti\ 
Can,tinho de Naná - Baba• 
lorlxá Gumercindo Sarntv&; 

Leia Sempre 
O Tablóide 
ºGAZETA NA 
UMBANDA" 

DOMINGO, 21/4/lt?I 

Orixá Ogum ' • Tenda Cobra Coral I>\l:>ri
xA Dulce; Temia E,;.J)ir t ., 
caooc:o Guarani - B!lhalo
rlxá Claitom Lopes; Ter,e:
ro de Umbanda Ogum ~,ra 1 
Mar - Ialorixá Ol~vi:l No-

1 gueira S.1lomão; Tenda :El'l)l
rita do Caboclo ~te i,~011111s 
- Ialorixá Astrot(l<la Soares, 1

1 Cantinho do Vovó Chico -
Babalorlxá U0111do Gomt!i:, 
Tenda Espí. ita J,1.p·ra 
Ma.ur!cio de Xaniô; 'fenaa 

F.spilit.l\ Ce.ooclo Aímo:ê e 
Iemanjá Ialorixá A dil 
Santana de Souza.; 'r€nda 
F.apir!tAI. Caboclo das i:l-.':'t>& 
EOCl'lllcilhad.as - Ba•ba (,''1Xá 
Célio Delduque; Tenda E ";)i
r! ta ~la Guia - IalonXI\ 
Edith Vlana; 'renda. Es::>Irit• 
Fé, Esperança e Caridade; 
Qaintal Rooha de C'aô - la,, 
lorlxá r··acema da Ci~na-t 
Roça do Xa.n.gô ele 011;·0 -

Ba.ba.lorixã. Mário Ba•ceu:s. 

----------- -- -

Escolinh,a Aladim. 
Maternal - fardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English -

Ensino Especializado 

Grande área para recreação 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 

'I'elefone: 232-0250 

DIREÇÃO DA PROFESSORA NEL Y 

MATRtCULAS ABERTAS • 
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Selecionadas as GO Cantigas 
Nacional Para o 

Errw-e centenas de ea.ntlra11 iOSC1•!ta-s, uma eo
m'f!IMO composta de um maest1•0, um músico, t•m 
d'.sc-jóqllri e \lm discotecli.rio, selecionoa •i; 5essen
ia mui- que pai·t!cipa.rão do 2.0 F'.&STIVAL NA
OIONAL DAB o _i\iNTIGAS DE UMIB.AND,.\, cujo 
tlaicio lellá. no dia 7 de ma.lo, oom a '.Pl"imelra quar
• de flne.l que &e realizará na sede do Sampa ;e, 

.Atl,ét~ Clube, .situado na Rua Antunes Garc:a . 12. 
llO ba.lrro do Sampaio. São as seguintes as inúsi· 
CM aoleelonadas: 

Jl.ELAÇ&O DAS 60 CANTIGAS SELECION.\D.\R 

PAB.A O II FESTIVAL NACIONAL DA UMBANDA 

1 - Viva o Candomblé, Ham1ltol') ~osta d.e Matos 
2 - Pedido a Oxa1á, Meu Pai, Li'Va.nilton SaJes 

de Souza 
8 - Cavaleiro Branco. Adiloon P. da Sil-va e r,uér

cio Guimarães 
4t - Vovó Cambinda, Adilson J5'. da Silva e .Luér• 

clo Guimarães 
1 - Louvação a I&nsã.. Oial!é e Matambalc 
6 - Machadinha de Xaneó. Le..ura Mede:ro5 Do

mingues 
, - Risada dt. Ma.ria Mulambo, Mario Roeér'o e 

Osmar 
li - Louve,çi\o à. Ca.bocla Ju.rema e Rainha do Ju. 

=ll, Vald.!r e Femanoo 
9 - Sa1'8,Tá r. Oxuan, Iemanjá e Ogum, Laura 

Medelroo Domingues 
-y> - Ox6Sel Caçador, Li•vanllton, Vald1r e Femando 
~ - lllanto Sagrado, Elis COlll'lle ~ Wilson de 

Oxósei \ 
m - o Seu Ogum, Antonio Fllip,e de Araújo 
te - Louvação ao Caboolo Foliha-Verde, Ana Ma

ria e Livan1!tan 
1" - Súpllcl', à. Virgem Maria, Valdlr de Paula 
~ 

'16 - Figa de Guiné AI1·ton Vllar e Tlmbô Meneii:e:i 
~ - O Na.scer da Cabocla, Fernando e Anita 
il'1 - Innão d.e Boiadeiro, Antonio Jorge 
l8 - o Anoitecer d.a Ma.cala, Nlzla e Livanilton 
119 - l'tainha da cachoelra, Matambalé e Elza. Le;lah 
2iO - Hõ Lua Adilon F. da Silva e Luéroio Gui • 

rn.a.rt.es ' 
'>1 - ~rela. da Jurema. Caclld.a ce P.l\Sls 
2'2 - Dia d.O Agõ, Jo..é Paulo 
21'1 - Cairam Ro.sas, MarciUo Fru.-;ca 

Festival 

24 - Doce Pra Oosme. José Paulo 
~ - o Sol Brilhante. ~s.c'lda de Assia 
26 - Vibrações, Cid Mala 
:rr - Cabocla. Jurema. Marcil1o Fruaca. 
2>8 - A nona da R06a Vermelha, JiiI!o 
2111 - :t-'alanges, Demarou8 
30 - Ritual de Orlxà.S, Zuleide e Jot>ar 
31 - Ele •Ohegou, Luiz Carlos Lopes 

411 - Caboclo Pena. Brantia., Rosa de Olivelrr. Roc'ba 
412 - Pa.pa,1 Ogum, Cacllda de Assis 
43 - Desalio de Preto-Velho, Felna.ndo de Souza. 
4A - Lou,vação ao Povo da Calu.nga Orande, Val· 

dJ.r de Paula 
45 - Louvação à Nanã, Antonio Jorgo Viana. 
~ - Sonhei, Antonio Felipe Ara.újo 
411 - Ogum Belr&-Mar, Rosa de Oliveira Rocha 
48 - General, Fernando de Souza 
49 - Seu Sete é Meu Amigo, Cilio Martins <Cirio 

Martlru) 
00 - caboclo cantador, Mario Rogério e Wil60n 

de Oxó.sBI 
&l - A Ma.ta Virgem d& Jurema, l"e?nando e Da

n~! de Freitu 
IQ - Louvação a Jesus de Nazaretb, Llvr.nilt.on • _ 

Nizla 
11,3 - Mensageiro da Umbanda., João Barroso 4e 

Menezes 
&t - Sempre Te Amei, ZU!e1de e Jobar 
116 - Og,um Beira-Mar, Laura Medeiros Domlnguea 
M - Sete D;tlrela, João Barro60 de ~ 
6'1 - Homenagem. à Umbanda, Antonio FillP6 

A:ra.újo 
M - Hino a Sã.o Seba.stláo, Patllde NMcimento 
1119 - Vovó Ro6a Ba.ia.na, ~a de Oliveira Rooha,

J&roim MendonÇ& 
eo - Na. Gira de Umbanda, Timbó Menezes e Air

ton Vilar · 

RESERVAS 

Em ca.so da ausêrlcla de alguma selec·onada,, 
aeré. s1.libstltuld.a pela reserva, na ordem da mune
ração: 

l - Audara Maria.. Ca.cllda de ASS!s 
2 - Iem.anlá., Fernando 4e Souza 
3 - Uma. Estrela Bri1hou, Cacilàa de Assis 
1 - Pa1 Moçambique, Rosa de Oliveira R<,coha 
5 - Ogum o Mensageiro, Jooé Paulo 

A COMISSA.O 

32 - Flexa c1a Jurema, Wilson de Oxóssl e Ells 

Os autol"t!I! das 60 cantigas selecionadas deverão 
est.a.r presentes ao Sampaio Altlétlco Clube, situa• 
do na. Rua Antunes Garcia, 12, no bairro do Sam
paio, no d.ia 7 de maio, dia da. primeira el!mi11a.tó
rla, quarta-de-final, para participar do sorteo dai 
trinta cantlgtt.5 que serilo a.presentaõas o.aquele 
dia.. Avisamos que o horário para o sort.eio será àa 
14 horas. 05 candidatos que tive1-em ma.Is de uma 
música e que sejam sorteados para o mesmo dia, 
sem substituída para o domingo seguinte. de acordo 
com a esoolha do próprio candidato. Todo.s deverãO 
levar a roupa de 6811l>to para a apresentação. item,· 
exigido no regulamento do Festival, bem como ~ 
côro de no mínimo cinco pessoas e no máximo dli 
10 pessoas. Após o sorteio será realizado um en
saio com 06 og!is oficias do Festival. das músieaAI 
que se apresentarão nesta primeira fase. 

Cosme 
3'3 - Minha Devoção, Ci1·10 Martin.s 
34 - Aba&Sâ em Festa João Barroso de Mene-aes 
35 - Saúde, Paz e Amor, Paulo Roberto 
36 - Homenagem da Cabocla· Jurema a.o CIÜ.X>CTo 

Tupi, EJis Cosme e Wilson de OXóssi 
37 - Lamento a Iansá, Ca.cilrla de As.sls 
38 - F'or das Matas Patilde Nasc'mento 
39 - Caboclo .Atirando Flexa, Ma.rio Rogério e Os

mar 
40 - ?onto do Caboelo serra Negra., DJa1ma. Nl • 

oolau --------------------------------

• 

Falando de Outras Crenças 
foi expulso do paraíso, veio 
pulando de ilha em ilha até 
alcançar o Ceiláo - assim di- 1 r.em os cingaleses. Naquela. 
t\rea tem um monte onde é 
vista. a. marca de um pé, que 
garantem ser de Buda quan
-do subiu aos ceus. Os 1n
dús não abrem mão daque• 

JACA~EPAGUA - Toda 
novela tem um fim ·emocio• 
nante, porém, a comédia in
titulada "Os Arrependidos'", 
onde o padre Paulo Beloli e 
Ruth Rosa Caldeira repre
sentaram os papéis prmcipais, 
foi decepcionante. Ele, a.Joe
lhado aos pés cta ·mocinha". 
pediu µerdâo e foi perdoado, 
fugindo desta. maneira astu
ta a um processo por agres
são. "Pense! que estava. com 
o diabo naquela hora" - de
cl11rcu o padre-ator, esqu~i
do de que o diabo nunca 
agrediu a 11inguem, com bo• 
feta.das porque sabe que uma 
alma se ganha com carillho e ' 
com Rfeto. 

1 la marca que dizem do deus 
Siwa. Este monte só é Visto 
nos meses dt março e abril 
de cada ano. 

-.::-
CEILAO Quando Adáo 

-;:.-
EGITO - Kabala ê uma 

palavra hebraica, que quer di
r.er. mistérios e sabedorias. Os 
rabinos judeus da idade mé
<Ua, a.pós o cativeiro da Ba- l 
b1!ônia, cultuavam o caba.lls• 
mo com lri.:estrita adoração. 
Toda. obra. esotérica é cha.• 

mada de cabála, segunc1o no.,. 
A pronúncia. Contudo, a pro
núncia verdadeira é Kábala. 

--:::-
ESPANHA - "F!esta bra

va• ou corrida de touros, é a 
.segunda religião do povo es
panhol A primeira é o cato
licismo. A ma.ler "Plaza. de 
Toros'" do mundo, está no Mé• 
xlco e cabe 47 mil oradores 
liOs ·• olés" . 

::.-

ROMA - Na antiguidade 
Priscila foi a mãe de Pru .. 
dente, o homem que bospe
dou São Pedro, o primeiro 
Papa da Igreja Católica. Na• 
quela cida.de existe um cemi• 
tério. mundi11bnente famoso, 
aue leva o nome de Prbdla. 

I 

-.., 
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&Jiniço Modelo 
Bua Engenheiro Lafalete Stoclker, 1.049 

Largo do Bicão - Vila 4a Penha 

:r.rat>ICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTAO NOTU~NO 

Pecllak'hlt Cardiologia e outras especialidades 

~ médicos, quatro dentistas e quatro 
tllfermeiras dia e noite à sua disposição 

OONV&NIO 00M O S.O.B.E. 

Oraçao a S.ao_ Jorge 
o sionoso sao Jorse, que lestes em v14a filho valente da 

a111ta rellglao esplrtta e morreste mArtir da nossa fé, em1Dai
...,. can VOS$O exemplo a ser liel a nossa religião. 

· Vós que umto nos ent11S1asm&l8 com a p1edo6a lenda do 
~ 111ta cie ca.valeU'O contra um fabuloso draglo, anlmai· 
Dos em IIOS80s COOUlates em pról dos nos,oo ideais rellgiQIIOS. 

AJUda1-n06 a 1utar contra o dragão que nos ameaça • 
IIWdüe o nos.,o Brasll a crescer e a vencer o seu dragão de 
ewitaa cabeça& que sao, o !Ddiferent1smo, o comunismo, o ma
tenallsmo, a falsa poiltica, a venalidade, a ganância e a in• 
clolêDcia. 

AJu<1al O es p1r1t1smo a desraser o engano ou a mt\ fé das I 
pes.,oes que coDU>ai.em-nos lnju.stamente. 

Sio Jorge 0Uette1ro e Ordenança de OXali, llvral-nOB dos 1 
ID.lm1gOs mat.ert&tl e esplrltuais e de todas ae suas mA.s ln• 
naendu. 

Tribunal Espirita 
Defende Nova Tese 
Sm aua 11ltlma reuniio do

mlnlo passado, o I'ribunal 1 eta do programa A VER-
B SOBRE O F.SPlRITIS

. debatell a tese referent.e 
ao mo dos aui baques depoia 
de dlJtenn1nada tiora em res• 
pito a Let do SUêDcio. Fun
taonaram nos debates Arman• 
4lo de carv&lho e Wrto Bar
tielos, tendo o Jar. Ofictal se 
pmwndado a favor do uao 
aos ata.baques por seis vo;.oa 
eontra um. o .Jurt Popular 
tllmbán ae pronunctou favo
rt.Tel p<r 49 Yot.os contra lt. 

O OOrpo de Jurados esteve 
assim constituído: Yalortu. 
Aurel1na Val&dio de Moraes 
da Tll: &,trela do Oriente -
Babalaõ Evaldo Varps do C'B 
São Jorge, de 8io Gonçalo -
Miguel Pastor, Presidente da 
Coligação tJmband1sta de 
Zâmbi - Nanci Macedo Pen
na da TE Oxósal Rompt Ma
to - Y&lorixá Kar1a Josf 
Lavra · da m Ogum Bompe 
Mato - La&clo Gulmarães, 
diretor da TE Santa Terezl• 
nha - o Ebãm1 Anionlo ear
loa Nenguanda. 

O Cantinho da Corrente Mental 
MAB ELlS 

Era Uma Vez ... 
A.98im oomecam quase to

das as lllstórias, mas o que 
VOll contar noje para vocês 
não e um conto de fadas. B, 
isto s1m, a vitória de deu ra
pazes que unldos por grande 
arolza4e e d.eseJo de vencer. 
&bnram uma 1oja e começa
ram a ven<ter flores. Em que 
pese a poesia do comércio a 
que se dedicaram, eu acbe 
quo a almpati& e o modo fi• 
d.algo d.e tratar OS amigas QUO 

vao at6 Já para comprar um 
a1nge1o botão de rosa oa uma 
aoberb& cesta de orqufdeu 
foi o segredo do negõdo e do 
âito Ol>bd.o. 

A Rosart cresceu muito e 
o Lwz e o Artur resolveram 
entâO abnr um& outra loJa. 
Ela va1 se cnamar LA u R A 
FLORES e está situa.da tam• 1 
bém à Rua DiaS aa Cruz, ao 
la.d.o do hlper mercado daa 
C&,;;as da Ba..ha. Se Vocé pas
sar noJe pela Rosan ou pela 
Laura Flcxes, diga que leu & 

mintl& eoluna e os dois Jo
vens llle ofertarão uma !lor. 
HOJe, dia de OGUM. é & ele 
que eu peço para que conser
ve a am1Zade e a união de 
voeês e que as d= loJas se
jam o UllClO de uma série de 
muitas outru pola pela. f<r• 
~ à.e vontade. peio desejo 
de procrec1>r, eu os adm1ro 
muito o também me CODllfde
:ro um pouco "madr.lnba- de 
voces. Felicidades, Luiz. Feli• 

Homenagem a· 
Ogum Rompe Mato 
A Babá R06& Nunes. dirl• 

gente da Palhoça Sete Penas 
<las Almaa, comunica. que bo
je não naveri a tradlci-Onal 
alvorada. Lq:o mais, às 16 
boras, serà feita uma bow:e
nagem a Ogum Rompe Mato 
para a qual ~ os trmãos 
de fé estão convldadu:s. 

Dona Rosa., uma d&., ml\16 
efictentes zeladoras àe santo 
da Guanabara, esteve preseu
te na procissão de Ogum do• 
mingo paasa,do, e está sem
pre_ presente às nossas reali-

1 zaçoee. , 

ddade.s, Artur. Vocês repre-
68ntam muito bem a Juven
~ mOderna e sadia do Dlell 
querido. Meter. 

-:::-
Respostas da corrente Men

tal c1a cartdacie: 
CLAUDINHA - Que cano 

marvado. neun? Com tanta. 
C01l5& em que ele bater e fol 
l(WO machucar 5Ua pel'wL Fe
libmente o plor mesmo foi o 
ausio e 1ogo voce estará de 
novo correndo por &L A "ti&· 
estA rezanao por você. 

Bâ uma senllcn. mUlto aen
tll que me telefona e pede PA• , 
ra coioca.r diversos nomes na 
Corrente Mental e diz que Já 1 

ot>teve mwt.as Mgraças" com 1 
a ajuda de Mar1& MUlambo. 
Gos.ar1a mtlito de conbecê
la, mas nem mesmo o seu 
nome eu seL. Só sei que ela 
mora no Rio Comprido, se .n
teressa malto ~r Obà e tem 
duas !llbas. Se você estiver 
lendo minna coluna, venha 
falar comigo amanhã. Garan
to que a Pomba Gira '8mbém 
gostará de lbe abraçar. 

-:: :-
Mãe Ell1a.s atende com 

.Pomba. Gira Maria Mulambo 

Aa eegundas-fetra, e aos sl.
bados, a partir das 15 noras. 
na sedo do SORE - Rua Per
nambuco, 1161 - Encan~ 
auxlllada pelo Vodunce Zue 
Erangl. 

Sul do 
Estado 
Mo di& da procissão <fe 

Ogum, fomos honrados com a 
prmença em nossa promoção_ 
da senbora Beth Lustosa da 
Silva Bastos, Jomallsta dire
tora do Jomal "SUl do Esta
do .. , que tem sua' redação nu 
cidades de Volta. Redonda e 
Barra Ma.usa. 

A DOS:;& colega achou ma
ravilho,a a proclssf.o e pales
trou com o nosso diretor Má,
rio Barceloe aôbre Vàrfos pro
blemas da religião. 

Agradecemos a sua presen• 
ça e a remessa fiel de todos 
os exemplares daquele Vibran• 
te órgão que é o "SUl do E&o 
tado-, uma das glórias da iin• . 
prensa brasileira. 

otí.cias da 
Z ezé do Oxalá 
centro Esplrlt& Vovõ S1mpllclo, Rua Alvaro de Azevedo, 

33, no Cac.tlambl. Dtreção da Yalortú Isaura de Oliveira. Rea• 
.uzou resta para Ogum dla 31 can lnielo às 16 boraa. 

-*-C1'ntro Esp1r1ta Pê e caridade, Rua Apeiba, 296, Co~o. 
Realtzou toque para Ogum c11a 22. Direção do terreiro ele Jcá 
Patva.. Houve na ocasião levantamento de Ya.G. 

-*-Centro Esptrtta P&1 JOSé ~ ArUanda, Rua Ape{ba, 508, 
realizou resta em louvor ao Orixà Ogum no dia 32, com uma 
grande gtra. 

-*-canttnno de Pa1 Jerõn1mo, rua Engenheiro Eurico de Oll• 
ve1ra, 125, Vista Alegre, Largo do Bicão. Direção da Yaloriú 
Léla de Carvalho. 

-*-No prOx1mo d1a 3 de malo, ooorrorà o primeiro anlversár1c, 
Cio robusto meÍllno Mário César, neto da Yalortú Zeoo de 
Oxalà e fflbo de Mário Pereln da Cruz o Suzete Teixeira da 
Cruz. Que OUJá e 0mm abençaem ao &nlversartante. 

Comestiveis Sinhá e· Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo 
Preços especiais para terr~iros e umbandistas em geral 

pelos menores preços• 

· DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 

Massas diversas 

Rua Dois de Fevereiro, 1085, lojas E e F Pedidos pelo Tel · 229-1376 - GB 
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DOMINGO, 23/4/19'72 ON NA OMBANDA 

LUCUBRAÇÕES 
r Amigo :earceloe, você 6 um 

cara ae pau. A sua fala. con• 
vite il. m1nb.& humilde pessoa, 
Do programa A Verdade So• 
bre O Espirltl.Smo, de 2'1 de fe• 
vereiro último, pe.ra debater• 
mos O problema. da mat.anÇa 
de ar.ilnaiS em certo, certmo
llia.is da re!Jglão umbandista, 
foi de la&cal' a alma da gen
te. Nela bá peripécias que só 
bomens como você são cape.• 
lff de dizer, pois vimos na, 
8Uas palavras o velho jorna• 
lista manlfesta.ndo-se com 
aquela veemêneta Já de muito 
POSsa conhecida. 

Era o Barcelos candomble
clsta e umbandistAI, quo com 
ênfase, desafiava o seu velbo 
amigo que mal passou pelos 
bancos escolares <Jsto bá mais 
de 50 anos>, para um debate 
consigO, pelo Rádio, enfren• 
tando atndw um Oorpo de Ju
ra.dos e mais os ouvtnt.es. 

Isto é ou não de lascar o 
coração de quem Já passou 
dos 60 anos? 

Mas de qua.lquer maneira, o 
velbo policial, que bá pouco 
tempo guardou o aeu revól-
11er, (do qual nunca fez uso>, 
embora afeito aos elogios e 
aos convlt.es matreiros, sente
ae envaidecido, no entanto, 
com o que você vem dizendo 
ele ser, por saber ser tudo is
to, o bem querer do amigo a 
quem ele conhece desde quan-

ERNANI PIRES VIDAL 

verdade é clli.er que o que é -
é, o que nilo é - não é" l 

"Verdade lógica é a confm-• 
midade do pensamento CQm as 
coisas. Nossas idéias ou afir• 
mações silo verdadeiras quan
do correspondem à realida
de". Agora, quando esta ver• 
dade deixa de ser lógica e 
passa a ser ONTOLOGICA, 
ai então, ela é a confonnl.d&• 
de das coisas can o pensa
mento que as produz. Ai no 
caso. as coisas que fazemos 
ou constru;mos somente são 
"verdadeiras" quando ajus
tam-se às nossas idéias. & 
ma.is ainda: quando ,e tn,,ta 

. de coisas artificiais, co1saS 
que impressionam oa menos 
avt.s&dos, aos que não querem 
ver, aos misticos, aos fanátl• 
cos, é a 1nte11gencia do ar
tista ou autor. que prevalece. 

Quando se trata de coisas 
naturais, é a Lei maior, a Lei 
de D!JlS, o criador de todas 
as coisas. quem .estabelece a 
veroade em sua plenitude 
-oeus criou todos os seres 
conforme causas exemplares: 
de modo qllil os seres de que 
se compõe o Universo são 
imagens realizadas das idéias 
eternas de Deusn, ensina Teo· 
baldo Miranda Santos. E O 

grande esph1tual1sta Dr. AD· \ 
tônlO Freire, fala-nos assim: 

A fratemidade ultrapassa, 
asB1m, toda a Humanidade 
para abraçar todo o Cosmos, 
todos os Universos". 

A lei do progresso é uma 
cla.s maiores verdades do Es· 
pirltlsmo. Outras filosofias 
ensinam a Jel do progresso de 
alguma fotma, mas não no 
sentido porque o Espiritismo 
ens1na. 

"Estou sendo abandona
da. . • .. dizia parte daquela. 
carta que recebi de uma 
amiga, ou v1n te do pro
grama "A Verdade Sobre o 
Espiritismo" da Rádio Ccmti
nentaL SiDCerament.e falaD
do, fiquei muito triste, por
que a bem da verdade, a pa
lavra abandono traduz as coi
sas mais desumanas posal
veial A Inocência de uma 
criança é aempre tocada di• 
vmamente quando encontn 
um gato ou cachorrinho aban· 
danado na rua. sua primeira 
providência 6 levá-lo para sua 
casa, mesmo que seu pai ra
lbe consJgo. E o instinto de 
conservação e sobrevivência 
que a mãe natureza <lá a, to
dos os vivmt.es. 

O aban4ono fere, debilita. 
nossa mente e fere terrivel
mente a alma! Ninguém t.em 
o direito de Jogar Jl!I, rua um 
animal doente, quanto mais 
uma pessoa ,iue dedica seus 
Ulstant,es de alegria ao nosoo 
repouso diário. 

se a 'Umbanda profbe que J)es• 
soas separadas frequentem 
seus rerre1ros ..• Não &enhO
ra. A Omba.nda, por ser Wnft 
religião divLa, proibe que !f.
res sejam desfe1t.os por ,.alfil, 
de uma b06 orientação. ai 
não Jogo búzioa. Quem -
esse preceito é o Babalaõ Má• 
rio Barcelo.s, presidente do 
Supremo Orgão das Reúglõet 
Esp111taa - SORE. Eu. ps.,-.. 
ticUlannent.e a convido ~ 
fuer uma v1Blta ao t.erreirO 
do seu Set.e, som.Qte desv, 
maneira a senhora entende?i 
que a Umoa.nda aó trab~ 
para o bem. Que Zambi ilu• 
mtne os seus pensamentoe 
para que seus tllhos tenht'llt 
orgulbo da mãe que têm. 

Bo.a

Noite 

~;~~$::~- o----
te a frente, certa feita, °" 
Me1er. 

"A essência da vida na sua 
origem e finalidade. é idêntl.-

para toda a vtna e3caJ. 
da Crlaçáo - desde o verme 
ao selvagem; desde o selva
gem a.o sábio; desde o sábio 
ao santo; desde o grão . de 
areia à estrela mais l~- J 
qua e clntilante. 

o Espiritismo encara a lei 
do progrea&O como Le1 iinU• 
táwl e sempre atual no Uni• 
verao que em definitivo leV& 
todos para esferas mais ele
vadaS de desenvolvimento cer
to e r..rfelçáO. Em sua na
tureza intima, esta 1et áo pro
gresso simplesmente é expres
são ele desl.gruO e propOsito 
de oeus. o jornal inglês Two 
Worlds", em seu nmnero de 
abril dt 19M, publica na con• 
formidade da tese que defen• j 
demos, ainda, o segumte: MA 
lei do progresso, segundo o 
Esp:ritismo, é universa.l e es• 
tá contida na própria estru• 
tura de todos os organismos, 
como sua alma Ulerente a. 
atividade criadora. Cada or
ganismo e cada pessoa, por 
isso. está llgaaa ao progres
so, pois êste é simplesmente 
a elaboração e cumprimento 
do seu propooito e destino. 
Cada organismo na natureza, 
segundo o Espiritismo e Pla
tão, é no fundo 11, lnoorpora
çt.o o exp...,a111<> <la ldf:la. di
vina que, como oentn> de ror
ça divina, ativo e criador. es
t.á sempre procurando dar ex
pressão eterna à sua ener
!la e criações Intimas". -
(Continua> ••• 

Infelizmente, a lei não é 
feita por quP.m Já sofreu esses 
traumas ••• Nós precisa.mos de 
barmonta para poder pensar 
meltlor. Minba opinião, que
rida ouvinte, é a seguinte: 
quem abandona um lar, dei
xando crianças chorando, ou 
peta falta do pão ou do ca.
rinho, não pode nem ckve ser 
chama.do wpa\". Ressalvo, no 
entanto, os motivos Que as 
veze:; Dão .sabemos. Todos llóS 
temos pontos .fracos. A se
nbora Já fez uma. confl&são 
de fé, verdadeira.mente faml.• 
liar? E os quitutes, são bons? 

Boa noite, Ogum. Aceite 
quendo santo guerreiro, o 
meu ooa noite e o meu multo 
obngado. A sua procissão fel( 
a,lgo àe fantástico e espan• 
toso. Vi multa gente de olho& 
arre~aiados vendo as colunat 
de médiuns passar e entre 
elas o seu andor. Gente ~ 
canta.V• coisas em que gente 
acredita. Gente que louvaw. 
pe.l&S curtmbas a sua te lna
balável não só no senhor, 

·0gum, mas também em todos 
os Orl.xá.s de Umbanda. POU., 
ca gent.e sabe o traba.lho qu& 
dá reaUzar UD"Jl marcha &.a 
ta natureza. Quantas pro,r 
dências e quantos planos 8lt 
neeessáriOS para que tudO 
transcorra normal. Depois fl.. 
ca.m<>s na e· ec:tativa de 1111) 
tudo o que planejamos i 
idealizamos dê certo e c<mf, 
boje, graças a Deus tudo saill 
certo. Fo1 mais uma m&J!Chrili 
do glorioso Exército Branllli 
de Oxal~. Garanto que todalf 
os que tiveram a ventura cllf 
ver aquele espetáculo, fica
ram maravilba.dos. ll4a1s UDl!li 
vez regulou a escrita de qu,: 
tudo o que fazemos ~ 
Ogum dá cert.o e deu mesmo, 
Boa noite. meu velho. Qu; ct 
grande Oxalá lhe dê tudo em; 

Naquela época vooê era 
~roca". E, então cem o roca. 
fiz esta amizade que será pe
rene, eu bem &el. Mas dai, ir 
.. um.a Rádio para debat.er 
assunto que reputo da maior 
lmportlncia, vai. uma cUstAn
ai& que não posso alqnçar 
por faltar-me base dentro do 
wiemáculo, e ma1.s o preparo 
Jlltelectual para abordar aqui-
~ que tenho como multo sé
ao. Existem muitos outros, 
t>em mais capazes que eu, 
para dizerem onde est.á a ver
dade. Convide-os! Peça•lbes 
pi.ra separarem a verdade do 
í!tto. Que eles esclareçam os 
que, como eu, não encontram 
razão lógica para ceifar-se 

· Yid&s a pretexto de se esta.r 
praticando um aio religioso. 
Isto nãOI • A verdade consls• 
te em caiceber as coisas como 
elaa sio na :realidade, e ex
p-tm.e a harmonia que deve 
existir entre o pensamento e 
o seu objeto·, ensina-nos qual• 
o.uer Manual de Filosofl.L Por 
tllto Aristóteles dlzia que: "a 

TRIBUNAL ESPIRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rãdio 

Continental, Rua do Riachuelo, '13, Sº andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRITISMO. 
citando um tema para ser debatido no TRIBU
NAL ESPtRlTA. 

Nome ................ .-•• , •• , , , •• , •• , • • • • • • •·•: 

ENl)~EÇO ....................... -••••••• •·•-• 

TEM.A • • • • •' • • .a • • • • • • • • ·• • • • a• • • • • • • • • •·e-•._._... 

Obs.: o ouvinte que tiver o seu tema selecio
nado, será contemplado com um prêmio, 
além de participar do corpo de j,·,.ados. 

Rádio Continental 

Tendo nascido iinperfe,ito, o 
ser nwnano sempre trilbará 
peja estrada mais fádl- - a 
errada. DJz a aenbora que a 
idade <?> deVe ser o motivo. 
Que os cabelos brancos tam
bém estão atrapalhando ••• 
Ora, minha querida amiga, 
mulber é sempre amada. Amor 
Dão vê idade. A .ião ser os 
casos absurdos da conqutsta 
pela aJuda mat.erial. Os ca
belos brancos são atrativos. 
"Podes crer .•. • mna mlllher 
de cabelo» esbnwqueciàa; é 
uma tentadora Jovem... Eu· 
partlcwarment.e sou um ad• 
mira.dor UlcODdidonal das mu
lheres "envelhecidas precoce
mente·. Todo c:aal t.em auas 
rusgas, se asaim nlo fosse, 
como poderiam marido e mu
lher Viverem aem um mottvo 
para recondliação? Não deixe 
que os grll011 cantem no seu 

ouvido. A senhora pergunta 

· mat.éria de luz. Ainda t.enlJéi 
em nÍeus olhos aquele espe. 
táculo de velas e flores. FcJl 
lindo. Pai Ogum. Muito lln,, 
.do mesmo. B<Y nohe e mais 
wna vez, obrigado ... 

A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

J 

1 

l.0H KHZ • Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 --· 

Domingos das 21 à 1 Hora ela Manlll 
Produção e Apresentação 

Babalorixá MARIO BARCELOS 
* Direção 
SEBMYl'IAO MENDB 

_ Reportagem Edel11U - Noticiário dos Terreiros _ 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
Korósoopoa - Comentários Respondendo aos ou
vintes I o PiDo dllt M,eia.-Noite com Seu 'l da Lira 

• 

,. 
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SANTÍSSIMO MEi.A- NOITE (X VIII) 
O povo da Lira acompanhou sua Babá 

na Procissão de Ogum. dando mais uma 
demonstração de amor e carinho por Ca· 
cilda de Assis, que além de dirigente de 
um dos maiores, se não o maior terreiro 
do pals. é uma llder na.ta. 

A.pesaz- disso. a famooa Yalorixá é o 
earempJ.o de humildaáe e, mistura.da entre 
as demais dirigentes de terreiros. diftcil• 
mente seria reconhecida . .Mulher extraor
dinária. Caeilda de Assis tem um excelente 
poder de luta e é por isso que estamos uni
dos: para lutar contra os que querem fazer 
da Umbanda escada para Interesses pró
prto.s. 

Agora mesmo, a Lira se movimenta pa-

ra uma nova batalha. ou seja o Festival 
Nacional das Cantigas de Umbanda. Eles 
prometem levar o trofeu para Santlss,mo 
e estão organlzàndo caravanas que virão 
para as diversas fases do Festival. Dona 
Cacilda inscreveu oito músicas e selecionou 
quatro entre centenas de inscrições. Suas 
músicas sã.o de qualidade mas existem 
outros autol't's de mwta qualidade t::unbem 
e a luta será dura. No fim. seja qual tor 
o resultado foi a Umbanda, que colecionou 
páginas maravilhosas feitas em momento 
de graças por autores maravilhosos 

Vamos para o Festival! 
Que vencR.J11 os melhores. pois o u111}0r• 

tante é competir e eompetjr bem 1 

F.~stival Comeca Dia .Sete 
Seu Sete 

.> 

no s.ampaio e om 
Ser.e vezes dois. nós sabemos que são 

quatorne. . . Porém como sete é número 
1mpar, a Tenda F,spirita Fllho.s da Cabocla 
Jurema. - Templo do Seu Sete, o Rei da 
Lira -. colocou no Segundo Festival Na
cional das Cantigas de Utn.banda qu;n,z,e 
ca.nt.ig~I 

Quinre entre as ses.senta classü'ic:idas 
aeste Festival que tem concorrentes de 
todos os Estados do Brasil! Esta confrat?r
nização nacional é mai.s uma realização do 
Babalaô Mário Barcelos presidente do SJRE 
- Supremo órgãos das Rellg1ões Esp1ri ts.s. 

Sete de ma10 e a data marcada para. 
e início deste Festival que faz parte ofi
cialmente. do rotelro das comemoracões do 
Sesquicentenário da Independência cio Bra
sil, setor do Estado da Guanabara. 

A Lira está vibrando e promete compa
recer em massa para torcer pelos seus com
positores e cantores. Os Unidos da Lira 
desejam ardentemente Levar para Santís
simo um daqueles bellssimos troféus que 
tiveram o prazer de contemplar em exno
sição na sede do SORE. por ocasião da bo· 
nita procissão de Ogum realizada no dia 
16 próximo passado. Além dos troféus. vi
ram e almejam ganhar algumas medalhas 
iguais à que foi ganha com a cantiga "Sete 
é Protetor". no a.no passado. 

Na verdade, a Lira do Seu Sete é uma. 
escola onde se aprende a divina arte mu
sical! Os filhos-de-santo e de fé daquele 
terreiro estão compromissados moralmente 
com seus representantes. Todos oe ooncor
rentes desejam elevar bem alto o nome do 

.eu abassá e, nós da Lira; desejamos man-
oer o bom nome e o realce que sempre 

demos por onde passamos. e noutros festi
vais em que participamos. 

As músicas cla.ssificactas no Il I<'est1Val 
Nacional das Cant1gas de Umbanda e seu11 
respectivos autores. são as seguintes: 

l - '"Lanlento a Iansã". "O Sol Brilhante•·. 
"Papal Ogum". "Estrela da Jurema · e 
mais duas na reserva: "Andara Ma
ria'' e '"Uma Estrela Brilhou" - de 
Cacllda ae Ass s. . 

2 - '"Sete da L ra. o Mensageiro d:.1 Um
banda". '"Abassá em festa•· e ·sete 
Estrela'' de João Barroso de M.nezes. 

S - '·A Dona da Rosa Vermelha'·. de Jú
lio de Souza e Cacilda. 

'l - 'Seu Sete é Meu Amigo" e "Devoção"', 
de Cirio Martins. 

5 - "Falanges" (Sete Cruzeiro". de Mar
cos Meneze.s. 

6 - "Ritual de Orlxá.s" e ''Sempre Te 
Amei'', de Zuleide e Barroso. 

7 - "Figa de Guiné'' e "Na Gira da Um
banda". de Timbó e Alrton Vilar. 

Páginas mustcals bellssl.mas foram tns-
critas neste Festival; por Isso. algumas mú· 
slcas da Casa do Sete de Lira, sobraram. 
ClassUicamos quinze entre centenas. Esta
mos entre os Irmãos vindos de todos os 
Estados da Federação brasileira. Estamo.s 
prontos para chegarmos ao final do Segun• 
do Festival Nacional da.s Cantigas de Um
banda, que é um abassá em festa, organt· 
zado e dirigido pelo SORE . Estamos ampa,
rado pelo aché de nosso pa1 Sete EncruZl• 
lhada, o Rei da Lira. Temos o amparo da 
C&bocla Jurema, e isto basta. 

Agora, filhos e Irmãos na lei do s nto, 
marchemos em busca de um trofeu . para 
o nosso Templo 

São quatro. 1.roféus e set.4' meô.alh33 ..• 
Avante. Umdos da Lira! • 

• 
ROTEIRO DO FESTIVAL 

Dia; 
7 de maio - Samp:i)o Atlético Clube 

Rua Antunes Garcia n.0 12, 
Sampaio. 

14 de maio - Riachuelo Tênis Clube 
Rua Marechal Bittencourt. 
117, R1achuelo. 

21 de maio - Clube r,.i.rabu - Rua Clari· 
mundo de Melo, 197, Encan
tado, 

28 de maio - Engenho de Dentro Atlétioo 
Clube - Rua Monsenhor Je
rônimo, 135, Eng. de Dentro. 

Flna.I: 
4 de junho - Espor!Je Clube Makenzie -

Rua Dias da Cruz, 561, Méte.r. 

Inform.ações oom João Barroso de Me
nezes. 

LEIA ORIXÁS -
Em Tôdas as Bancas ~e Jornais do Brasil 1 

2.o Número 
T L _!o Sôbre as Religiões E :-.~Iritas 
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ORGAO OFICIAL DO SORE 

Ano 96 - Domingo, :!O e 2a.-feir~. 1-°-S-1972, - N .• 56.133 

IG ' ,. 

A Umbanda está em ritmo de festival. Os candidatos que 
lograram colocação entre as sessenta cantigas escolhidas estão 
ensaiando com afinco para o início da grande jornada domingo 
que vem quP. promete ser sensacional. Os ingressos já estão à 
venda na sede do SORE e serão encontrados também na porta• 
ria dos clubes nos dias das apresentações. 

Os candidatos devem acompanhar as instruções publicadas 
no tablóide e seguir as determinações para que o sorteio de 
apresentação seja feito dentro do horário previsto considerando 
que as sorteadas vão depender ainda de um ensaio. (Leia maio
res detalhes a respeito no corpo deste tablóide.) 

(Leia texto na pág. 5) 
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LUCUBRAÇÕES - li 

Importa pois, 11e queremos 
dar um sentido à vida, uma 
razão de ser ao que estA 
contido na. lei, t,enta.r cwn
P r i r revalorizando e s s as 1 

idéias, parece-nos que, deve- 1 

se então, as matanças de &ni-1 
mais em certas práticas um
band!stas sob alegação que 1 

a razão despida de sincretls• 
mo não aceita. 

ERNANI PIRES VIDAL 

acontecei: seria a tncompr9-
ensão dos outros .•• • 

por lgnorãnc1a e mult.os pot 
misticismo e fanatismo; e :1:,. 
to nada mais é se não mani
festaçao de fé cega e de or
gulho de uns 1; outro.s. 

Rousseau numa de suas sã
bias obras diz: A d\lvida sõ
bre as coisas que nos tmpor
ta conhecer, 6 um estado de• 
maslado violento para o es
pfrito humano. A êsse estado 
não resiste fle rnu1to tempo, 
acabando por decidir-se, que!• 
ra Oll nio quelr&. de um modo 

~. 18/4/mi 

Clinica Modelo 
Rua Engenheiro Lafaiete Stoclker, 1.049 

Largo do Bicão :- Vila da Penha 

Ml!:DICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTÃO NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades 

Doze médicos, -quatro dentistas e quatro 
enfe1meiras dia e noite à sua disposição 

Não mates" é o quinto 
manda.mellt.o do Decálogo. 
J:ntão por- que se fez isto 
dentro do ritnal umbandlsta. 
qu&ndo se dJz se:r a Umban
da, ~pirltismo? Nio é niol 
Ombr.Dda é um sfncret1smo 
que traz em seu bOjo; Catoll• 
cismo, Afrlcanimlo, India.nis• 
mo, Mediunlsmo, etc .. 

Assim, meu bom amlgo Bar• 
celos, parece-me se quiser
mos examinar, agora, em pd
blico, sem conceitos, sem 
paixão e sem má fé, o pro
blema das matanças, precisa• 1 
remos recorrer a a.Iguán bem \ 
mais culto que eat.e seu hu• 
milde amigo que não t.ein con
dição de fazê-lo L luz da co
difteaçio espirita, e multo 
menos recorrend9 ao smcn
tiamo umllatld1st.a, ou amda, 
à luz da clêDcia pdquica caue 
evolu1 oom o homem, como 
está. estabe.teci~ na. lei da 
evolução de tudo o que vive. 
E não pode havei: dúvida, nó1 
o dlzemos, can toda a seau
rança, de que este problema, 
bem como o da sobrevivência 
do Esplrito, nio podem aer 
resolvidos enquanto o homem 
não vestir-se de humildade, • I 
então, estudar estas e outras 
coisas que dizem respeit.o à 1 
sua vida, quer nó campo da 
matéria, bem como no do Es
pírit.o. 

ou tlb outro. dando preferin• 

ela ao enganar-se, contra o 
nio crer m.i. na.da." (C<llltl• CON~O C01'1 O S.O.R.E. L ______ _ 

Chame-se esta religião pe
lo nome de Umbanda por ser 
ele seu, e aó seu, e não de 
Espiritismo, pois est.e é uma 
doutrina codificada por Kar• 
dec, e nele não ht. sincretls· 
mo, ritual, ro~, altares, 
atabaques, cânticos, altares. 
•ntos ou qualquer outra ima
gem. 

Unam-se os umba.ndl.stal! • 
organizem um código para 
ela; mas para isto, devem 
antes, colocar de lado o or
gulhO, e serem bumlldes co
mo sabem ser os Preto. Ve
lbos. 

AD& carrel, na 1.ntroduçlo 
do llVro "O Homem Perante 
a Vida", d& autoria de se11 
marldo, Alu 0arrel. diz: -so
pra o espirito onde quer. P&• 
r& uele que nlío t bafejado 
pelo aoprv do espinto, Jou
c:ura Nria pretclder ezpr1m1r 
o aeu pmwrnento em pdbll• 
00. O menos que lhe poderia 

Bsrcelos você sabe, tenho 
certeza, que às pessoa.s tnte
Ugentes, repugna II em p r e, 
Olhar de frente, certas ações 
prat!aldas, que ferem as suas 
ceflvicções ou os seus aentl
ment.os. Um grande ndmero 
~ t.er razio mu1to mata 
que ver claro. A luz met.e-lhe 
medo. A verdade Importa-lhe& 
meooe que o ento. !'Na 
cmnuJo certo. bamens IJü• 
dem-ae estnmhammte, aObre 
o valor do seu radocfnlo, ai• 
guna por convmlênda, outros 

l GRANDE MARCHA OE OGUM 
A CRUZ SE FU PRESENTE 
Cumprindo aeu pacto de 

aliança com o SORE, a CRUZ, 
Coligação Rural, Umbandls
t& de Zambi, ccmpareceu à 
Procissão de Ogum com toda 
a sua diret.orla, encabeçada 
pelo President.e Miguel Pastor 
• com os segutntes membros: 
llecretàrlo, otacru.o Oomes da 
Silva - Tesoureiro, J'osé Luiz 
Gonçalves - Direta-a de Pa
trimônio, Maria Ondlna Bra
ga, Yalorixá da TE, Caboclo 
Vlrgem e Ebaralnho. 

Daquela organização de 
c:Qpula, compareceram ainda 
os seguintes t.erreiros: Cen
tro Espírita Cosme e Damião 
da Babá Maura Ribeiro Pes~ 
lana, 111tuado na &irada da 

GN na Umbanda 
(órgão Ofkial do SORE) 

EXPEDIENTE 

Editor. MARIO BARmos 

Correspondência: 

Rua Pernambuco, 1.161 
Encantado - 6B 

Vendlnha, caminho da Bica, 
182, Barra de Ouarat!ba -
Ten<I& Espirita Ogum Meg!, 
Rua Olfmpio da Mata, '10, da 
Babà Maria José Silva -
Abaçá X&ngõ Set.e C&chOei· 
ras, Rua Costa Rubi, 65, Re&
lengo, Babá Dulce Neves da 
Silva - Tenda Espirita PI
~ de C>xalá, Rua e, 111, 
Vlla Santa Rita, Babá" Ayn& 
Machado e Presiden·. da ca
sa Nelson Machado. 

Nós que conhecemos Mi
guel Pastor, ht. muitos anos 
sabemos da sua luta e dos 
seus ideais que são gêmeos 
dos nossos. Agradecemos a 
presença de todo o seu povo 
e partiremos Juntos pa.n. no
vaa lutas Inclusive uma que 
se aproxima que é a festa do 
dia 13 de Maio em Inhoafba. 
Conforme todos sabem, pois 
bá vá.rios anos noticiamos o 
fato no nosso tablólde tudo 
ille existe em matéria de re
ligião espirita em Inhoa.lba 
6 obra do sacrif1c1o e da ar~ 
t.e de Miguel Paator, um doe 
mais brilhantes escultores da 
nossa época. Agora surgem 
outras querendo tomar para. 
Ili o direito adqulrldo por Mi• 
guel e seus companheiros de 
diretoria. Vatncis prà frente, 
meus lnnãos. A verdade ele 
tudo ninguém vai ~nder, 

nua) .•• 

Falência ' "A o Hospital" 
Obteve ampla reperctlssão a 

report:.agem pul:>Lcada neste 
tablóide, no penilltimo dcmin
go, em que a "Comi.ssão Exe
cutiva em Defesa da Umban
da", em clrcunstanciado rela
tório, denunclw. os crimes, a 
corrupção e as !moralidades 
pra.tioodes por Jooe Goulal1. 
Cãmva. LeDor Lemos Wan• 
del'ley Cel6o Al-res Rosa e ou
tros elemen.t<is, na Pederação 
Espirita Umbend:ista do Esta-

• do do Rio de JaneirO e no Bos• 
plt&l e Ma.te.midade Esp(rlta 
Umbandlsta, oca.sl.onando o 
CMl& e o total deisVirtuMDento 

das .ln6titu1-
ç,õea, cem preJufzoa UTeparâ• 
ma. 

Numa c1ébil pretensão de 
defea, o Réu d& Ação "Rein• 
t,egraçlo de PosSe" coosegu.lU 
do Banco uma declaração de 
que o depósito de parte d& 
arrecadação das entidades 
foi feit.o ns conta parti
cular conjunta de José Oou• 
1Art Câmara e Lenor Lemos 
Wanderley em v1l-tude de a 
conta primitiva se eocontrer 
bloqueada. 

Não justifica. Quem man
dou que o depooito fõsse fe1• 
to em conta partlcular? o., 
associados, em Assembléia 
Geral, autor!za.ram esse proce
dimento? Absolutamente nlo. 
como em todo aos atos atra
b1llários dos "Vendilhões do 
Templo", não houve a mtnl• 
ma satisfação aos associado.,. 
Wlicos e verdadeiros donos 
das entidades. 

Os umband!stas, na adml• 
nlstração dos usurpadores. sõ 
têm o direit.o <?> de pagar e 
serem iilcomoda,dos p e 10 a 
agentes da opressão. sem po
derem reclamar. pois o ~che
fe" é valente, anda armaao, 
e não gosta de preto e de po
bre. 

No caao ao depõs1to em 
conta particular, està carac
terizada a Aproprtação Indê• 
bita, crime previsto no Códi
go Penat Jamais houve mn 
ato of1.clal ou legal tnveatindo 
o Réu na posse, mesmo tem
porária, daa entidades, sendo 
tudo frut.o da tntellgêncla ma
qu1avéllca do espollador. Po-
1Sl'1vamente houve sim. um 
verdadeiro ASSALTO às en• 
tidades representativas e aos 
eentiros F.spirlt38, com a lo-

WLADll\llR CARDOSO DE FREITAS 
cupletaçáo e a dilapidação 
do patrlmõn1o e o desvio de 1 
materiais do Hospital, 1 

ParalisaT a cons.c.ruc;ão de 
um Ho.spital numa região ca
rente de recurssos, num sor
dldo e covarde golpe polltico 
que visou tão-Somente mte
rê:!Ses • peG06b. ê um crime 
de lnominàveis quallficações. 

as qul.Dbentos mtlhõea ar
recadados, de várias manei• 
ras, em dois anos de crtmes, 
eorrupção e tmoralldades? 
Quem ezlge a prestação de 
ccot&s não e o "Papa aa um
oanda w. conronne gradosa
mente noe intitularam. Terão 
que prestar contas à Justiça, 
as autcrtd&des, e aos umban• 
<llstasl 

Qual serf. o destino cio aven
turelro Celso Alves Rosa, 
\ambém intruao, que tmplan
tou a imoralidade no Ho.spital 
da Umbanda, ail residindo 
com suas amantes, recolhen
do também grande qumtla 
de dinheiro sob ·o pretexto de 
aplicar nas obras de conclu
são, nada fazendo na matéria. 

E chegada a hora e a vez 
do OriXà e da Justiça, que 
tuda mas nlio falha. Quem 
deve vai pagar, fiquem oer
t.ost 

REABERTURA. DOS 
TERREIROS 

Recebemos dezenas de con
vites para a reabertura. dos 
Centros Espiritas, a maioria 
dos quais não pudemm com
parecer, por n.bsoluta c:arên
ckl. de tempo, aos qoo.!s pedi
mos desculpas. Visitamos os 
segulnt.es: 

Centro Espírita Ogum Bom
pe-~tr.-~v. Recife, 1/n.0 

- CHllópoll.½. dirigido pelo 
Bab~Anselmo Fellclo 
d.a. Silva. "Toque" para Ogum 
dia 23. 

Tenda. EIIP.{rita Caboclo Gu
~a ~ A!dos, 67 -
~airro da Luz t-- Nova Igua. 
~.!,li, Ialor1xá Ro• 
salina, Tavares Ferreira. 

D6 de OsOm Abola=• ua 
A~Sllva, 2'I - anco 
~ A~':)- Mesquita-

Iguaçu, dlrlgiQo pelo Bab&
lortxá Acyr Rodrlgues Quci .. 
roz (Clcl). Diretor de Rela
ções Públicas Bazenclever do 
Oliveira. No último sábado 
reailzou a Jlnda cerimônia de 
iniclação denominada. "Safd& 
de Iaõ". 

Caea de Xan&-6 de Ouro: 
Rua Independência, Lotes 21, 

Velha -
dirlg1do 

abalorim 
Yel6 Pll'eS Fernandes. NaçAo 
Angola. Em final de constru-
.çlo seu monumental ten'9lro. 

Terrdro de Opm N~
rgrtm: Ru~Oklr, 15 ~
dtm Alvorada)- Nova Igua. 
çu, dirlgido pela Ialorixá Nl• 
ce Ivone de .Hello e Silva, 
Nação M!.Oa.-~. Derá wn 
"Toque" brevemente, conV1• 
dando os filhos da ca.sa. 

Centro Espírita São Benedl• 
to: Rua Sa.nta Eugêrue - No• 
va IgµªS1J. dirigido pelo Sã:' 
balorixá Aldemar da Silva 
Arêas. Fest.ejará Ogum no 8'
bado. Este rerreiro bem orgw.. 
n1zado fol inaugurado P0I' 
nos, há dez a.nos (séde nova,, 
Anota.mos o justo pedido do 
irmão Aldema.r, que repre
senta uma re!vindlcação útJl 
aos umban<llstas da Baixada. 
ncaminharemos às autorida• 
des competentes, e em breve 
trocaremos idéias a respeito. 

Centro ~irlta Ca.boclo Gua.• 
rarema: Rua ~ 
José Amaro, 840 - lla SIio 
Luiz - Duq_ue de canas, .. 
rigido pelã Ialorixá LUZia EII• 
ztarla de Freitas, 

Oone&pondênoia - TOda 
correspondência para Wladl• 1 

m.lr Cardoso de Freitas dev4 ' 
ser enviada para Rua Per-\~ l 
nambuco, 1161 - Eneant11d0 

,... GB. -=---- 1 

Nl"IIQ'M).-tllt/llK ~-

A D9utrina · Da E sp,iritualidade 
F..norme ~m si.do, aitravéS 

los tempos, a preocupação dos 
b:>mena da Clênc!e em negar 

e&t.ru!r todos 0g fenôUJenOO 
derado!I extranormaia e 
fogem a compreensão c:106 

ebros afet.os a idéias easen
plalmente m,at,e,:JeJ,!stas. 
; Na Idade Média, cbego\l,-,le 
· smo a.o cúmulo de secri!i• 

-se, em praça públloa, aa 
aa que exteriorizavam 
d<ms medlúnlC06, mesmo 
estas manifestações fõs
da.das inoonaclentemente 

do que estes criaturas eram 
sedas de bruXarias e feiti
as, além de compactuar-se 
Satanaz. 

Foram assim comet:das inú• 
[Ileras injustiças e atrooes 60-
e:_imentos tiveram, por esta 
irazão, vê.rios espíritos que aqul 
'8ncarnarem nesta época tre
posa, e:ndo que tudo isto ao.m• 

u em virtude da m:sim
a divina, pois êles viera.m 

1 
Terra com o objetivo do 

!l'esgata.rem dividas contraídas 
'em pretéritas exitênclas. pu• 
1rificando-se pelo sofrimento e 
a:edimindo-se pela serenidade 
com que enfrentaram as d6-
~. humilhações e atri':n1la· 
ções. 

:ll:ste foi o OlSO, para clta.r
·se um exemplo de Joana f; Are que, conct'enada como 
~ rege, foi queimada ~ya pe-
la fogueira da Inqu.s.çao. 
' Mais tarde, verificando-se o 
,engano, foi ca.non zada pela 
tnesma Igreja qu<" o. wndenou 
e rrccbeu o titulo de- SAN'1'A. 

Até hoje, n d a>e·to do ve 
t,lg!noso progresso da tCC'l'>lo
gln ó do esp!ll1to'o avan-,o cl 
Ciência Humana que lança 
arrojadamente, mo::.era. S!'.mo.s 
engenhos nuc:eares a. ém da 
órbita terrestre, atingindo a 
Lua, .Marte Venus e outros 
planetas do sistema Solar na 
'busca Incessante do dornmio 
,do Cosmo.s, exist.e e.Inda um 
,certo temor um rece·o do ho-
mem em admitir a existência 

, do Espírito e do Mundo Es
t l)iritual. 

Í
' ' Quando Wll fato concreto de 

atuações de enttd&des espirl
\ w,a.lg vem s. tema, oomo curas 
~ e aparlç6?s, é êle logo explo-

Iargamente pela ~ren-
como e.1go extraordlnál" o, 

•~,_, e ma.ra.Vilhoso, f1111-
·~!oo, e os acontecimentos 

aendo dlstorcldoll, a fim 
que seja a.clonada, oom 

ais constA.nela e êxito. a 
, llláqutna publlcitAria que ma• 
l n!pula, a bel prazer, a op!n1ão 
públ1cr., sendo o objetivo co
merclal a sua prlnc!pel meta, 
entrando a parte ou1tura& e 

Ylclentffica oomo meros fa,tores 
aecundkios. 

I' ED,tretanto, nos meados do 
iléculo XIX, em Parls, na 

CARLOS ALLEMAND 

P'ranQ&, Allan K.ardec cod!!i
cou e. Doutrina dos »;,pírltos, 
que nOYU lulllN viSluml)rOu pa
ra os habitantes de nosso pla
neta, lfegundo a advertência 
do CRISTO de que, no fim 
doe t.empos, haveria um só 
rebanho para um só pastor, 
15to 6, uma só Rellgiáo para 
ummesmoDeul. 

R e a. g 1 r a m. v1olent.ament.e 
oontra a Doutrina Espirita 011 
pregaaore., das outras rell
glõe3 e seitas religiosas que, 
aliados aos mat.eriallsws, pro• 
curare,m destruir a nascente 
filosofia dada a lume por Alan 
Kardec e começaram os ata• 
ques e.os seguidores elo Espi
rftlsmo que foram r'diculari
zados, vilipendlado se tacha• 
dos de loucos, visionãrios e 
d!scipulos do demônio. 

Tudo em vão, porém, em vir· 
tu.de de que jamais o SOL po
derá. ser ta.pado com uma pe
neira, pois seus ral<>s u!tra.
passarão os furos da mesma, 
a verdade vem sempre a tona, 
pÕr mais que interêsseS es- · 
cusos a queiram esconder. 

A Doutrina Espirlta, lógica, 
perfeita e irret.orqu~, dá ao 
HOMEM a sl.18. exata dimen
são ante DEUS, que sendo To
do ~der e Bondade é, porém, 
acuna de tudo, essencialmente 
Justiça. \ 

As1m, nos dá este. abençoa.
(h doutrina a plena certeza 
rtr qu~ nós me!'mos. PQr no..s..~o, \ 
atos, ucoes e pensamentos é / 
que son.10:-1 responsd veis por 

tudo aquilo que nos acontece, 
f!eJ& de bom ou de mau: se fi
zermos o bem, recebei:emos o 
bem, porém se f~o o mau, 
116 poderemo.; receber o mau. 

Mu!,tll,s veus uma pe6SOO. boa. 
• vix'tuosa. recebe inúmerais 
ingratidões e aparentes injus
tiças, porém, verdadeiramen
te, est.A pagando o que já fez; 
118 não nesta, em existência 
ou existências ant.enores, res
gatando o seu débit.o com o 
Criador, cumprindo as Leis do 
Canna e de Causa e Efe!•.o. 

Aqueles que desejarem en
tcncter o mecan·smo da Oou
trina Espirita, são recomen
dáveis as obras edita.das pela 
Federação Espirita Brasileil'a, 
cu.la livrar.a está situada na 
Avenida Pa~sos, 30-GB, sendo 
destaque especial o "Livro Dos 

"Espiritos", eoor:to pelo próprio 
Codifica.dor, AJ,an Kardec, 

Pelo expõst.o, Terifica-se que 
a humanidade não deve t.emer 
a expansão do Esp!ritismo em 
todos os quadrantes da Terra 
pelo mot:vo de tratar-se dê 
uma doutrina de Paz Amor e 
Esperança, precursora do Ma
revllhoso de Amanhã, da Civ1-
Itzação da Fraternidade, onde 
não haverá guerras, doen~as, 
vícios e desolações. não ha
vendo lu~a.r para ód:o e vin
dita e as religiões serão subs- \ 
tltuidas pela verdade ra Reli
gião, que é a RELIGIAO DO 
AMOR IJNIVER.58.L, CUJ08 
templos são os próprlos cora
ções hunHno.s. 

FERNANDO E FRANCISCO 
VISITARAM TERREIROS ! 

Os ~ ~<lirOS 
Fernando costa e Fra.ncl5<:o 
Torre.<l Dias, v!sl.ta.ram o ter
reire Quintal Rooh& de Kaô, 
que be,!n sua sede na rua Be
:llftta de ~eaes. 222, em 
Vaz Lobo. A casa é dirigida 
pela ,,,sa eetllmada Babá Ira• 
Cfflla ~4:a.'llA e deu uma. g:r811l
<h06'1 i\sta em loU'90r a Ogum, 
~ião em q11e fol oferecido 

Leia Sempre 
O Tablóide 
"GAZETA NA 

UMBANDA" 

um a.g,eum fonnidável a to
dos os presentes. 

Agradecemos a nona :rrace
n:a a maneira fida,Iga C(llll1 

que recebeu os nossos com,. 
i:anhel.ros e contamos c<lm a 
pru,ença dela e do seu teirre1-
ro no tn\.notm90 do fffltiwl. 

A mesma equd.prc visltou 
tambémnod!ade()gwt& 
Tf-Lda Espfrite. Cai>oolo dM 
Seoo Flleohas, que tem sua !e
de na rua ca,pitão Pires. 12, 
!tm<io.<s em Bento Ribeiro e 
que recebe a direção da com• 
petente Yalorlx.á Irene Orls· 
t1no Na. ocasião rea1imva-se 
també:m D!sta casa ums. gr8lll
de festa em louvor a Og,um. 
Iqoo.lmente agradecemos a 
Dona Irene a atenqão dispen
lS&da a.os nossoss compa.nhel
Nlll e esperamos conw oom 
e-la no FIOOtiva!. 

IND0STRIA DE MóVEIS ÁLAMO L TDA. 
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CRÔNICA 
MARIO BARCELOS 

O domingo a.oordou .mal! cedo com o espoucar e 
.rogos, vivas a Ogum e multa vibração. J!: a Umban<
em festa _louvando com todo o carinho o nosso grane. 
Ogum. Nao existe uma só casa .espirita que não tenll 
tocado ontem ou não esteja t.ocando neste exato m< 
mento "Ogum meu pai, ele é Tlmblrl Timbirlçá que ea1 
de ronda'•. :S: isto que dlz a cantiga' e, de fato o na& 
grande santo está de ronda, com tóda a sua vl.braA;ãc 
Nossas equipes satram em visita aos terreiros, de nort 
a sul da cidade. Recebemos centenas de convites e qua.! 
não pudemos atendê-los, tal o número. Alguns forar 
aos compromissos assumidos há tempos, e eu pessoà 
mente fui obrig_ado a sair do Rio na última hora par 

• realizar obrigaçoes num filho-de-santo em Barra Mansa 
Fui saudar meu compromisso com Obaluaê na glr 

de Ogum, mas, felizmente tudo correu bem como nã 
poderia deixar de correr . Os santos se entendem e · 
nece.ssidii.de se fez presente. Aproveitamos a oportun' 

,. dade para rever novos amigos e mudar um pouco d 
ares. Fizemos planos para nosso futuro e pedimos mult 
proteção ao santo que era criado no roncá daquela c!dad 
do Estado do Rio, que nos Iluminasse o cam'nho. 

Agora que vai passando a Gira de Ogum, que fiZf 
· mos ll!als um Obaluaê e aue, de corpo canslldo mas cor 

a noçao do C:,ºver cumprido, lemos esta crônica com , 
Festival na c . beça . Vem at mais um punhado de mãe 
de-obra, e. sinceramente, não sabemos em que dia tet'f 
mos cumprido uma missão dentro do santo sem já ~ 
uma outra de Igual Importância em pauta. 

Estamos, agora, já dlsse, em ritmo de festival. /, 
sessenta cantigas já fo,IJ.m escolhidas entre centenas c1 
Inscrições, e a guerra de amor e paz já começou. Lá n 
Lira o povo garante que levará. com seu arilor e sua f 
além da qualidade das músicas. o coblcado troféu t 
primeiro lugar. A Mariazinha, do Caboclo Folha Verd 
está montando seu esquema. pois sua casa tem múslc2 
selecionadas e promete que a Lira pode levar. mas vr 
ser duro. De São Gonçalo v1rá uma caravana com 
mesma intenção, o mesmo acontecendo com os vencf 
dores do Primeiro Festival que são de Macaé e que :,fir 
m:im ser assunto JJquldado o bJcampeonato. O Ad1Iso 
afirmou, Inclusive. que a mesma vitrina no Centro õ 
Macaé onde ficou exposto o troféu vencido por eles d 
Primeiro Festival já está vazia aguard:mdo o troféu d 
See-unnn Fest.iv::,l _ Já o Fernando de Souza se mant-ér 
tranoü\o. mas diz que a escrita vai regular mais um 
vez. Um. peJo menos ,será dele. Os outros candidatos E 
prenaram com afinco. ensalando os coros que vão pai 
tlci'r>ar da grande batalha de cultura espirita. Enquant • 
Isso acontece o Barroso prepara as pastas para os Jufzf 
e está visitando os clubes para preparar os cenários par 
as cinco a.presenta~ões que serão, como todos sabem, w 
peetlvamente, no Sampaio, Riachue1o. Mara.bu. Engenll 
de Dentro e Mackem:!.e. 

Todo mundo quer o galardão. Um só vat leva.r, tnt. 
o grande vencedor será de fa.to o nosso povo que estar 
presente cantando e vibrando com as co\SM que será 

· cantadaa pelos n~os irmãos pa.rtklpa.ntes. Até lá .. 

J2go de Búz.ios 
O nosso companheiro, Babalorixá Mario , 

Barcelos, atende para jogo de búzios, às ter
ças, quartas e quintas-feiras, das 15 às 20 no
ras, em nossa sede, na rua Pernambuco, 1161, 
Estação do Encantado. Os interessados deverão ' 
procurar ficha na secretaria. 

F ABRICANTF.S DOS MóVEIS DE FORMIPLAC, BUF1:S, ~AS. CADEIR,\S, ETC. 
ÍZmatl 

SALA, COPA, COZINHA 

RUA PmATINI, '15 - TELS.: 3810 - 4310 CAXIAS ESTADO DO RIO 
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83balorá Julieta Mãe de fato e de Direito 
Escre,·e MIRON FILHO 

NM di11° 21 e 23 P. p. mais 
uma vez a cómrntenti.ssima 1 
Zeladora de Oriw, s. ·nossi. j 
quer d!l. B:iln.lm·ix! Julieta Nu- i 
ne.;, ua:ada n!I intimidade 
por :\Iã-e J;mn. F.-: alvo das , 
ma:s justss e ef::si-:qs home
nag-e" ~ por p1t: ::e dcs Direto- , 
ies, J";lhos de s~r.ta e carnais. l 
netos. etc. do 1. s c. E. São 
Jerõn!rr.,.-, ~la passagem de, 
m:::i:: uma ef-err.ér:de: ~rãe Jü- ! 
lia e real:-r.e:~te de fato e de 
direito uma VerdadeirR Mãe: j 
pa:-a toda:; as hol'as e Instan
tes; não a.briga em seu cora-1 
~ão uma restia ~equer de ra.n
~or nem mesmo para seus Ini- .

1
· 

migo< gratult<JoS que lnfel,7-
mente os tem mais i.s~o devi- 1 
d<> as tr:i<'uezas do mundo nas 
crinturas · invejosa/a e cn.1õls ! 
ti~ ~ente-."€ Mal em nir al- j 
gum semeisante as Virtades 
Exce!sa.s e até certo ponto 
prlv'legiadas doi; poucos que 

Cob~·a Coral. Pai Simpllclo é 
bú Bara.bo e 'l'iriri Lolva.m. 
A -casa açua.lmente conta oom 
um corpo de médiuns de trin
ta filhos. Au.~lliam lló6 tra• 
balhos gerais dil casa o.t1 l'r
mãos Joana Feri-eil'a da. Sil
va. mae pequena.; caxlo, .Al· 
ves Carneiro. pai pequeno . .:.... ' 
Ogãns Mérlo Sér~io e Ezio. 
No último domingo houve um 
monumental Toque e:n lt,uvor 
a uirum . 

C. E. OGUM ROM'?E MA
TO GUIDRREIRO D.1!1 UM- 1 
BANDA - Trave~ Re.lfe n ° \ 
2, Nilópolis. Consult!\s às 4il:,.~- I 
e 6as. reiras de 18 11.s 22 ho
ras. sessõe• de Desen\'olvi• I 
mento de 1 5em 15 dias aos 1 
sl\bados. Direção Espiritual do 
Babalorlxã Anselmo F da Sil
va. Pai Pequeno Wil!"\a~ de 
Lima. 

a.qul neste planeta TelTa , vem T E VOVô CIPRIANO -
?Ili'& em missão •ublime digni- Rua Marechal Guilherme n • 
ficar o!- propósitos do Cria.·! 91. Pavuna, GB. consu!~as 
dor e de seu virtuoso filho dlar!amentt com Jogo de Bú· 
nosso Pai oxalá - que é am111-1 z1os rDel~gun•). Direção da 
vo.s uns aos outros OO'll" Ba.bã Joana. sessões aos ~-ã-
vos amei. A Roça de Xan10 bados. , 
Agodô é a. verdadeira c~a de 1 

1 
todoi; os necessitados d'! Carl- : l'!OCIAIS 
da.de sob tod05 os aspecto• Es- 1 
pirltue.is, sociais e -por que nao l A prendada iovem 'Ros:\~·!~ 
dizer wa º ·iai< A qualquer ho- unes dileta filha d,, ~§..,_,Ju-
ra em qua•quer tempo. não, Jla completou no dia 28 p p
exlste Limite de atendlmentc nove rlso11has prim:wera.< e 
ou empeclhos para Livrar o..s • por e•.se motivo fo1 alvo ~e ca-
necessltados ê.e sua• ag;rurni; rlnho.sa recepção por parte 
Mãe Júlia faz Inveja a mu,- dos parentes e coleg-uinh·.~. ,; , 
tas Mães Verd deira·s. Pois é 1 Rose as nos.•;,s felicitaç&·~ 
sunp1esmente a encarnação do _ Também ei,teve em fe•ta 
Amo'?, Abne!!'.a.<;ão e Caridade o lar do casal Moaclr e Gor• 
Naquele dia glorio•o dE' nosso 

I 
dél!e. pela oa•sagem ae mais 1 

majestoso Pai O!!'.Um. - iuvo- um aniversãr'o da garo'inha 1 
que1 além do patrono desta• <Jeorgln9 . que o'ere-:P.i· aos 
casa as Falangi;,s de bem ;,ara I amlguinhct um<t festinha in· 1 
que a c'1brL<sem com seus tima no dia 28 p p. 
mantos Sagrados e que Oxalá' 
permite. para no•sa sat',fac!\o 
e bem geral dos neresst•ad":s 
de carl<hde sua pres.enc-a p:>r ! 
muitos e muitos anos cnt-re 
nos 

A Mãe Júlia aquele '>.x~ da 
comunidade Umbanrl·EtP 

NOTICIARIO 

ASS. ESP AFRO-BRASI
LEIRA CABOCLO COERA 
CORAL - Locallzadc s Rua 1 
Aurore n.0 978 - Me•quita . 
Consultas aos sáb3dos de 9 às 
12 horas. Sessões ás le!'Ça."

fefra.s das 20 às 24 horas. O 
Diretor espiritual é o nos.YJ 
eficientíssimo Irmão Bahalo
rtxã Dorlsmar Nune:s dos San
tos. O coito da OOS'I /> Orno· 1 
loeô. Gulas chefes: Cab'1~lo 

APARECIDA O A N J O 
ENVIADO DO CÉU - A ta-1 
ba de nos•o Irmão e Cb?fe da 
Equlp;> Urubatão Miron F''lho, 
estã em festa no dia ele ho~ 
pela p9ssagem de mais ,,m na-1 
tal!c!o da prendada mi:mlna 1 
Ma.ri.a Aparecida que c<>Jlvirá 1 
~manhã oito orimavMa:; Ci.
da como é tratada na int.!
mldade é o orgulho do Car.:
que Mlron. pois é aplü,,dlssi-, 
ma nos estudos e mei<ra e ~en• 
til oom todos o.s seu~ ~eme-

· lhantes. Sendo mesmo rrmsl
•forada como à Luz que -:ie:;
ceu em 0swaldo Cruz no dia.' 
do Trabalhador. Ao~ amigui
nho!< da Cida serã oferecido 
um arttstico bolo e refr;1reran- j 
tes. ao papa! «CoruJa• as fe
!lcltações da. Equipe. 

C:zsa Para Terreiro 
Passo o contrato, já pronta para funcio

nar. Ver e tratar com o sr. i\'Iarcilio, na Ave
nida Marechal Rondon, 1985. aos sábados e 
domingos ou pelo telefone: 229-0909, horário 
comercial. 

MOMENTOS FELIZES 
Há moro.entoo tio !elliies em 

nossa. eKistên.cia, que sentlm06 
11, necessidade de dl.strlbuí-Jo.!, 
com nossos amigos e jU4t&
men te numa 1toite tão signill
cante para a querida Mãe Pe
quena de. T-enda. Espirita Xan
gô. é que participei duma fe
liz cerimônia, ne. qual tiv~ 
rna.is uma vez a compro~çi\.t, 
<10 quanto vale a fé o amo·· e 

a. dedlcaçãe sincera' e positi
va de mn verdadeiro Filho de 
l"é, 

HoJe. pas:;a.do quruie 6 me
ses deste intenso momenro ~ 
11legria. quero dedicu esta hu· 
milde página à. Mãe Alcenir, 
tm nome de todos os filhos da 
Tenda E.•pir'ta "Xangõ Me
nino•·. 

M:acaé. 26 de oatubro c\t-
1971 

A minha boa irmã. am•ga, 
ronselheira. enfim, ao ser h·.1-
mano que considero o máxi
mo de fé. amor e cOmpreensão, 
Alcen'r. 

X X X 

Você que era uma sant1.; vo- 1 
ci! que iã viv:a sua v·da d1m- j 
rto um pouco ou tudo de s1 pa
m os seus seme hantes: vocêl 
q\1e já ,e s'I.Crificava para não 

saerf:fêar O."J que a. ,..,dea va~ 
vocl' que se qu•.cessemOs p1"ô- / 

cur-ir uma !a.lha tenho cerl-e
..:a. não achanamos. Agora vo
cê cresceu mais ainda: agora 
voce e mai~ 5a....<Tt"ada; agora 
lhe admiro mais, agora você 
subiu mu•to alto: peço-te pa
ra que cont1nue a olhar por 
seus filhos por seus amigo.s, 
por seu esposo por sua velha 
mãez!nha e por mun, seu Ir
mão. 

O seu sacr f1clo !oi lindo. A 

ADILSON FJGUElltA DA SILVA 

11\111. s~nt• é upetaeulv. Vo
o# nào partldpou. Você et'll 
u.nw. pe&Soa. a.usen te, e1"& 116 
OliD- e Pat-de-&nto. 

SenU su~ curas. vare nl\o. 
Senti seu ,;angue brotar, vooê 
ná-0. Vi a intensa luz naqnt
le momento inesquecivel. E a 
luz era a união de d1\R.! gran
de& Jures: Iansã e voe~. 

Alcenir, agora ~• por que 
você é qUe'1·lda pt>r todo~; ago-1 
ra $t"l por que n\e•mo o.s qÚt 
não lhe deram o valor mereci-
do. brigam por sua causa. 1 

Agora .sei por que queru lhe 
conh~ce não pode jamais q11e-

~·--lbe longe dêle. V~ t 
mal.s que uma. b:mA de :N:; Vo,, 
c'6 é realmente a.~ o por ll!ao 
6 que lhe quwo sempre • 
meu ~Iro, ,Unto a. ~ 
Irmãos, junto a. meu Pe.l, j\m
to a. mim, Junto aos nece.slta• 
dOS que vil.o em bueca. de. 1)(1, 
porque oom v~ ~. nós te
mos a lé e tendo a. fé, nós ti>• 

m06\ tudo e para termos t\1do 
temos necessidade de sua pre! 
sença. Você fol o melhor pre
sente Qtte um dia Oxalá mo 
deu. 

Seu Pai Pequeno. lrmão· • 
amigo, 

ESCRAVA DO SANTO 
Era noite, já ent,rava a madrugada 
Uma escrava ansiava o momento sacrossanto 
Que necessário era para a sua eterna caminhada 
Na estrada da fé, do amor e do encanto. 

Eram passados doi-5 dias Inteiros 
Ainda faltava um pouco para a liberoade 
A escrava do santo em seu terreiro 
Vin e sofre mas conhece a verdade 

A verdadeira fé ela tem em si 
i: a dona de um belo pensamento puro 
Amor e compreensão também eu vi 
Há muito que o seu coração vive limpo e seguro. 

Chegou n nolte do sagrado dia 
E n hora sacra do pac-to com o seu santo 
Ela. nobremente contrita pedia 
Força à sua mãe e por pouco não ca1a em pranto 

Não era me<io. certo estou, não era 
E sim um sentimento doce e drsconhec!do 
Junto a ansiedade da longa espera 
Ao momento agora por ela vivido 

E neste momento de fé e amor 
Eu vi com certez'l nesta minha irmã 
Uma luz b•·'lh.,~ ""D' ·-• n•n fulgor 
E era urn n, v& "---·••n T"nsã. 

Terreiro Dá 
Homenagem 

Festa E 
Ao Nosso 

Presta 
Programa 

Domingo p!lSSado, a equi
pe do programa A Verdade 1 
Sôbre o Espiritismo foi home- l 
negeada na Ilha do Governa- ! 
dor. pelos dirigentes da Ten
da Espírita São Jerônimo, que 
tem sua sede na rua 9õ rasa 

• 1 
67, bairro de Tub1acanga, cuJa 1 
direção espiritual está a car
go d.a competente B3.oã Deli
ce Crumond. O Ogã da. casa 
é o nosso velho comoanheiro, 
o Batista. A grande festa pa
ra OgUm teve inicio dia 22 às 
21 horas e somente fe encer
rou d.la 23 1.0 anoite;et' e na 
tarde de domingo foi aba.t!
do um boi. oeaslão em que foi 
servido ao.5 presentes um gos
toso churr~oo Nós fomo~ re
presentados na oeasião pelo 
companheiro Paulo R,)bert<, e 
e.-;pcsa e estavam presentes a 
Babá Ivonete, o senha, Hum• 
berto Candido. sua esposa do
na. Neide e filhos, dr . . Jo~l de 
Oliveira, os ogãs La,1rl11do. 
Adão e Natal. ~o chop? fun• 
cionaram os nossos b mãos 

Raul e Drumond, e o churras
oo foi telto oom carinho pelos i 

médiuns Manoel e Oswaldo. 
Na ocasião o Paulo- Roberto · 
acertou detalhes com o ogã, • 
oom a Babã e médiuns desi;e ' 
terreiro que vão participar do 1 

festival defendendo a música 
de sua autoria. e que r-,1 elas- i 
slficada entre as sessen t.e. fi-1 
na.listas. 

Nosso presidente Már'o Bar• 

celoo, não compareceu por Ler 
que viajar parn a. cidade de 
Barra Mansa onde realizou 
ob11lgações num filho de Oba.
luaê, mas promete estar prc·• 
sente na próxima oportunlda• 
de. Agradecemos aos nos&OI 
irmãos daquela usa a receP" 
ção oferecida .110 Paulo Ro. 
berto e esposa e espenmos 
que no..,;.~a amiz.ade tenha sido 
reforçada ainda mais. 

Escolinh.a Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado 
Grande área para recreação 

Rua João AJfredo, 32 - Muda 
Telefone: 232-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NELY 
MATRÍCULAS ABERTAS 

.. ' •' ;· • •'! ;,.li .. .., ........ • ·• ,,.,.. t, 

Domingo que vem d.11.i•em06 
ilrtlcio eo 2.• FetStlval Nacional, , 
das cantlp!I de Umb-8.nda. ! 
4IIOIII. a. realização d.& Primeira 
Qua,rta.-de•Final. quando .~-

1
1 

H,o a,prei,entada.s tt·!ntfl. can
tilcu da.,; 00 eeleclonadas r.en· 1 
do que 10 ltl'ão elimlnaclaa na 1 

ocnsi!.o, .à apreaen~ção inl• 1 

ela.! ooon-ei·ã na. sede do Sam- ' 
tiaio Atl6t1oo Clube, na rua , 
antunes Ga.l'ela, 12. n11, Est.- : 
clio do Sampa.lo, lado da ru11 ' 
M de Mal.o. Nesta ocasião. t.o i 
dos os ses.5enta selecionad06 
,ci-everã.o estar presentes às H : 
bo:-as para o sortelo das 30 
ennt1ga.s que entrarão em jul- 1 

1ra:nento e para o nece&<iário 

ensaio com °" orú ol-ic:au. do 
re.stlval. 

Voltam06 a lemblv C(tie tv• 
dors deveri.o levar was Nupu 
d~ santo. pois a. apreaentação 
dever, .er ~ilta oom a roupa 
segundo e,dg~c¼a do 1-egulf.
mento. Todols 011 candidatoh 
deverã.o tamb6m levar um co• 
ro de no mínimo cinco pessoas 
e no má.xlmo 10 pessoos. 

06 lngi'e&.'!Oil já e&tão l 4111· 
posição d.e todoo n11, .;ede do 
SORE, ou poderão ainda se't 
adqulrtdo.s na portaria. do clu
be no dia da apre.5enta.('.ão. Em 
caao de falta. a mw;ice. tt1·é 
substitulda pela pr1meira. eia> 
mús;ce.s reMrvas. -

· EM BARRA MANSA SAIU 
MAIS UM BARCO: OBALUA! 

ltm. CMO de dtivida, 08 Clôll
d~ poderio CO!l'l1)6l'~ 
no cua-,o ~ .se-mana na. N• 
~ do eoall!:, na. ma. Pernam• 
'blleo, 11M, no Encantado e en· 
tr~ em contato com os coor
denadoNe do l"e4tlvaJ q1,1e sio, 
oe n<lll!IIOIS oompa,nbell"~ Mt,
rl.o Ba.roelo,g e João Barroso 
de Menerie.s, para qua1quer H• 
clarecimento no horário du 1 
às 20 horas. 

o Festival propriamente dt
to terá. inicio às 16 ho~as e a 
portaria. estará funcionando 
ct:eJld.e às 13 horas. o corpo de 
jundos sná oompost;o de no 
m!nlmo sete pes;oas que En• 
tendam de letra., música. e que 
aeJiam crentes da. nossa reli
gião. os nomes dos jurados 
l'Omente aerã.o conhecidos mo
mento.~ anl:etl da apre..~t.e.-
fl-0. 

Os troféus do Festival ea-
tt.o. de.sde o dia da pt·ooi.ssão 
em exposição na sede do SO· 
BE e estão MSim distribuid06 
Troféus para o 1.º, 2.• e 3.º 
colocados e medalhas do i•º a.o 
10.0 colocado. Existe ainda 

1 

um vaJ!oso troféu para o ine
lhor Intérprete do Festival ae
Ja masculino ou feminino. 

Hoje o programa A Verdade Sobre o Espiritismo 
estará recebendo a visita do Terreiro de Vovó Felicia 1 
Baiana, que tem sua sede na Rua João Lima n.0 15 em 
Alcântara, São Gonçalo, e que recebe a direção da com- 1 
pctente Yalorixá Manoelina Geralda da Silva. Os Ogã.s 1 
da casa - Marc1lio e Gélson - estarão abrilhantando 
o nosso programa com lmdas curimbas. 

No mesmo bairro daquela cidade fluminense o nosso 
companheiro Kleber visitou a Centro Espirita Nossa Se
nhora da Conceição, que fica situado na Rua Viçosa. 80. 
A dirigente da casa é a Yalorixá Dona Ena. e as giras 
são aos sábados. de 15 em 15 dias. Dia 23 • o terreiro 
esteve em festa louvando Ogum. Saravá a banda de 1 
todo o povo de São Gonçalo. 

..... 

FESTEJA 23. 0 ANIVERSÁRIO 
A CABANA E. SETE FLEXAS 

Recebemo.;; um convite da ' 
Cabana Espírita Caboclo sete, 
Flechas, para a testa em ho
meiP :.;Em II São Jorge -1 
OGUM, realizada em sua se
de na rua Almeida Bastos, 127 j 
no Enf<'enho de Dentro. nos 
dias 22 e 23 de abril, ocasião 1 
em que se comemorava tam
bém o 23.º ani,·ersário de fun-

dação do terreiro que é dirigi
do com muita dedicação pela 
conhecida Yalori.xit Arlete. Ln.
mentàvelmente estivemos au
sente.~ do Rio e não tivemos a 
oportunidade de ir abraçar o.s 
no,so.s amigos daquele formo
so terreiro mas espera.moo que \ 
tudo tenha corrido de fonna. 
brilhante. 
------------ i 

CORRENTE MENTAL DA CARIDADE j 
Voltando ao seu ritmo nornia.1 de trabalho, a Roça do 

Xango de Ouro, além de tuncionar todos os sá.bados, estará 
t<icando também à.s quartas-feiras, ocasião em que se reai!za 
a Corrente Mental da Caridade. na qual serão introduzidas 
algumas modlfica<;õe" Haverá toque, além da oorrente e con
i;ultas com Caboclos. Preto~ Velhos e Exús. com horário pre
visto para às 20 horns A Roça do Xangô de ouro funciona 
nas dependências do SORE, na rua Pemambuco, 1161, Esta• 
ção do Encantado. 

O Cantinho da Corrente Mental 
MAR ELlS 

Respost.as · 
otimismo. Use para banhos o 1 DANDA da Co.sta. Essa erva 
e um ótimo descarrego para 1 
quem tem O:icalá na corôa., 1 

A correspondência da. Cor
reu~~ !I.Ien tal da Caridade .se 
avo,u:na a cada dia_ que pas
sa e hoje vou usar o espaço 
que ela ocupa só para respon
der ao.s leitores que me escre- l 
vem: 

Luclanne Jllat-Os - Glória -
Fico multo contente quando 

1 recebo cartas como a sua. É 

Jmpossiveis. O seu é um exem• 
pio disso. Se você soubesse 
como fico contente com o re
rnltado do trabalho feito, -
cê não teria escrito. teria vin• 
do até aqui me dizer pessoa.1• 
mente o que e.screveu. 

i\fãe Tristonha - Gávea - uma. lição de bom viver o que Dos presidlos da. Guanaba-
Não se amofine tanto por sua você escreve. Apareça quando ra. tenho recebido um gran<llt 
filha não estudar ma.is com o quiser. 

1 
número de cartas. Peço que 

mesmo afinoo. :€ a própria . 1 tenham um pouco de pa.ciên-
mudança de idade que ocasio- :J. L. Q. - Santtss!mo - ela pois estou respondendo e 
na isto. Converse com ela e fa.- Agradeço as palavras gentis: todos. 
ça-a compreender que o estu- 1 que você enviou para a Marta I Mãe ELIS a~nde oom Pomba. 
do é multo neceMário para. se Mulambo. Fica um pouco sem' Gira Maria Mulambo às _.. 
.•er alguém na vida. Você não graça. para mim elogiar t1m~, gundas-feiras e a.os sábados na 

:~1~~ª nr:1:t\~:rln~;a~_.t~ 1 :l~d~a q~e ~::~:~~:
111

;;;~ • :ia~~~.
8~!f ~ ~~:n::: 

o seu material de pintura? As , nhora.' Pomba Gira e tem re- • a partir de.s H! horas auxi~ 
ve:res elas saem de casa pa.- solvido multo., ca-<:oo que.se que da pelo vodunce Zaze Erangi. 
recendo miniaturas de espan- l .... _________________________ 

111 
ta.lho.s, mas vão tão felizes 1 
que nem dá. para lhes chamar
mo.s a atenção. Tenha calma 
e esta fMe logo passará . 

Sagitarla.na sem Sorte -
Llns - Dizem que os filhos 
d.e Oxalá carl'egam a cruz de 
M:U pai. Porém você não de
ve se Impressionar com isso e 
deve olhar a vida com ma.Is 

********-frlr, 
Leia Sempre 

GN na 

Umbanda 

TRIBUNAL ESPIRITA 

Recorte este cupom e envie para a Rádio 
Continental, Rua do Riachuelo, 73, 3° andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRITISMO, 
citando um tema para ser debatido no TRIBU
NAL ESPIRITA. 

I 
Nome ...............•...•..... ~ ....... . 
ENDEREÇO ...••..................... , •••• •· 

TEM.A •..•... , ••....•.••..•.•.•.••.•••••••• -

Obs.: O ouvinte que tiver o seu tema selecio
nado, será contemplado com um prêµúo, 
além de participar do corpo de ;,.,.adoa. 



Baba Aidil Visitou o 
Vovô Chico Cantinho Do 

vm dos mais antlgoll e t1élS 
colaboradores do Tablóide 6 
o J10SIIO companheiro Ubaldo 
~es. dirigente do cantinho 
do VovO Chico. Perfeito rela• 
çães pllblica,, Ubaldo sabe fa• 
mm- amigos e 6 um dos ho
mens mats dlsciplinadoS qUe 
conbeeernns. Recentemenie I 
seu terreiro recebeu a visita 
da Ba.bà A1dll Santana, da 

Tenda Espirita Ct.bOC1o AI• 
maré e Iemanjá e ocorreu 
uma t>otuta festa de contra• 
t,emizaçlo fazendo jus à can• 
ttga que diz que mano com 
mano cruza ~ Aa rotos 
mostram esta festa e espera• 
mos que tanto o Ubaldo como 
Dona Aidll permaneçam :fléis 
aos postulados d<> SORE e 
da nosS& Umbanda para qUe 

possamos unido., levar t.WB• 
te a D~ dlll'& missAo de dl• 
rulgar a nossa crença. 

A Mãe Pequena d& casa e a 
aenbOr& Helena Dutra doe 

Banto., e o, og&; são o Ha

milton e o D&rc1. eximlos na 
arte de bater atabaques • 

cantar para o santo. 

'GRANDEZA DIVINA 

Cabocla Jurema Da Cachoeira 

Inaugura Com Festa Nova Séde 
eom uma grande fesia, 

1 realla11-se dia 23 o toque 
1DaUgUral da nova sede da \ 
Ol1fem Ombandlsta Jurema 
aa Cachoeira. que agora está \ 
functonando em sua nova se- I 
4- na Aven1aa Marecba.l Ron
dam, 1985, na Estação do Rla
dmelo. A casa 6 dlr1g1da pe,, 

1 
la Yalorlxã Teresinha Pnls• i 
ea e as sessões realizam-se 
às terças e sextas-feiras. 

o presidenu, do terreiro e o · 

nosso amigo MarcOto Prusca \ • estava presente ao ato, o 
Admin.1strador Reg onal Gel• 
aon GuUherme Ortlz Sam• 
paio e senhora. 

Estavam presentes taml>ml 1 
<Ili centros: Filhos de t1blra• 1 
tan, Babá Dona Tminha. rua 
Pereira Nunes, 326 em Vila 
Isabel - Centro D;pirtta C&• 1 
bana de Pa1 Guiné. rua Ba- , 
rão de São Prancisco, 603. 1 
Praça Sete, Vlla Isabel - Ba
bá Eurldlce Tcirtu.Uanc dos 
Santos - Tenda &pirta Vo
vó Marta Collia da i'alortxA 
Marla de Lourdes Pereira de 
Ara'QJo, que t.em se<te n" rua 
sidõnJo Pa.111, 246, casa 2, em 
Cascadura. 

Nos fomos representados 
pelo nosso dlretOr Ltvanllton 
Sales de Souza que asststlu a 

todas as cerimônias e nos ln• 
formou que a festa !ol mara
vilhosa. e com muita vibração., 
Rogamos a Oxalá. que esta ca
sa que é uma. da.s mais nova:i 
de. Umbanda continue cres
cendo sempre, na fé da linda 
Ca,bocla Jl.l?'elna da Caoh<>elra 

Leia Sempre Aos 
Domingos 
"GN" Na Umbanda 

Rádi[ .continental 

Da mesma forma que uma 
fábrica sem um competente 
técnico não chega. e.o apogeu 
industrial. um umband·ste. in
conseqüente só pode denigrlr 
sua rellg ão aos olhos daque
les que professam outras cren
ças 

Estas linhas foram escritas 
para vo.ê que se diz itruão, 
m.:is até e.gora não se enoon• 
trou no mundo fam'l ar erpiri
tns, porque a!nd::i não enten• 
cleu que esp rltlsmo ó uma e~
p!nbooa mLssão onde- e.:;t-:mos 
obrl~ados a dar .sem e:;p~ar 
recompen~a por parte daque. 
les que apena.s vão ao tcrre,ro 
e e.cham-..e no direito de re
ceber o máximo sem dGr o mi
ni.mo. São poucos os que res
peitam a vontade dos gu'as por 
serem reconhecidos. Em se 
tratando de estranhos à. lei do 
santo é ~sivel. Mas ... 
quando nos dlrigimOs aos mé
diuns. . • a história muda ~ 
fisionomia. "O semelhante 
a.trai O semelhante", por COll· 
seguinte, não compreendemo3 
porque voeê não aju-.. ao "seu 
barco sair d& t.empestade qut 
assola o seu redut.o marinho 
Nóa ..• não estamos pedindo 
nada de mata. Queremos tão 
somente que você colabore pa
ra que no~ terreiro possa 
concluir sua& 1Dstaiações ini· 
cladas com a tntenção de dar 
conforto ~ mais necessitados. 
Você que tem vinte anos que 
o freqüenta e se considera 
"dono de uma parte", porquo 
n li. o deposita mensalmente 
uma pequena importância nor, 
cofres do ''seu" temp!o? o se
.ft.bor que faz quest.ão de gri
tar aos quatro ventos que é 

"a ún100 ,·oz autorizada a fa• 
lar em nome desta ou d~q .. e,. 
Ja Entidade", já colaborou O 
"Irmão" que se aprove,ta daa 
horas de folga da nossa que• 
rlCia Babá para encher-lhe o., 
ouvidos de "oonversinhas lno• 
centes", porque não nos pro
ourou até agora parn oferecer 
uma pequ.ma quantia pa -' au• 
xlliar nos gastos .. E' mu to 
cômodo gr t T" por DPL'S ,a..~ 
horas de afi!c,úo. Um bcrco 
em 1onelro · a p'que 

quer do !rmbo. Voce que anda 
propalando a queda da "n .,; a 
qu rida cntíd!l.Qe'', q1f; já foi 
part.e Integrante do n osso 
"exército... cspiritua"' mas 
que nlío encontrando meio 
propíclo teve que voar para 
outras bandas, Ietnbre-se do 
que a crítica só é benéf ca 
quando oonstrntiva. Magoo não 
leva a parte a·guma, Reflita 
um pouco pare. poder entender 
e. grandeza. divina. 

TE Pai 
Joaquim 
A Tenda Espirite. Pai Joa• 

qulm r>a,ngola, fUDC'ona em 
sua. bem montada sede nr. 
Rua Dlvinópolis, 36, em Ben• 
t.o Ribeiro, sob a aeg,.ll'a ort• 
entação da Yalorlxã. Creuza~ 
As sessões se realizam as sex• 
tas-feiras e as consultas são 
às segun.d-feiras com pret,o 
Velho, qua.rta-te'ra com aa 
ariançaa e sexta-feira com a 
Pomba 01.ra. 

A VERDADE SOBRE O ESPffiITISMO 

UM PROGR~A FEITO POR QUElU 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

1.030 KHZ .e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. - Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

Domingos das 21 à 1 Hora da_ Manh-i 
Produção e Apresentação 

Babalorixá MARIO BARCELOS 
' * Direção 

SEBASTIAO MENDE 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
Horóscopos - Comentários Respondendo aos OU· 

vintes e o Pino da Meia-Noite com Seu 7 da Lira 

. DOMINGO~ 80/4/lflt GN blA OIIBANDA 

CORRENDO GIRA 
Cabana Espnita. Caboclo 'l 

!Encruzilhadas - Rua Domin• 
806 Pires, 181, Plla.res. Toque 
aos sábados de 15 em 16 dias. 
Direção do Babalaô Cél1o Del
cluque. 

Tenda E.spírlt.a São Jorge -
Sede: Rua Benício Vieira. l&, 
Bairro Raul Veiga, Alcàntara, 
São Gonçalo, Estado do Rio. 
Sessões &a1 diolnfn&'(lS de 15 em 
U dia&. Direçlo do B&balaõ 
~ Evaildo Vugu. 

Tet'r~lro caboclo Tiblrlçà e 
Vovó Mar1a Bt.ww. do Se
nhor do Bonflm - AN. SUb\Jt. 
bana, 3639, Del castilho. ses
sões aos sl.bados de 15 em 15 
dias. Atendimentos às segun. 
das e qua.rtas-feira das 14 às 
17 horu. Direção da Yalor1-
xá. Sr&. Cemra Torquato. 

Cabana. E.spfrlta To.ubaté -
Sede à Rua Leonidla, 67, Ra
mos. s~s M sexta.s-re1ras. 
Atendimentos às quarta.s-fet
ras a partfr dl.s 15 horas. Pre
sidente: Sr. Franci&co Zoro
lliStro Ferreira. Ye. lorlxã.: Sra.. 
Emilla de eouza Martins~ 

Tenda Espirita Pai Joaquim 
de Aruanda - Sede: Rue. sal
vador de Sá., 224. Estáclo ses
llõe6 M segundas e sexta.s-fel
na. D1reçlo d& Y~lú Sra. 
:Am~la. Slni6e5. 

Centro BBpfrlta Vovó Pellc!a 
lBa!Rna. - !'lede: Rua João LI· 
ma, 15, Aleàntara, São Gon
çalo, Esta.d.o do Rio. Ateodi• 
anento.s às segundas, quartas e 
sextas-felrM, a partir das 14 
horas. YalorlxA: Sra. Manoe
lina ~ralda Silva. Preslden
t.: Sr. Ot.ldino da Silva. 

Grupo l'!spú1ta. Antõnto de 
\Pádua - Sede: Rua Dlnah, 
DS, Vassouras, Esta.do do Rio. 
Sessões às quartas-felru de 111 
em 15 d1a.s e àS tlltlm11S ux
tas· f~ de cada mês. Dire
ção do Caboclo Caracat11. Pre• 
Bidente: Sr. Antonio dos San-
t08. . 

Tenda. Espirita F.streta dO 
Oriente - Sede• Rua Almi• 
:rante Alexandrino, 5905, 811-
irE.";tre. &nte Teresa. sessões 
806 sábados de 15 em 15 diM. 

BOANERGES LAVRAS 

Atendimentos àS qulntu-fet
ras, das 14 às 21 horas. Dire• 
çã.o da Yalor.lxâ Sra Aurellna 
Ve.ladão de Morais. 

Tenda Espirita na Maria 
Conga - Sede: Rua Plack, 26, 
Estação do Riachuelo. Sessões 
as sextas-fe1ras. Direção da 
Yalorlxá Sra. Noemia. Pal 
Pequeno: Arle,-. 

Centro F.sp(rita DiTlno :si.
pinto Santo e .elo Jcqe _ 
Sede: Rua Lu1z Alves, Lote ,1. 
quadra 39, Alcl.ntara s. Q,m. 
çado. »;tado do Rio. &8S6es 
aos sâbad<>s de 15 em 15 dias. 

At.endlmentos à4 segundas, 
sextas e sábe.dos das 9 à.s 1:1 
bor&1;. Direção do Babalaô sr. 
Valdom!ro Coelho. 

Tenda E6pirl.ta Ctlsto--Rel -
Sede: Rua daa Telefonmas, 
CIO, Vlla Aliança, Bangu. Ses• 
sões aos sábados de 13 em 15 
dias. Direção da Yalorlxá Sra. 
Ellzabeth ~ OgA.: MieUel. 

Representantes Do 

SORE Visita Tendas 
O nOISSO companheiro A:Le· 

vedo esteve, oomo aempre, 
correndo gira. em diversos ter
rel.ros levando a no.sse. palavra 
amiga de SORE. do Tablóide; 
do programe. a verdade Sobre 
o F.spirit1smo e da revista. Orl· 
ús. Ele vlsitou lindas casas 
e em todu foi recebido com 
carinho e dedicação e nós dea• 
de já e.gre,decemos a todos pe
la forma com que atenderam 
ao nouo re~tante. 

caaa Ge caridade São se.: 
butlão. rua Zfzf, 62, CabuÇU. 
ralorlú. Maria de Lourdes 
Costa Fllppl. Ogãs Sebastião 
e&,emll'o e Bernardino Morei• 
ra Azevedo. Presidente Ange
lo P'llppl. Tesoureiro Anatólio 
Baslllo da Silva. secretl.rfo 
Juracf Garcia da Costa. Vioe• 
Presidente Geraldo Costa. Ses
sões ao., sâbados a partir das 
16 horas. última sexta-feira. 
do mês gira de Ex\!. 

& X J: 

Tenda Espírita Marie. Con
ceição do Mar. Rua Costa Ri• 
ca, Ul:Z, Penha. Babá Elza 
Bancbes P'iguefras. Pai Pe
queno Claudionor Fe.tlcate. 
Og& Geraldo Nascimento. 
Gula chefe caboclo Sete LU• 
zes. Presidente Eiza Sanches 
Figueira. secretá.rio Marcos 
Souza Medeiros. Tesoureiro 
Alf'redo Figueira Filho. Cento 
e vinte mêdluns. Sess6es As 
segundas, Pretos Velhos. Quar-

tu. desenvolvimento, sextas
f'e1ras, Oe.boclo. Prtmeira quar
ta do mês, ses.sões de Crian• 
ças a partir das 18 horas. úl
tima sexta-feira do mês, Olra 
oo, Seu Tranca Rua.. 

11: X :X 

Tenda l!Cspirtta Nossa Se
nbor& Aparecida, rua das Pal
ne1ras, IM!Ill nwnero, Bairro 
Imbui, Terea6po1Jg. Babalaõ 
Maooe1 Luiz Ba.ntlago. Ogf, 
Humberto Costa. OuJa Cbete: 
Caboclo Tupi. PreaJclente no 
Ribeiro. 8ecretàrlo Alrt.on Ba
lablm Santiago. Tesouretro. 
ArfcUo Matos. Domingo.;_ a• 
collnha infantil d6s 9 à., 10 
horas. Segundas, gira de com
padre. Terça atendimenw.s 
aos médll.WI e operações espl
rituals. Quintas desenvolvi
mento e doutrina. aeztas, 
sessões públicas. 

S X X 

Grupo Espirita São Oeral
Clo, rua Cothlgu!ba, 4,50, Tere
llÕpolis, F.stado do Rio. Babá 
Maria Nóboa da Silva. Ogãs 
.Jos6 Carlos de Araújo Lucas, 
Henrlque Brit.o. Presidenie 
Sétimo CUpelo. &ecretl.rfo 
Alvaro Caldas. Tesoureiro: 
Manoel Mauriclo V1ana. No
Tenta mêd1uns. Domingo_ es
collnha dominical. segundas
fe!ras, Pretos Velhos. Segun• 
das e quartas-feiras do mês 
Cientmoo e sextas-feiras ca
boclos. 

2° FESTIVAL NACIONAL DAS 
CANTIGAS DE UMBANDA 

LOCAIS DAS APRESEN'.ã:AÇõES 

111- Quarta de Final - Dia 'l de maio - Do
mingo - 16 horas - Local: Sampaio Atlético 
Clube - Rua Antunes Gar~la. 12, bairro do 
sampaio. 

2' Quarta de Final - Dia 14 de maio 
Domingo - 16 horas - Local: Riachuelo Ten1s 
Clube - Rua Marechal Bltencourt, 117 - Es
tação po Riachuelo. 
\ 1 • Snwfflna) - Dia 21 de maio - Domin
go - 16 horas - Local: Clube Marabu - Rua 
Clarimundo de Melo, 19'1 - Encantado. 

2' Semifinal - Dia 28 de maio - Domin
go - 16 horas - Local: Engenho de Dentro 
Atlético Clube - Rua Monsenhor Jerônimo, 
135, bairro Engenho de Dentro. 

FINAL - Dia 4 de junho - Domingo -
16 horas - Local: Sport Club Mackenzie 
Rua Dias da Cruz, 561 - Méier. 

ATENÇAO 
Os aut.ores, intérpretes e coros deverão se 

apresentar às 14 horas para mudança de roupa 
e ensaio das cantigas que serão apresentadas. 
A ordem de apresentação serã feita por sorteio 
em cada um dos locais acima indicados. 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 

TERREIRO VAI VISITAR 

PROGRAMA ESPiRIT A ! 
A Roça do Xangõ de Ou• 

ro ganbau mais um filho. des• 
ta feita na cidade de Barra 
Mansa. Trata-se do Yao He
ron Heraz1 de Cn81rO que se 
encontrava reoolh1do para 
obrigações • cuja salda ocor
reu sl.bado p11$18do, com um 
grande t.oque no terreiro do 
Yao que é • Tenda Esl){r1ta 
Ogum Beira-Mar. Amigos es
tiveram i,reeentes prestigiando 
o acontectment.o, enm os 
quaJa Prulclsco Jtlangazua, e 
Sereno. a JomaUsta Hetb Lus
t.osa e outros. 

O Yaõ ffllebeu a d!gtna de 
Duamenã e 6 um bOm fllM 
de Obalua!. Além do Baba.• 
Joriú Mãrio Ba.rcelos, tunclo
naram na feitura Ana Amé
lia, Mãe Ellls, Matambalê, Za• 

EI. EraLg1. Anjulrá e OSm..r 
que deram do seu melhor p&• 
ra que • mmão fosse cumJ)l'i. 
da com sucesso como o fo1. 

O nome do ~to foi tira• 
do por AnjulrA, da Rcoa cll 
Xangõ Anlulrâ tambéa dl 
Barra Mansa. Agradecemo8 
as man1fest!lç6es de carlnbO 
d1spensada<1 aos nOSS06 innãOI 
que 1A estiveram e rogamos 1 
Obaluaê que dê tudo de· bom 
ao seu fllbo. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UM~ANOA 

Comestíveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo 

Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral 
pelos menores preços 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 

Massas div~rsas 

Rua Dois de Fevereiro, 1085, lojas E e F Pedidos pelo Tel.: 229-1376 - GB 

..... 

-

-
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O povo da Lir;1 ja está se movimen
tando para o segundo Festival Nacional 
das Cantigas de Umbanda. Além da Yalo
.:rixà Cacilda de Assis, que colocou quatro 
músicas, outros autores da Lira também 
lograram colocação entre as sessenta fina
li.stM, e tudo em Santíssimo está também 
em ritmo de Festival. Aliás. este é o ter
oeiro !estival neste ano em que dona Ca
ollda participa. O primeiro !Oi o Festival 

' de Músicas de Carnaval, no Maracanãzi
, nho, onde ela conaeguiu a quarta coloca
. ção com a música "O que Pa.~u Passou". 

Depois veio o Festival de Música Popular 
em Valença, onde a conhecida Mãe-de
Sa.nto colocou também duM mústcws e com 
pleno êxito, e agora \'em o Festival da.s 
Cantigas de Umbanda. 

A Ltra participará ativamente l11l pro
moção e Dona Cacilda já acertou em detã
»iea tudo a respelro dru. apresentações. e. 
por cert-0, :figurará como uma das finalís· 
tas. t.aI a qualidade das .n ús:cas. os tn ter
pretes já !oram escaladoo e os coros -para 
cada uma delas já estão sendo devidamente 
ensaiados . 

LEIA ORIXÁS 

A Lira promt:te, pdo meno.s este ano 
uma melhor colocacão no rcsult.ndo final. 
uma vez que ano ·p:1ssado. a cantiga de 
.Toão Barroso se colocou em sétimo lugar. 
Agora eles pretendem multo mais, e, para 
isto, já estão em ação para que não sur
lam surpresas de última hora. 

Dona Cacllda de A.ssi~, procurada pe1 
reportàgem do Tablóide, a respeito do l es· 
tiva!. assim se e>..11ressou: 

- Sou wna dirigente de terreiro como 
outra qualquer e gosto de fazer músicas 
para o Sant-0: Estou participando do Fcs• 
tlval porque quero o bem-estar do n00&0 
povo e, como já tenho muitos pont03 que 
são canta.dos em todo o Brasil, quero oli· 
clalmente lançar outros. Vamos defender 
no.5Sas músicas com a.mor e carinho, e, evi
dentemente, pensamo.s na vltlórls, mas, seja 
qual for o resultado te-remo11 cumprido 
mals uma Importante missão dentro do 
Santo. pois, além de Zeladora. sou também 
a vtce-pres1dente do Supremo órgãos das 
Religiões Espirltas e não poder.ia ficar 
llUSente de uma promoção do qual sou a 
segunda mandatária. 

SETE DA LIRA, mensageiro da 
Umbanda, no FESTIVAL 

O povo da Lira do Seu Sete está .se pre
parando para wna grandiosa apresentaçno 
no FESTIVAL NACIONAL DAS CANTIGAS 
DE UMBANDA que terá inicio no dia .SETE 
de maio. no Sampaio Atlético Clube. 

Observação: Sampaio tem sete letras e 
as coinc!dencia.s são toda.a favoráveis ao 
Seu sete, o Rei da Lira, que poosui uma 
das maiores e mais d 1sclpllnadas torcida. 
artlstlca - a famosa Turma do Serenq. 

Os compositores classificados em 1.ome 
da Lira, para este Ft!StJval estão en.sa,Jndo 
com afinco para garantir algumns rn u • 
lhas e, pelo menos. um tro!~u ., Cac11ct·• de 

~is, assessorada pela máquina humann que 
usa a gentileza como combust1vel para ,,s 
seus movimentos e que se chama Luzia rle 
Assis. desde o dia em que saiu a relar.ão 
das cantigas classificadas, - onde "Papal 
Ogum'• jã desponta como urna das favoi:.,
tas, ao lado dr "Abassá em Fest.u", de João 
Barroso de Mt•nezes . 

Os fl!ho.s-de-santo da Tenda &,plr ta 
Filhos da Cabpcla Jurema estão prl'-p01mn
do suas rou·?'IS pnra participarem dr,s f,1se.; 
cllmtnatór-Ia.-; d o Segundo Fes thal Nnciou .il 
das canUg-a., de Umbanda, o rg:uílzad o a b 
a supervisão do Babalnõ Marlo Barc. .~. 
presidente do SORE. - Supremo órgão d :s 
Religiões E<,plrltas Mmta gente pertene_ n 
te ao Unidos da Lira, está procurand, o 
Barroso nu Lira. para reservnr seu !n"r•.i:•o 
para os cinro dias de músicas ded cadas 
aos Orixás e seus Men.-,;igeiros 

É enorme o número de pessoas que p •r
guntam se dona Cacilda de Assis está nre· 
parada para levar um dos belL'lSimos prr
mios oferecidos pela Indú;;tria de Moveis 
Afamo Limitada . 

Jo:'io Barro.so rle Menezes e6tà montando 
um espetáculo vi1=;ual para a3 músicas que 
vai apresentar, que, pode-se dizer. digno de 
ser visto por qualquer pessoa que goste de 
uma verdadeira obra de arte cênica 

As Encapetadas da Lira não param 
.seus ensaios nem mesmo para trabalhar. 
Uma delas :a perdru até o emprego, por ·m 
está feliz por saber-se útil à sua relli;iao, 
a. Umbanda . 

Timbó e Atrton Vilar ficaram contrnt1s· 
slmos com a class!flcação das suas canti
gas. Cir!o Martins e Júlio de Souza, s!m
ples e gentis, nada dizem. porque sorrem 
o tempo todo, quando ,o,e fala do Festival. 

Lira do Seu sete, ele t'SI)E>ra a sua par• 
ticlpação. Avante• 

Em T ôdas as Bancas de Jornais do Brasil 

- 3.o Número 
T L _!o Sôbre as Religiões Espíritas 



FES 1 l VAI MECAR HOJE 
O SAMPAIO ATLÉTICO CLUBE 

f Hoje, à8 16 horas. estaremos dando início à g-rande 
anaratona que será. sem dúvida, o 2.° Festival Nacional 
dM Cantigas de Umbanda, com a apresentação de 30 mú
aicfts, no Sampaio Atlético Clube, que tem a sua sede na 
Roa Antunes Ga.reia. 12, na F.stação do Sampaio, lado 

2' de Maio. Os ingressos poderão ser adquiridos na 
portaria do clube e a renda reverterá em favor da com• 
pra da sede própria do Supremo órgão das Religiões E&· 
piritas. Volta.mos a avisar a todos os candidatos classi· 
ficados que deverão estar presentes às 14 horas, para • 
·IOl'te.1,o da6 músicaa • o necessário ensaio. Todos devem 
hivar os pa.rticipantes do côro e suas vestimentas apro
&wladas para a apresentação como manda o regulamento. 

-
I 
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Júri Julga · 
Também Os 
Intérpretes 

Um :segundo júri julga.• 
rá. também. durante as 
cinco apresentações, o me
lhor intérprete, seja mas• 
cullno ou feminino do fcs• 
tival. Para isso dedicamo.s 
uzn troféu extra p a r a o 
melhor intérprete desde o 
inicio, estará em julgamen
to, inclu.si.ve com conta -
gem de pontos. Mesmo com 
sua música desclassificada, 
qualquer um dos candida • 
tos pode ser considerado o 
melhor intérprete, depen • 
dendo da decisão dos jura• 
dos que estarão, domingo, 
em ação, paralelamente ao 
corpo de jurados que jul• 
gará as músicas a,preS'en • 
tadas. 

Todas as providências j ã. 
foram tomadas para que ~ 
2.° Festival Nacional d a.s 
Cantigas de Umbanda te .. 
$a o exito-esperado e vol• 
tamos a lembrar aos can • 
didatas que se esmerem 
nas apresentações face à 
criação do troféu para o 
melhor intérprete. Além 
disso, uma boa apresenta. -

j~gai:~~do i~~ m1A~ 
sicas, onde consta um item 
que fala em conceito geral 
da a.presentação com valCX'. 
também de cinco pontos. 
Espera.mos que todos che • 
guem as 14 horas. para o 
sorteio, na sede do Sam• 
paio Atlético Clube, levan• 
do as suas roupas de san• 
to, obrigatória nas apre• 
sentações. No mais, dese • 
jamos sinceramente a to• 
dos boa sorte e que consi• 
gam chegar até à !inaliss1-
ma. 

~ (Leia wxto na pág. 4). 
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LUCUBRAÇÕ,ES -11.1 
Portanto, formem-se umban 

,listas conscientes. ilustrados 
.i responsu.veis, se quisermos 1 
1ue a UmJA:uda. SE: honre com 

des e, o E$pirltismc, nlio ve-
11lla a sofrer os reflexos da.
quilo com que êle nada. tem 
a. ver. Organh,e-se uma Dou- · 
trtna umbandista ao invés de 
~e farer l1SO de um sincretis• 
mo manoosac10 a.e, bel prazer 
dos mterêsses de alguns em 
detrimento de muitos. Deixe- 1 
se de ser .:.ir ean!Sta, md::1n S
ta candomblecista, católico 
~ vudú, para ser simples• 
mente, lllllbandista reencar-

n&Cl.onista. 1 
Só assun, meu ca.ro, distinto 

e ilustrado am1go Barcelos, 
haverá uma. reJ.;gião de vt:r
dade, aem matanças e certos 
cultos desnecessários. e en- 1 
tão, as mentores carnais, po• 1 
.erã.o d..zer co,no f,oera Isaac 1 

Newt.on: •-·Lutem, • vereia• 
de e a mentira. Quem viu ja
mais a. veróade vencida em 
luta tranca e camPL aberto? 
:mporta não permitirdes que 
,un individuo seja reduzidu 
ao silêncio por um nwnero 
qualquer de opositores, de• 
ma.s1ado aterrad011 aos seus 
;ireamcelt.os. para serem ca
.-- de ouvir a Idéia nova 
que ele deseja expr.m r. En
oorajai esse homem aindã que 
ele esteja apenas tateando. 
Mas ta,mbem não 6 -prectso 
estar muito disposto a acei
tar uma id<!Jà no...,_ &11:Jt<!<!r ife 
exarotm\-fA nr- mAxfmo per
mitido por vossa C11.pacidade 1 
in~tual. pondo-a à prova 
até ficar comprovado que 6 
verdadeiramente o que se de
nomina "NW pensa2'•. 

Portanto, ponha-se de a.do 
tudo aquilo que se vem fa
zendo de errado dentro ia 
UmbaDd&, e dentre eles: >e 
velbos preconceitos que têm 
enrodilhado os crentes um
bl.Dd1StaS; mult.os doll pre
conceitos surgiram do eon• 
venclOOAlismo que rodeia os 
m.-teressadOI em manta na 
umbanda, aqwlo que oegio 
escravo tra.nsmittG heredita• 
namen~. e que~ arra1gOU 
an mUltos, convertendo-se, 
em grande parte, em perigo, 
ma1s que •uxlllo para a dl• 
fusão d& zellgilio. 

Asslm.é:>oU1quel!esalb&. 
que o TUigar eaplrituallsmo 
que ee d!z reencarnac1ontsta, 
911 onentaçlo definida, sem 
método para o seu estudo e 
1pUCAção, não pode subSlstlr. 
Em tudo é necessário eatttrpa.r 
a. tgnoryncia, a sunerst'ção, a 
ignorAncla. a Nperstlçlo, & 
mi ff e a mA direção a11adaa 
a lnteresles duvidoaOS. 

GN na Umbanda 
(Orgão Ofteial do SORO 

EXPEDIENTE 

NHor. MARIO BARmos 
CtrrespondêRda: 

Ria Pernambuco, 1.161 
&cantado - 68 

ERNANI PIRES VIDAL 

Por que se dá nome de 
sanro a Terreiro de Umban
da.? Por que mistura-se Um
ba.nda com Catolicismo? Por 
que fazem-se rltual.s do Cam
domblé ua Umba.nda.? E por 
que dão nome de Esp·r tismo 
às reuniões umbandlstas? 

Tudo isto ac.,ntece por n'lo 
haver um cód1go que subme
ta e oriente aqueles que ae 
intitulam iSto ou aquilo den• 
tro da religião; e em razão 
desse. lacuna. eles nunca dei
xam de procurar socorro nu
ma outra, quando nlio sabem 
como proceder dentro da
quela que dizem ser a sua re
llgtê.Q. 

& necessioode ' de mais 
clência e menos · tncongruê.n
cia. Haja decõro que mais nio 
seja, senão para manter o 
prestigio da religião; haja 
coerencta, po1s é feio a.pa
renrar o que nAo se iem. e 
flngiroQuenãoaeé.i:pre
csso arast&r os vendilhões jo 
E.sp(rit.o que t.Tatlca.m à som
bra. de ~ sad1aS • DO
br • 1~to não é duro, é ver
da4elrol 

"Tenhamos cantra & 1,no
rA.ncl& e contz& o 6dlo o culto 
d& venlade e do amor. S&l· 
be.m06 amar o bem e detes
tar o 6dlo", enslDa. o crazide 
Cha.rles Ricbet;. 

''Crê C1U 86 mald\to. 8e o 
.booDeal aê<i1ta - aJaciit:l:r 
aquilo que êle deria ter exa-
mlnado com a. 1U& prop:-la 
?'ado, acabe. por ~ o 
háblt,o da racloc!Dar", dll 
Emerson. 

Dls-Be "181TIII' a alma. Nlo 
a pode aalvar senio aquilo 
~ pode :miorrer. A ün& nl.O 

Boa.
Noite 
Boa. nolt.e, minha gente. 

Domingo pa.,.,ado, por cau
sa do namengo, peguei o 
bonde andando e não det a 
voces o meu boa nolt.e. Ho
je me cuidei, aa1 de eaaa 
bem mais cedo e flquel 
aqui, esperando a hora de 
dar o meu boa noite ao 
meu querido povo de U~ -
banda. A semana ~oi cheia 
de movimentação. TUdo 
girando em t.omo do Fea • 
tlval que vai começar do • 
mingo que vem, A turma 
andou ensaiando lá ao 
SORE e os tambores rufa• 
ram dia e noite, nos pre • 
parativoe par a a grande 
batalha de cultura e ritmo 
que vai começar domingo 
que vem. E' a Umbanda em 
festa. Umbanda pura, sem 
ódios nem rancores, mas 
cheia de desejo de lutas e 
glórias. Boje eu dedlco aoa 
autores e intérpretes q u e 
pa.rttclparão do Festival, o 
meu boa noite e, prlnclpal• 
mente, o meu multo obr1• 

, gado. Voces são fonnldá
-ve18 e a lJmbanda. Uiee de· 
,ie multo. OzalA que aben
çõe a t.od~. 

pode morrer porque 86 ela 
exlste. Não se pode &alvé.-la, 
ma., purificà-1& do que a 
obscurece, do que seja; o que 
~ preciso é instrui-la, para 
que Deus ce.da vez mais • 
penetre", ensma Tolstoi. (oon• 
iinua) ••• 

Notícias Da &tuipe 
Vovô Chico 
Terreiro Ogum Beira-Mar 

situado na Rua Santa Isa
bel, 611 em Bento Ribeiro -
ralorixá Enedlna de Olivei
ra. Toques aoo sábados de 
15 em 15 dias. Consultas 
diària.mente a partir das 
15 horas. GuiM Chefes: Ca
boclo Arruda. e Ogum Bei
ra-Mar. 

-•-
cabana do Caboclo Tupi 

e Pai Tomé situada na Rua 
Te1xelra n. 0 12 - Todos os 
San~. Direção do Sr. Pe
dro Féllx da Silva. 8e&';6e., u segundas e senas-felras, 
u 20 horas. Gulas: Chefes: 
Caboclo TUpi e Pai Tomé. 
Dia 13 de maio. grande fes
ta dos Pretos Velhoa. 

-*-Ca.tiã,na do Caboclo Ma.-
ta Virgem. Rua Marechal 
Mn.rclano, 97 fundos - Rea
lengo. Sesooe3 aos .sàbados 
de 15 em 15 dias. às 21 ho
ras. Ialorlxá Luzia de Cas
tro. 

-*-cantinho Vovô Chico. -
Rua Venâncio Ribeiro, 381 
- Eng. de Dentro. Babalaô 
Ubaldo Gomes. Se:;sões, à3 
sextas-fel.ra.s, a partir das 
20 horas. Comunica que vai 
dar t.oque dos Pret.os Velbos 
no próximo dia 12 de maio. 
Convida todos irmãos de fé 
e amigos da casa. Haverá 
um ageum para os médiuns 
no terreiro. 

SUL DO 
ESTADO 
Para nossa sat!sfaA;ão re

cebemos em dias desta se
mana mal.'1 um exemplar do 
vibrante jomal "Sul do Es· 
tado", um dos órgãos de lm· 
prensa. de maior clrcula;ão 
no Esta.do do Rio, e que re
cebe a direção da dlnâm1ea 
e valorosa ,omallsta Heth 
Lustosa. Agradeeemoa a pu• 
blleação de ampla report&• 
gem sôbre u colaaa do 
SOBE e agradecemoa ainda 
a publlca.ção na coluna ao
clal a resQeito do nosso Di
retor Presidente Mário Bar
celos. TEmos 11. mal.!! abSO
luta certeza de que Beth 
Lustosa que nos honrou 
com a sua presença na pto
clslo dará agora maior pu
bllcidade às coisas ~irltas 
uma vêz que eeu jornal já 
vinha publl.cando a multo 
tempo uma importante co
luna assinada. pelo noeso 
lrm!io Sereno. 

CORRENDO GIRA 
BOANERGES LAVRAS 

ceDrtro D;p[ritA oa,im lal'a 
ct.., ODd.as do Mal" - Sede a 
rua Juliet& n-0 zi. fUDdoo, 
Piedade - Sessões as sexta.s
felras - Direção da Yailorixà 
sra. Sllv&1& - Presidente sr. 
Mnnooi Gomes Pinto, 

-x-
'l\mda ~tnta São Gerõn.1· 

mo - sede à rua 96 casa 67, 
Praia dle Tubla,canga na lJha 
do Goremad<lir (Galeão). Ao 
Ogum Batis~ e a sue. espo...<:a 
Ya!orixá a,a. Delice. os moos 
&iDcero5 agradeclma1tol; pela 
simpé.tica aoolhida. 

-41:-
Abaçâ Yema.nJI\ - &de, 

Av. Darci Va.rga.s n.0 211, Ora• 
macho. no :E:ruldoo do Rio -
Direção da. Yalorixá Sra.. Ma• 
r-1& da .coocei.ção - K&Vile. 
Presidente: Sl'- Sllvio Domin• 
gue.s . Ob~ pela bellssima 
recepção & minha pessoa. Que 
Ogum Sete Ondas proteja a 
todos os filhos de fé. 

-«-
Domill80 prOJémo u -t hu• 

nada tarde.("J()Ulp&l."eÇ& ao 
8alJlPUo A. e. à rua ADtu.nea 
Oucla n-' lr.t. 1!l9taçl,o do 
Sampaio. la. QUa.rta de Pl• 
na1 do II l"e6tlva.l NICiODM 
das ON>t1g86 de Umbmda. 
Ooota (.'QJl. - preaeo;a. _._ 

Tenda l!lL!p[tita O&bodo Pe
ca Br&DC& - Sede à na Cb.o
pem. lolle 29, Bamo Dr. IMl• 
reano em CU1u. Estado do 
ruo. Não teobo palavras pen. 
~redecer ,. ina.ne!ra como fui 

·- - teoila. Peeii • prot,eçlo do Oe.boclo -
BT&Dea. 

--s.-
O&bao& El!Plrlt.11. X8Dgõ 

Agodo - Sede: RlUa XaVier 
doll P6asa.nll,. =. flmdOS, En
QD.tad<>. ~ aos S&bados. 
Jogada de B1iz1os diàrlamen
te. Yal«!ú.'. a&. Sfri& Ro
dncues Jlor&!S. Mãe peque
m.: u• :e.odrleuea de soura. ~-

Oentro n,plrlta 'na 1IU'1a 
da Bab1& - Situado na Rt.J6 
Toneleras n-• mo. oea 1, Oo
pa,oalbe.,.. 88l!filÕeS 11()6 ... ,,.. 

doe. Ya1orl:m: an.. Kar'la 
Oelin& Boea. 

~ 

cmtro ~ta SUit.o All• 
tmto - Sede: lbJa .Tolo Pels
eoa n.• 411l, OOncb. Eatado 40 
Rlo.DkeçiodoBahaiaõ&a-

1111 auxWado pelo aeu fllbO 

TRIBUNAL 

cama.! Ciclea. ~s &<IIS lill• 
biidos de 16 em 16 d.iaa, 

-x-
Tenda Ei,pll'lta. 8en.nor llO 

Jlonf.m - Sede: Av. Luiz Lf• 
rio n. o 66, M.acaé, Estado cio 
Rio. Sessões às see1unda.s-fed.• 
ni.s e sábados. Yalorixà: Sra· 
Djamra de Souza Ailves. 

-x-
Dla 'f &3 mal.o, <1omlll«o. 

1Iáclo do II Fe:,,-tl,val Naclond 
das C&ntigns d.e Umllenda à8 
, horas d.a tarde no Sam.paio 
A. ClUbe, rua Antunes Ga.rc4a 
n.• 12, Estação do Sam~o. 

-%-

~da. Espirita São João 
.Ba.tlsta - Rua Ba.tt06 Ba!ft
to n.0 43, Bonsuce.sso. ~ 
às segun,das-feinl.S. Baba.]~ 
sr. Hilário ArmalDdo AVilâ. 
Prt>i:ldente: ar. Oswaldo Bt.~ 
ti~ta. 

-x- . 

Tenda E9púite. Cristo Rtl 
- Rua das Telefonist.as. 50, 
Vlla. Aliança. B&l:lgu. Y a.lort, 
xi: El1zabete Gomes. 8e$56es 
aoo ~ de 15 em 15 disS, 
Atendimentos u qmrta6 • 
!tt'tas-fetru. 

Cabana Espírita 
Da Xangô Agodô ! 

~ "-'lMJa.ua~ .... ,p1 
gõ A~õ. que tmn a. dlre• 
ção da Babà strta Rodrt• 
gues Moraes .tem sua sede 
na rua Xavier dos PásBa.roo, 
22, fundos. no bairro da 
Encantado. A casa reallm 
auas se&'lóea aos sábados 4t 
a Mãe Pequena é a senho .. 
ra Liett.e Rodrigues de Sou• 
za. 

Entre outra.s. trabalham 
naquele terreiro, fuendo • 
mais pura caridade as ~ 
gulnt.ea entidades: ~ 
Ret Caçador Boiadeiro, lUj 
rema. Rompe Mato. Tupã ~ 
Pena Branca. Preto., ve, 
lhes: Pai LourenQO, Vov(J 
Marta Benedita da Bahia e 
Vovô loão de A.nianda. 1J 
Glraa de Exd, com Seu Se
~ C&pas, ae realizam DC1. 
&timo ú.bado de cada mês'P 
logad& de búzios diàrta• 
mente. ! 

ESPIRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rádio 

Continental, Rua do Riachuelo, '13, 3° andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRlTISMO, 
cttando um t.ema para aer debatido no TRIBU-
NAL EPDUTA. - -- - . -

Nome ..... ' ••• ll •• •• -.-rm •••• r-• .- ............ - - li 

EN'DER.EÇO .. . .. . ... .. ' •••• ~ ... '' •• t . ~ • • , ••• t ... ' .. 

TEMA , , , • , , , , , , , .,. , •·r, • , , , • , • • • 1 , • • • • • • n:r:Y) 

Oba.: O ouvinte que tiver o seu tema aeleelo-
nado, aerá contemplado com um prêmlo, 

,, a.lêm de partlclpar do corpo de Jurados. 

r 
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UMBANDA EM MACAÉ 
Estamo.s ma.ia uma vez, 

pa.ndo do "Festival 
nal das Cantigas de 

a", representando 
nossa Macaé, como 
o ~tado do Rio de . 

Trazemos Junto a nós 
· ooorme bagagem de 

bllldade pois ao
oa vencedores do 1.0 

val. e oontamoa. com a 
do povo flwnlnenae, 

ndo cada · umband!ata 
noao &tado a aua TI• 

l,Jll'aQI-IO pooltlva e venham 
os para que juntos poa-

11a111os conqulstar para o 
~ t.orrã.o, pelo menoe 
uma medalha. 
~ Vamos atravessar a bala 
~ Ouanabar& e pisar com 
~ no ao1o mater dê.,te gran
lle aconteclmento que é sem 

, 

vida o "Festival Nacional 
Cantigas de Umbanda''; 
ão.,, Umbanda é amor, é 

u.slca. 6 poeala e agora 
bém o seu Festival, no 
2.0 ano, Saravà. 

8A!DA DE YAOS 

t9àbado dia 21 de. abrll, 
tlmos a uma grande 

e.ta. . na Tenda Esp1rita 
Naruê. Foi um verda

iro acontecimento um
llba.ndl~:,o da nosaa cidade. 

além de ser uma salda 
um. barco de 3 Yaõs. reu

u elite ~to várlu casas 
Be.nto da região. 

De parabéns o babalorixà 
~~~i~Melrele.s, pola o que 

foi lindo. oe Santos 
ra.m. •·Odara", houve ca-
bo para. todos os presen· 

Entre figuras ilustres 
1A estiveram podemos 

tar: Sr. Martinho, Presi
da C-ongregaçã.o Es

ta. Brasileira, Dr. Va
lia. Diretor Sarcedotal da 
ngregação, vários baba

e Ialorlxâs, entre 
es o nooso estimado amigo 

erônlmo, grande babalori
e Cabo Frio, e 1.0 filho 

no Ilê de Ogum Na-
. 
ue Oxum. Iemanjã. e 

• as Santas das Yaôs, 
cubram de Axés o bàbalo
mâ Edward e a todos os fi· 
lhos da Casa.. 

~ Aqui deixa mos nosso 
gradeeimento, pela manei~ 

::ra. carinhosa que receberam 
D Pâl Pequeno Adilson, a 
~ Pequena Alcenir, o 
l,\labê Jorge e os demais fi• 
lhos da nossa tenda, e pa• 
Jienteamos que a Tenda de 
Xangô Menino faz questão 
'.'A1a amizade de umbandlsta., 
{:~

1 
têmpera do nosso a.migo 

~mião Wad. do Ogum Na• 

MADRINBA 

A DOM& ''Mãe da Umban
da" macaense, nossa quer!• 
aa Mãe Nóca, fol eacolhlda 
para aer a n<>&sa madrinha 
no 2.° Festival O&ranto que 
em ma.térla de ma.dr1nha. 
n~ somo., os vencedorea. 

là eatamo., acertando °" 
pont.elros, para truermoe 
OS ftnalLstaa do 2.0 Festt· 
vai. nmna festa que fare
moa realiar aqut- em Ma• 
caé, no mê3 de julho, fuen
do parte do calendirlo of1• 
clal da festa de anlversárlo 

da cidade. Repetiremos o 
8DCe&10 do ano passado, 
quando premtamoa Mace.é 
com a ma.ior festa púb~ 
religiosa reallzada em seu 
aolo. 

At.é logo meua u,nlo6 um· 
bandlataa e 1' no Sampaio 
Atl~ Clube vamos no., 
rever, para aquele abraço 
.saudoso do Fernando. Ba.r
roao, Llvanilton, Hamilton, 
Marclllo, e t.odO& 08 demais 
panlclpantea do 2.0 Festl
Tal. 

Sara.vã o nosso Festlftl. 
Ach"bon F. ela Silfl. 

PRECE ESPIRITA 
Senhor Oxalá Deua do mundo. Nesta hora em que 

nosso pensamento se volta para os destinos da humani
dade lhe pedimos clemência pa.ra os que sofrem nos lei· 
tos doa hospitais noa hosplclos e nas penitenciárias. Você, 
meu irmão. Você, minha irmã que sofre, deTe se con
centrar agora na figura do criador e fazer uma força de 
pensamento para amealsar seus maaes. Olhe para dentro 
de você mesmo e faça uma análise da sua atuação nesta 
vida terrena. Oxalá nuce e morre todos os dias em cada 
um de nós. Nasce quando amamos e morre quando odla· 
mo., aos nOSS08 semelhantes. São seia horas dá tarde e 
nó.s, esplrltaa. rezamos para que sejam dimtnuklos oa so
frimentos do mundo e lembrados aos nossos iroãozinhos 
que Oxalá multas vedes escreve certo por llnh'as t.ortas. 
Só co mo sofrimento ganhamos graus de luz e ,.amlnba
mos para Deus. Quando voct meu irmão. e você. minha 
lrmã. se lembrar de que não tem um par de sa.patos de-Te 
lembrar também que temos irmão., que não tem pé. IJm
pe seu coração dos peeadoe. Se redima perante o crl&
dor. Deixemos de lado o ódio, a inveja e a tn-trlga. Va
mos amar ao nosso semelhante para q_ue possamos man
ter OXalá sempre vho em nOIIIIOS cora~ões. Sara'ri. o _w
'\'O esr>tr!ta. Sara.vi o n~ grande Bra.sll. Axê .•• 

Prece Das Seis Horas 
São seis horas da tarde- Hora santa em que o dia 

cede seu lugar à noite. Hora de preces, hora de medlia
ção. Oxalá; meu Pai, eu lhe peço. em nome de todo o 
povu espírita, paz de espírito e sossego para a huma
nidade. Lhe peço clemência para os que sofrem e um 
pouco de amor nos corações que estão negros de ódio. 
Eu lhe peço. Pat, que sejam amenizados os 'males da hu
manidade. Que haja mais entendimento entre os homens 
e que as portas da espiritualidade sejam abertas para 
todos. Rogo. meu Pai Oxalâ, que dê muiita luz a.os nos
sos Orixás- Cabocloo e Pretoo Velhos para que ~am. 
nas milhares de casas esptritas espalhadas por todo o 
nosso imenso Brasil fazer multa caridade e acabar com 
muitos sofrimentos. Em nome de Xangô, lhe peço jus
tiça para os lnjustlçl\dos. Em nome de Ogum lhe peço 
sejam vencidas todas as nossas demandas e peço a mi
nha Mãe Oxum que derrame sobre a cabeça de todos os 
brasileiros pétalas de rosas e que cada pétala seja uma 
graça. Saravá todo o povo e3Ptrlta. Saravá o nosso que
rido Brasil. Axé. 

Tablóide GN na Umbanao 
Um Jornal de utilidade pública da nossa religião! 

PAGINA ~ 

CRONICA 
MARIO BARCELOS 

Ourloao. Um& porção de gent.e que Be criou no noeso 
viveiro a-ndou passando de carro pela porta do somi:. 
eata aanana, com o Intuito provável de ver ou saber ou 
conflrma.r alguma cotaa. Como sempre. una paasaram 
arriados dentro doa carros. outroa deaca.radamente. ain
da deram adewslnho e outroa paa.,a.ram, slmple.-uente. 
com a finalidade de nio sel 1' o que, mas sei que o co
tovelo deles todos dola a Deua dará. com sa.udade do bom 
tratamento e da consideração que lhes d!spenaavamos e 
que não oon,eguiram arranjai- jamais em nenhum ou· 
tro lugai- por onde andaram. 

Não 6 a primeira. vez que tato acontece. Naa procla
sões, Iguais a cãet danadcls, se escondem pelas esquinu 
para ver o JlOIIIO Exército Branco passar. Vem à pro
cura de alguma cola& para falar mal e saem sempre ea
ga.sgadoe. Nu feMU internas. mandam .aeua prepostos 
de caráter tio ba1m como o dele& e ae t.omam oonhece
doree de tudo o que tuemoa. Novamente eu me lembro 
daquela dor en,Joada que dellcadamente cbamamns de 
dor de cotovelo. Olham de Ion1e e não vêm nada. Man· 
dam eaplaa e a informação é uma só. Estão todo., ale
grea e 39.tLsfettos e o que 6 importante. bem com ox.alá. 
&ta.mos numa fase de um alegre tumulto. Geram aa 
dlacussõea dentro das paredes do SORE, maa sio de ca· 
ráter bom. cada um acha que a sua múaiea vai ser a c:nsJ!' do l'e.sttval que oomeça domingo que vem. Qa 
e 01 se proceaam. As divergências surgem, maa tilldc 
num eaptrit.o elevado e ninguém se preocupa com o la• 
drar doa ciea. Estamos ·em ritmo de feata e todo mundo 
já sabe, por antecipação, que vai aer aquela festa que 
vai durar c1noo aemanaa de sucesso absoluto. 

Em meio aos ensa!Qs e u polêmicas mu.sicala. em 
sentado na minha mesa. de cigarro preso entre os den· 
tee. flco meditando: "Que diabo eata gente eatá que· 
:rendo" ••• 

Ana11ao tAldo- pemo em tmo e .só me OCOZ'Je uma 
1déla. lJm Jornal publlcou que um llder um'band!ata to; 
condenado e preao e q_ue Tal pagar três anos de reclu
são por crtme de em.ellonato. Caramba. aerá que estes 
.Irmãos seDt lus pensam que rui eu o oandenado. Ora bo
lu. ~ claro que IJão podem nem devem pensar nJst.o. Não 
sã.o t.olos e sabem que tenho a cabeça no lugar e que o 
meu telhado não é de vidro. Bem. não estou dizendo nem 
vou d17,e.r que nunca. serei preso. Posso ser slm. pois ca
dela não foi feita pra cachorro. Mas no dia em que isto 
aconit.eeer• a noticia nos jornais deverà vir mais ou me
nos nestes termoo: "Má.rio Barcelos. o presidente do SORE 
foi preso e condenado porque quebrou a cara. de um fa · · 
so umbandlsta etc ... etc ..• et.c .. 

Saravi. 

DUKE OF SCOTLAND PRESENTE 
A finna Hengate Destiladores Ltda. respon

sáveis pela excelente qualidade do Wiskey Duke 
Of Scotland, nos enviou vários litros daquele co
nhecido Wiskey para ser servido ao corpo de jura• 
dos do 29 Festival Nacional das Cantigas de Um
banda. 

Agradecemos a gentileza dos responsáveis por 
aquela firma e principalmente do nosso compa• 
nheiro Pedro Inácio que é seu Relações Públicas t! 
esperamos contar com todos durante o período do 
festival que se inicia hoje com sua primeira apre
sentação na sede do Sampaio Atlético Clube. 

A lmal .ESTA NiO FESTIVA,L 
INDúSTRIA DE MõVEIS ÃLAMO LTDA. 

FABRICANTES DOS MóVEIS DE FORMIPLAC, BUF:a!S, MESAS, CADEIRAS, ETC. 

SALA, COPA, COZINHA 

RUA PffiA'l'INl, 75 - TELS.: 3810 - 4310 CAXIAS ESTADO DO RIO 

---------------------------·· --· ·· ---------- -
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l:ioJe, às lti hora~. no sam

ilX!ÍO Atl~eo Clube, estaremos 
inlt'anào o Il Festival Nacio
nal das Cantigas de Umhan• 
<la com a apresenta~âo de 30 
canu.,aas. na prime.ira Quar
ta-de-Final do Festival qW! é 
uma promoção do Suv.-emo 
ôr-gão das Relígiões &;;piritas. 
IRâd10 Continental Tabló\d~ 
GN na Umbanda.. GAZETI'A 
DE N<YI'i:CIAS Program... a 
Verdade Sobre o Esp'rit1.<mo 
e Revista Orlxás. 

Os nossos mnãos que ~se
ja rem assistir ao Festival po
oE"rão adquirir seu.s tngree.<•,os 
na porta.ria do clube a partir 
das 14 horas e além de roma· 
rem part.e num e.spetácU:lc 
ine,quecivel estarão nos aju
<ian.do na compra da sede pró
pria do SORE que é a ca.~ 
dos espirit8s. 
~ candidatos selecionado:,. 

fl N N A U li B A N li> A DOMINGO, '7 /5/19'11 
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dever-ão estar pre •. nt.: .s a.e 14 
noras pata o sorteio <Las 30 
cant.gas que Eeráo apre·s:nta- 1 

das e para O necessário ensaio 
<ias mesmas Lembramoo a 
todOI' q~ devEm comparec"..r 
1evan-00 os partic,pantes do 
oro com as suas roupas de 

sart-0 item exig.d0 do r~
!amento do festiYal . 

Ainda à gu ·sa de es,;1a.re
cunt'n tos. lembramos a~ par
tícipa-ntes que somente f'u.n. 
c1onarão nos atabaque~ ~ , 
Og~ escolhidos pela comtsstl.o 1 
oreanizadora do festival, não ' 
,,~<io pernu tida a participa• 
ção dos cgãs dos terreiros pa
ra. evitar desigualdade de 
condições. Além dos ata.ba
ques somente serão usados. o ! 
a~ogô e instrumentos próprlo:i 

1 

tla religião. 
O candldato que tiver ma1s 

de uma mú.sica insorlta e 4ue 

~ 

R T O E FESTIV L 
,>Ol'Y~llltlUra seja .!IOl"tea.do pa- • ttleção d&; músicea &eieclo
ra. o mer,mo dia podera delltM 1 :Dad.M. 
Uir.a pa.ra a segunda elimina
tória sendo livre a escolha d.e 
qua..t cantiga p,a.rticlp,a,n\ ~ 
primeira eiimina·tória. O mee- 1 
mo aoo.ntecerã.. evidentemen- 1 
\e, com os candidatos que t.e- I 
2JJ'la.m mais de duas ca.ntlgl!.!!, 

Não ob<;ta~ terem ~do 
abolidoo os iteill6 referentes a 
ce:oário e coroogr&fia.. as can
dida t.-Os poderao se a.presentar 
(X)til. ce,náJ"los e co.reogra.!1os o 
q,ue influendarA no ttem (llUe 

fala sobre o 0011<'.eito gero,1 <la 
apresentação. Lembra.moo que a a,~~cla. 

na hora. do sorteio implicará 1 
na descoas.siflcação da mt\slca I Qualqu.-er ctl1rl<le. surgtdll. no 
que será sub,tituida pela re: ; dia do in1do do test!vM ser.\ 
SC'!"Va na ordem publicada. na devidamente esclarecida nfi-

quele loca.! pelo nosso comp&w 
11heiro Mário Barcelos. 

Lembram011 ainda aos oao. 
didatos que de~A.o levar tor• 
clda, pois um dos Itens do ili.li 
gamento !ala em reeção (1) ' 
ptíblico. Al{lluns cail'ldida l,(ls 
lncJU61ve mandaram confec,, 
clonar letras das cantigas e 
ainda cartazes pnxe, que o pil• 
bHoo present.e os~'mile mal$ 
rnpl.damnete as letras da& 
cantigas ~ serão apresenta,. 
das. ~---- -- -

Cantinho da Corrente Mental 

Não sou muito adepta de , 
ir fazer trabalhos en1 cemi
térios Acho que Isto é um 
recurso extremo e que não 
se deve usá-lo a torto e a 
direito. Porém. no inicio 1 

desta semana. cumprindo 1 
uma ordem da Maria Mu
lambo. fui com duas filhas 
de santo e a pessoa interes
sada a uma de nossas ne
crópoles "arriar" uma obrl· 
gação. Entramos normal
mente-. pois o &la.dor é pes-

ito 1.pr ·y . 
Outras pes: ous Já. se encon
travam lá ta..endo também 
seus preceitos. Minha aten
ção foi despertada por uma 
voz fina que diZ1a as maio
res pornografias. Tudo o 
que se referisse a sexo, a 
partes intimas, a atos por
nográficos era dito em voz 
alta e com as palavras mais 
baixas que se pode usar pa
ra defini-los. Quando a do
na da voz se aproximou, v1 
que era uma môça trajando 
ealças compridas e dizendo
se Incorporada com a Ma
ria Padilha. Fiz tudo o que 
deveria fazer pois eu esta
va ali para ajudar a al
guém e não pretendia me 
Intrometer no que quer que 
fosse. Comecei a pensar que 
talvez fôsse _por haver ti
pos como o desta môça que 
recebo tantas cartas per
guntando o modo de traba· 
lhar dá Maria Mulambo, 
São pessoas que já devem 
ter sofrido algum vexame 
provocado por p.seudos en-, 

o e 
tidadt.,; como essa 0€'1 gra
ças a minha mii.e. Oiá por 
haver iluminado a minha 
quer:da Mulambo a nunra. 
ter feito ou dito nada do 
que eu po.;sa me envergo
nhar. Os palavrões conti
nuav.un agora já com a 
partlclpação de uma preta 
velha que se dizia chamar 
Maria Conga (desculpe, mi
nha velha mas ela dizia 
que era e&.e o seu nome). 
Quatro srnhores 1prox!mn-

- o iro p ra. 
lazcrc-n1 trunbém a sua obrl-

t:Ç.J.O e a bl móça de cnl
ças compridas. sempre sé 
valendo do nome da Padl
lha, passou a maior ·•can
tada" em um deles que 
mandou-a calar-se. dizen
do-lhe que respeitase o lu 
gar onde se encontrava. Foi 
o que bastou. A preta velha, 
parE'cendo encapetatcla, co
meçou a distribuir socos a 
vontade. taponas e perna
das. Ela não sabia com 
quem estava se metendo. 
De repente o brado de um 
boiadeiro varou a noite. Era 1 

''seu'• Gentileiro que che-1 
gava para defender seus fi
lhos da fúria do aluvaiá 
que estava com a cabeça 
cheia de cana. A coisa foi 
se acalmando e de volta a, 
Roça fiquei pensando. Será 1 
que não seria possivel as 1 
muitas entidades filiadora.~ 
entrarem num acordo e no
mearem grupos de fiscali· · 
zação para ver se consegui- 1 mos evitar vexames como 

l\lAE ELIS 

esse? Fale! a respeito com 
o Babaorixá Mário Barcel
los e ele esta pronto a !s.so. 
E os· outros, será que ac· 1-
tarinm a Idéia? Por favor, 
se pronunciem. E você meu 
leitor. que conhece um ter• 
reiro onde em nome das 
Pombas Giras e das Marias: 
Padllhas M médiuns que• 
rem mesmo é aranjar algo 
que elas mesmo não tem 
capacidade para fazer de• 
nunciem-os. Mandaremos 
ln , vcr-.... .:u••-,___, 
cc-dl!oncta na denuncia, a.gl
remos, E' preciso acu.bar 
com os descalabros que s~ 
praticam em nome da nossa 
sagrada religião. Precisa• 
mos que 1/ocê nos aJude. 
Não é pela quantidade de 
palavras ou atos pornográ• 
flcos proferidos que se me-
de a força de uma Pomba 
Gira. A minha não faz na• 
da disso e eu •'sou mais ela." 
em qualquer circunstância. 
Ao grupo ao "seu" GentJ.• 
lelro, um convite: VenM 
até ao SORE para conver• 
~-ar-mos melhor. Portudo o 
que contei de vocês, o nosso 
presidente deseja conhece-
los. 

Mãe ELIS atende com 
Pomba Gira Marta Muh,m• 
bo. as segundas-feiras e aos 
sábados, na sede do SORE 
- Rua Pernambuco, 116], 
Encantado, a partir das 15 
horas, auxiliada pelQ Vo• 
dunce Zaza Erang!. 

Comestíveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qua I idades - Atacado e vareJo 

Massas diversas Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral 
pelos menores preços 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 

Rua Dois de Fevereiro, 1085, lojas E e F Pedidos pelo Tel 229-1376 - GB 
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Velhos ecebem Uma Grande 
Homenagem Dia 13 De Maio! 

u !estas de 
F,.,e- o V -ros que Se rcnh

:,n n 10 dia 13 d" Maio cm 
tt: • .ros espiritru, é sem dü
'V.C' a que é dada todoo oo 
fülc• pela oasa de Caridade 
6i".c S.bast'ão, q!l.º tem sua 
oed,. na rua ZiZi, 1>2. no Ca
buç,. 

A dirigente do terreiro é a 
1no..ssa estimada e fiel a~a a 
Yc..or-xá Maria de Lou.rdes 
C{~ta Fi!ipi. chamada cari• 
l!lh-:,srunente peloo seu; filh~ 

de Mãe Ma-ri.azinha.. Don11 
Mn.r-'.azin 1a nos conto l que 
<..c--de o a.no de 1952. qu.,.n.<10 
a nela estava em S p 0 tiba.. 
real:za esta festa , sem nl.ll!lca 
ter deixado de fazê-la. Inl· 
c1almente ajudou a sete pre
tos velhos (pessoas velhas), • 
atualmente seu atend·mento 
já a,tlnge a cerca de trezen
tos velhinhos e velhinhas que 
gezam no dia 13 de maio um 
d18 de grande alegria beJe7,a 
e vibração 

Escolinh,a Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado 
Grande área para recreação 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 
Telefone: 232-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NEL Y 
MATRfCULAS ABERTAS 

TOdas as velhas ganham 
1--'"!: ........ ..s J},g,,.1.•a a e.a.beça e UlllS a 
u:. nn. tem a.s mãos lavadas pa
ril depois se servirem de gos
t ~oo q ui tu tes que são s.erv1-
dos pelos filhos-de-santo da 
casa no grande terreno e:irui
t,er.te na frente do terreiro ,e 
i>o redor da enorme manguei
ra. onde se encontram as :nr
ntrnas do caboolo Arak.1, guia. 
cn.efe da ca~. 

Aos ,;elhos são d!stribu!doo 
mantimentos, cobertores. aJ• 
moço muito varia.do e depo1~ 
1-eaJiza-se a sei;são onde são 
aadoo pa;;&e:s e conselhos aoo 
velhil!lhoo e aos demais pre-

5<'ntes. Neste atiua.1 endexeço 
~ a qua.rta festi,, que se rea
lizairâ no próximo sé,ba,do • 
atualmente dona M.ariaz!.nha 
conta oom 78 médiuns todOI 
Imbuídos de suas obrl.gações e 
pe.rfeit<)6 oonhece<!ores da ~
rarQ'Uia do santo. t.anto assun 
que recebem a.s d.etermi.rul,çõea 
da dirigente da ca.sa com pm-
11,e,r e alegria. 

Entre outras ent!dades, 1lN.-

oa.lham ne. CQSa., o Cabocif 
Araki, Breto Velho Pa.i Oh1I$ 
<1. a. Bahia, Ogum da Lua.. Eíg 
Pomba Gira da.s Sete En~ 
l.lladas. Don.a Ma.ri.azinha é a;. 
lha de ag,um com Oxum e 1 
uma das mais valiosas dl?f• 
gentes de terTelro que conh& 
oe!tl06. No dia 13 de ma.to 
'llÓ$ esta.remoo p.resentes pe.ra 
as.~iStir a.o lindo espetãculo dle 
1'é Q'Ue lá se realiza. 



rMUNA • GN NA t1MB4NDA 

Continuam As 

Contra A 
Arbitrarie.dad.es 
Umbanda 

1: re&lmente doloroso para 
nós outros tel"IllO& que uti.....zar 
o DO&SO llflQUeDO espaço ex
J!}Us1vo para as obra~ àe di• 
J'Ulgaçáo de nos;& se1ta, pa.ra 
npiaar e uuer à público as 
~ mot.lvadas pe
... s.maaaa. ou mienues 
~ - cena& poüd&U • 
~10ia4oanaadeie
lllelu d& B&lxaàa P!Umml!n
- mui pdodpllmeoie em 
Beiford Bom que ielmam em 
• quera respeUv oa De.....,__lela • a Oomltwiçilo 
Jflm&e em DOs8D pala. Nio 
atlllamOi o porquê a.a Sl.Ste
mloti.c:& CIMTIPIDb& 0011tra a 
JlmbMde • e11, CUlkll Afros. 
tA que a matora c1essaa casaa 
• cartdaáe eDCOllSra-- .ie..,..,.,&e tunclODaDdo com • 
Oàitu.& doa Ol'gb de c:Qpu-

• IJDGa mm. ~ 
.. dlterminaçõeE da cana 
Magna em aeua Artigos lt.0 

• 161 e paragratoa, Art.tgos 
• o a ao Coei. C1YU Braa. 
.art. J08 do Cóâ. Peoal - Leis. 
._m de a-u.-, a.m àe 
j-1-l'l e at paragrafo 10 de 
li de Janeiro de mo esca que 
IDaema oa Cultoa kellglOS06 
da a:igêacla do Alftlá àe 
W'UDc!OlMo!Dfflto.. OIS clltos Po
Dc:iul llio quenm ft!fipell.K, 
ptncli-,lmente esta llltuna 
W1. E a.moa pu1 ~-~-,-•.;:z 
Oll ~• quer,:m eDqlla-

Grar como m1sti11cac1ores, ter-

.ao•.--- - --Jeip1 O COW>edmeDWIS do 
causa e li!: re11gJ0614'1t1® poa
auem esse.s .. m<>Ç-O,., .~ • .-a 
assim procederem,, quase a 
au,,. DlalOrJ.a de.:.-:0;,.11.;...-e a;, 
IIUU zeais af.l"ibuiçâe6 e tal• 
tam-J.bea o eJemen~ que e 
o trato com seus semeu:ian-
1ies. Maia uma vez aienamo& 
Soa Eltci.a. o clíg:DlsSllDO Ge
Den.l ~ oe lSeguran
ça do Estao.c d-. &lo, para 
esses ta.tos que esta.o se oor
Jlanclo cornqueu-os e ate mes
lDO trrita.mes Como represen
tante de WD Orgao de Cl"lpula 
~ também em nome ctos de
maJs dltlstente com açao .na 
Ba.1xaoa, i&DçO o meu vee
mente ape;o ao Govemo cen
trú para. que por meio a.as 
~ L,egtsiatavas (8enado e 
camara Fec1era.u. 10meçam 
àe uma tez. por toda.s um oo
curnento l.egaJ para por oooro 
a esses desroandns oont.ra 
uma. !acçao a:e.úg1osa que na.o 
quer outra OOIS& a aáo .. er 
que lhes de1%e cumpnr com 
1111& missão. Que nosso Pa1 
ODlá .tlurnme as mentea 
dDentl&s ~ no&so6 delle
pidonl'J e UlJmJgos graMi;os, 
trNendo-lhe,. a razão para 
aatiataçio gera1 e tranquill- I 
dade dei~ própri<JII. 

1 

Centro &plrHa do Oriente 
- Realllku excelente toque 
em ooroenag,:m a Ogum, ten- j 
do sido dlM1o o toque <1e ai
~ às 5 boras ua r.J.an11 t 
de domingo, pe100 brav05 so1- I 
dados do Corpo àe Paraque
Cltstaa do Exercito. A no.<,sa 
lrmà uaiva Ramos esta áe 
parabéns pua movunentMJa 
testa em IOUVor do cavalf:iro 
i;uerretro. N& próxuno dia 13, 

Escre,·e llIRON FILHO 

preceito SD tn~ das Al• 
mas. A seu Ogum da Lua, 
auguramoa aquele Axé, que 
eub.ra todos eeos fl1oos. 11-
nando-os de 1locl05 oa males. 
- Rua Nllópolla n.• lll -
lldeD - S. .J. KeriU. 

- Belford Rom, connclam.os 
u Irmãs ue ~ Est.eltta e Na
zaré a procurarem nosso com
p&Ullelro K11"0Q F11bo. Pl'I'& 
uma i;,&:esu-& de mteresse se-
ral .. Cobaa do 8aD&cl. 

or••• ltQHtasDnla • 
TeDda E8pldta .&fdtaM .... - Pnlmoftn DO pro-

Bie l~N. S. à Cal• DOO dia A de limbo um& 
~ - Localizada & Zstra- poci.alct 4D' flOrneNlffll IIO 
d& de Selford ROIO n.• 1 01a. X&Da6. A oomisalo eu-
Quadra ·s· - Cmsulàa ocm CllofflPda .,. c:orc1eDaç&s ee,. 
seu Tranca Rua du Almas w. a.,tm ccnsmusda: Mlrca 
• CabOc1o Corre CamPo e Vo- Pilho, .Dr.llla do Cll.,..._ o.-
1'6 aprtuo. uaegunuae mlDdaca:dmodeLtma..-. 
QUanu-feiru a puUr- das IIICa N1m119. Derfo Veio._ 
li bana. Dlreçlo d& Ialari• Anllmlo de KMa. • Joio 
a carmem Maria c1a SOya BraDdio de ou.ea.. 
- CUlto Angola. - Jardim 
Bom Pastor - Berfoni Ro- Y1ê DeJ'aCGSi - Locallu.do 
xô. 1 

• Rua Kearlm n.• 55 - Ju• 

Saiu ele Iai •• ~ • 
xaac - 0s seguidores da 8el
ta abo tiveram a oportunida
de àe assisilr a um ato cbelo 
de f6 par ocas1lo da salda de 
mais um barco dest& caa de 
caridade 80b a ~ de 
nossa 1rml Nanci - Trfs 
Yaõs que cumpriram com as 
muals • saber-• a.unm. 
(~•Aluclne-Kelt -
Neua (Ogum) Nau6 - Oel• 
ma. <Abalu-a-d.> TarururnW.. 
Agr&Qecemos a exce3«rt,e Te
cepçf,o a Do.'!6a equ1pe, Cn• 
auJlaB: .A. --- • QUIDtaa
feJra.s d.as 13 à 18 boras com 
seu Zé Pilintra - Local: 
Avenida da Destençlo, Lote 
ta, Quadra 48 - Jardim Bem 
Pastor - Belford Bom. -
Ano de Fe,tunt. - JA. se en
contram em preparativos pa
ra a camemoraçlio de um ano 
de Feitura <1t, Santos às Y&Os,. 
Ellzabeth t.Abalu-a-ei - Ka
VUgessl} - Marlnet.e (Oxa;sl 
- Otolssi). Geralda (Ogum
Taió) Luzia OXum Omidan• 
dê). 

e. E. Jesw de Nuardh 
Urnbanda) - Rua .Jequltlbà 
Mimoso n." 19 - Jardim Boa 
Esperança - Belford Roxo. 
Consultas aos sábados àe U 
As 18 horas _; Toque de 15 em 
15 dias aos domlDgos - Gllias 
Chefe.\. - Caboelo Re1 da Ma• 
ta. vovõ Z.e Campelo, Vov6 
Maria Conga, Exü Tranca 
Rua das AJrna.s e Pomba 01• 
ra das Almas - Direção d& 
Ialo11xá MAria Joana da CWl• 
cetçáo que e awdllada pelas 
sambas Ana Lúcla. e Maria 
das Graçaa. Na preskiênda 
encootra-se a eficifflte lnnl 
8aJy Heleno 

e. & C.boc!At Gllurell'o • 
caboclo t>ena Braa.ea - Lo
.:allzado a n.ua Ma.n:Wo Diaa 
n. 0 138 - Areia Branca -
&..:tord Roxo - Reiniciou 
suas at:v.d:i.des com ma.jes
roso 1%JQue e.'ll nomenagern ao 
Orurà Ogum A dlreçlio da 1 

casa sta aos cuidador c:ta 
como~ 'ent-e Irma Maria re
reza. 

1 
e. E. Cat>oclc Sete E.,.ireJ.a.t 

- L, • a H(; a. R.UU. M:BrCfilO 1 
Dias n ° 141 - Areia Branca 

c:eUno, rea.Iiz--u no sábado, 
li p.p. um tioque, ocullo em 
fillJe pr0IDOftU a salda do mala 
am barco com deis Yaõs. um 
de Onlt. (GenlfOll), Pedro 
lDlclo e o ootro Omcll1l <Ah&· 
tu-a-et> Alrnir, a romaria aera 
na Igreja àe santa Birbara, 
- Bocha Miranc:IL A noesa 
trm& laJor1ú. Clarice Joaquim 
JlrandloeadlrellorS&qra.. 
Oecml a acoD>lde pnW. CW1• 
111.11'aa .as ábadot de u A.1 
11 boras, com Vov6 Rosa e , 
Pa1 .José de Angola e Cabo· 

1'U 

C. Santa Tcreslnha Me-
DlDe .Jau., - Rua: Cel José 
M.UDiZ, 7~ - Olinda - Está 
at.endendo para caisllltas com 
seu Z6 Pllintra e Maria Pa
dilha aos segund&s, quarta& 
e sextas-teu-as de U às 18 
!lm'as. Jõgo dt- cartas: terças, 
q\llntas e sábados, de 8 às 
11 b01raa. Direção àa Baba• 
lor1xâ Mana Lurdes Frades. 
Agradece1I1011 o amável con
vtt.e para o., festeJos em ho
menagem ao1!1 Pretos Velhas. 

BABÁ VISITA 
PROGRAMA! 
Domingo passado, a Babã. 

Anrellna, dlrtgent.e da Tenda 

~ta Estrela do Ortent.e e 
Noima SenhOra da Conceição, 

que tem aua sede na Rua Al

mirante Alexandrino, 5905, 

Bllvest;n. santa Tereza, este

Te Juntamente com seus tl• 

lbaS. no programa A VEB.DA

DB 80BRB O BSPlRITIS

MO, que n.l ao ar todos os 
(lomJDgos na Rádio Continen

tal, dai 21 haras at.é uma da 

manhã. Dona Aurelina apre

sentou rnuJtoe pontos bonitos 

e encantou a todos com a sua 
slmpllcidade. 

Toctaa as quJntas-feiraa, dai 

14 àa 21 horas, Dona Aurell

na at.ende com Maria Padl• 

lha ~ seu terreiro, 

DOMJNGO, '1/5/19U 

MEU DEUS 
ADELINO ~IOREIRA DE CARVALHO j 

Sienllor, eu te suplico, meu Deus, 
Que dê aos homens que povoam a 'l·errt. 

Mais amor • c:annbo aos \'elboa 
li: ao. peq~ Jnocentea. 

Tire ão coração dos .nomewi 
A idéia de srandeza 
:s c11 a Y1sác> da tida como obra 
De ama ezlstfncla .....-.. 

PUe com fl1JO hlJ& malll rallldt.o. 
Mm.s cootlança entre oe boa-. 
K.lia cooipreemao enu. ..Íamiuat 
1: ~ ~ofrimeDto IIOS ~. 

DirlJa o t.ea olbar braodo e ~ ~ 
Para a Ju"'1tude mundial atormentada 
.Por idle!as tienebrosu de noves conce1 oe 
Que poderio desmcandear a reoekli&, 

~ ~ ei.m.entas • natunsa 
Que em toda pane do D01110 unil'ffllO 
Vêm lllilldo sacudxloa par cat'5111l!es 
QtM aumect.m rnaJa o nosso sofrirnmto. 

De a nós, tmrnanos atemorizadoa, 
A certella da tua extstt:ncla 
Cem tu& parcela de oonu1bulçio 
Para minorar os IIOSsot aofrimectos. 

A Terra prec!!a de hannooJ& e PN 
Par& que se possa vencer a mJaéria, 
A tome. &s legiões de ~ 
De anuos, bomeD6 e mulheres. 

Inspire aos h<mens a r.olvei,em 
OI problemaa doo n08&08 dias 
Sem precisar do del'ftmar sangue 

Tire aos homens de ctl!nCio. 
.a. faculdade de pesqwsas absurdaa 

DOMINGO, 7/5/19'72 PAGINA 'f 
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MÃRIO BARCELOS AGORA 
MAIS PERTO DE voeis f 

o nosso oompa.nhelro Marló Barcelos está agora mals 
perto de você, com a nova programação da Rádio Con
tmental. Diàrlamente, no programa Luiz de CarvalhO, 
das 9 às 12 horas, ele estará respondendo a todos os ou
vintes sobre coisas da no.ssa religião. A tarde. também 
dlàriamente, Mario Barcelos estará no programa do lo
cutor Osvaldo Moreira, das 14 às 15 horas, apre.sentando 
o Horóscopo dos F.spiritas, e ainda diàrlamente, às 18 ho
:ras Marlo Barcelos estará apresentando a Prece Esp1ri· 
ta endereçada a todos os nossos irmãos de crença. Além 
disso, o nosso companheiro continuará à frente do pro
grama. "A Verdade Sobre o F.spirltlsmo", que vai ao ar 
todos oo domingos, no horário das 21 horas a uma hora l 
da manhã. Prestigie a Rádio Continental, que é, a.gora.. l 
a. Emissora dos F.sp1ritas. 

'' oH 

E ntrevist.a 
canhec~ a Ialorixà Bea• 

trill .bá dcZe anos, quando 
a1n<1a. não na.V18Jllos instal&• 
do o Escritório da Ji'eneração 
em Nova Iguaçu. e atendia
mos os dJr1gentes de Terreiro 
em no s s a residência, pela 
manhã, pols à tarde wnoa 
para a repartJçáo. 

A .Calorwl. .Beatriz t<i uma 
das irmãs que nos inceoti
vou, trazendo consigo grande 
número de l-entros Espirttas 
para se miarem, engrossan
do assim a! flle!I'BS da Fe
deração <10 Estaào do R1o, 

Obteve ampla reperou.s.5ão & 
reportagem publicada neste 

\VLADIMIR CARDOSO DE FREITAS 

ta'1:,lóide, no penúltmlo dos 1 
mingo. em que a "CoinJ&sãQ 
Executiva. em De!~ da Um• 
ban.c:ta ", em oil'Cu,DstiDcla do 
ire.lait6rio. dEOuncàOU 06 crimes, 
• cor,rupção e as imoralida
des praticadas po,r J06é Gou· 
wt CA.rnu.a Lenoa- 1':mas 
Wanderley, Oe19o AiliveG R068 
• outros elemellt.08, D& Feõe• 
ração Dlpútta Umbandista do 
l:6tAldo do Rio de Ja.neirO e no 
Hoopi.t.a! o Ka1a-nidade .lil:l.l>t
nt.e. mnband.ista. oea&i.OD&DCiO 
o caos e o total àesvirt1Ua· 
mento das f!naJl<ladM das im
tl-twçõei.. c:un preJui:ros a-re
paráveis. 

otlclal ()U 1-ega.l inves tirulo o 
Réu na po&Se, mesmo tempo
raria das entidades, sendo tu• 
do truto da 1ntel,igênc!a me, 
qwa.vélka do espolia.dor. Po-
61.Uvameote hoovie 111m, um 
lWdade1ro ASSALTO às ena,. 
dades representa.tivas e IA>li 
Cetitros &lpúitas, com a 10-
c:upletaçã.o e a delapit.a.çã.o do 
patnmôolo e o desvio de ~ 
~ do Ha;plt.a.1. 

Paralisar a construção 4e 
11m hospital numa região ca,. 
rente de recursos, num sór· 
dido e con:de golipe poliUco 
que VisoU tão somente iDtA> 
llf'lll!eS pel!S081s, é um crime 
de mom1ná,vds quallü-ca.ções 

ás a.utGrldades, e aos umban• 1 
dl.Staa. 

Qual eerA o desiu» 00 
13,venturetro Oelso Alves Ro
sa. também intruso, qu.e Im
plantou a Imoralidade no Hos
pital d& Umbenda. 1111 ns
dmdo oom suaa amantes. re
oolbendo também-~ 
flUaDU& de diDheirO 10b o pre
iezto de ap1icar DM dlr&'S de 
COllClusio. nada faaentlo m 
mat.érta. 
•~abcl'&ea"l'EII 

ao OrlD. o da Z1111UçL que 
taroa mas nlo falba. Qunn 
deve fti pegu. flqDem cer
tos! 

Com Ajubenam! 
\VLADIJ\IIR CARDOSO DE FREITAS 

dand.o-n1e condições p a r a 
inst.alar o Escritório Central, 
o que toi it!hlizado, com gran
de dificu!ru.oe, em 1962. 

Comuntcati.va, extroverttda, 
à Ia!orlxa. A.1ubenam é mUlto 
connecida pela simpatia e ca
pacidade no '·santé". Muitos 
a conhecen1 pelo apelido de 
"Diabo [.,o.iro··, motivo pelo 
qual a tnterpelamos, em re
cente entrevtsta, sõbre a 011-
gem do curioso cognome, oca
s:ão em que nos contou un
presstonante episódio, dan<to 
como t.esremunhas diversas 
pessoas ..dônea8 A interess;;.n
t.e na.rr&tl"-. por carência de 
espaço, pubUcaremos em ou
tra oportun:dade. 

Beatriz • algtrente da º'Ro
ça. de Xapanã", .oca.úza.da na , 
Rua UblraJa.ra., 101 - Ba1rro ! 
U:oquetá - Novir. lgul.çtl, 
atendendo pa.ra. coosultas às 1 
aegundaS, ~ e sextas. 1 

Tenl1a llf6phtta 1"al l•· 
~ c1e Umbanda: Localiza• 
da na. Tra.vessa Helena, n.0 60 
- NllópollS. wndo como Pre
sidente o Sr. Jorge Arl.hur 
Almeld& Soares • Ia1or1ú 
Züda. Andrade d& Silva. Be
çlo quimenal aos s6bados. 
Vlsitemos esta Tenda e nca
mos sattafelws com o cart• 
Dbo e • ar.ençáo dispensada. 
No dia 13 de mato grande 
"gira" para os l)>-etOS-velhOS, 
com wageum•, Gratos pelo 

irmã, que sempn; colaborou 
em n_~;as campanha& de mo
ralizaç5'o aa religião. 

Centro Espirita. Vovô Cl· 
priano e (;aboclo Azruda de 
Mare: Rua Sw, 65 - Bairro 
Rosa. dos Ventos - Nova. 
Iguaçu, rendo como preslden• 
te José Augusto Rêgo e Ialo• 
rtxá Ntiza. .Hezerra Rêgo, 

Tenda t.i.11lrita Santa Cla• 
ra: Localiza.<ia na Rua Ma.noel 
serra, 176 - N!lópolis, <lir!gi
do t,ela .Ca.iorixa Teresinba de 
Lourdes Andriam. Consultas 
segunaa, qua.rt& e sextas. 

Falando De 
Outras 
Crença~ 
PERNAMBUCO -· l"ol pre

so no interlor deste ~ • 
padre Henrique Kont.eiro p?o
motor do Coogresso Na.ci<JDal 
~ 9lXUt,os. quaDdo visitada. 
bel1ssüna mansão qoe servid& 
de paraiaO aos edeslumbn
dos>. Ali~ não con
cordamm com a mlcla.tlva l1• 
bertatórU d~le sacerdot.e 
protetor .•• 

Gm!lCIA - OS mêdlcos dia 
antiguidade grega coDSlder&
vam a. epilepsia como uma .io
fflça sagrada Por W!O abrlaa1 

Numa. d&!l pret.eosiio de 
defesa, o réu da Ação do c.Re

--...::..,..-- .. ~ o de l'oalc- c:<mlle-
=--~--~ -~~-..-,~ C'\JÍU do.._ DOO 1aDA declara• 

i;Ao de QUO , õe,p(ll!llW d'e p&r• 
ce da ~açào das entida
d~ fonim f-e.tto.s na conta 
partiouie.r conjunta de Joot 
Goul1U't Câmara e Lenor Le
mos Wanderley em virtUde 
da. canta primitiva. ee encon• 
1ml' bloqUeada. 

g oe ~tos mllhões ar
~ d. ~ -------
r&II, eai dal:i aD06 de cr1a>ell, 

Vlt.e- l .,;cn\o&v .e,ia,p.u•.._ • ..... .._ 

Conceição: Av. TID.guá, 344 
- Queimados - Nova Igua• 
çu., dirigido pelo Ebll.me Lour· 
des Pagundes. lnaugul"(Q a 
nova sede, no mesmo IocaL 
Tn.ta-se Gil" antiga e dlgn& 

o crft.mo oo c10ente 'l)&I'8 que -----~ 
pude.c:sem &egull' :para outroS 

Faze, Senhor, com que eles consigam 
Descobrir a fórmula natural 
Em que possam fazer oom que os humanoa 
Sejam menoa rebeldes com as tuas leis. 

de Búzios 
O nosso companheiro, Babalorixá Mario 

Barcelos, atende para jogo de ·búzios, às ter-
ças, quartas e quin~feiras, das 15 às 20 ho-
ras, em nossa sede, na rua Pernambuco, 1161, 
Estação do Encantado. Os interessados deverão 
procurar ficha na secretaria. 

Clinica Modelo 
Rua Engenheiro Lafaiete Stoclker, 1.049 

Largo do Bicão - Vila da Penha 

MÉDICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTAO NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades 

Doze médicos, quatro dentistas e quatro 

enfermeiras dia e noite à sua disposição 

CONVl.:NIO COM O S.O.R.E, 

.. 

Não ,u.,tlfM:OU. Quem mall• 
tlou tFJe o ~ fosse ~
lo em oonta particuJair? OI! 
L~ -em AslelDbléla 
Oerad, Mltorizalram esse p.roce• 
c,Jment.o? Absolutemente no.o 
eomo em todos os atos wa
blliát'IW6 dos 0 Vendtl:hões tto 
Tmlpl,off, não h<>IJft a mJm na 
ptisfaçio 60IJ aseocladoS, únl
eos e wrdadel.ros donos d8I! 
Clllticlades. 

Us umile:Jálsta& 11& admt· 
a,1$tração das lJSUli)S,dores, aõ 
têm o direito <?> de pagt.l' e 
9el'Eltn moomodados pe 1011 
agen~ da opre5Sáo, sem po• 
~rem reclamar, pois o •cbe· 
Ce" é nJ.mt.e. anda armado. 
e não goeta. ele pret.o e de 
pobre. 

No ~ do depól;i.to em con.
'- partioul,a.r, está caractert• 
lada a Apropri~áo tndéb!t&
w..me prevmto no Código Pe· 
11&1. .Jama!s houve um ato 

ootl'UPQã.O e 1moralidades7 
Quem exig,e a. prestação de 
C<J0tas não é o "Pa.pa da. Um.• 
balld:a.', contonne gractosa-
m,e,nt.e nos 1Dtltµlarem. Te.no 
que pre;t&T con1Bs à Jus~ 

GAZETA A 
UMBANDA 

Reuniu-se Novamente 
o Tribunal ESpirita 

Em sua reunião de do
mingo pas.58do. o Tribunal 
E,plrlta do programa "A 
Verdade Sôbre o Espiritis
mo", debateu a tese da n.
lidade ou não do uso de ca
pacetes e cocares por parte 
das entidades bem como 
outros paramentos. 

Funcionou favorável ao 
uso o nosso companheiro 
M ar i o Barcelos, estando 
desta feita contrário ao 
uso, o senhor Antonio Car· 
los Pupo, Pal Pequeno da. 

Tenda EspiJ.,lta. TI.a. Maria 
da Bahia. 

Após os debate& o lm1 
oficlal se pronunciou fa"YO
:rá'fel ao U!O ~ paramen
t.os por aetA! vot.os contra 
dois, enquanto o Júri Po
pular também ae pronuu
el&va fa.vorãvel por 36 '°'" 
tos contra 25. 

o corpo de J'~ desta. 
feita est.eve assun coosti
·tutdo: Ogãs Fernando de 
Souza, Livanllton Sales de 
Souza e Gonzaga de Souza. 
Babá Eliza.beth Gomes da 

Tenda Espirita CriÃI Bel 
- Seu Pai Pequeno MlgueL 
Ialorlxá Rosa de OOvelra 
Rocha, do Centro Esplrita 
8io .Jorge, da cidade de São 
Qonça.lo, Estado do Rio. Is.
tomei Ma.noellna da Tenda 
B:sph1ta Fel!cl.a. B a. i a n a. 
wnbêm de São Gonçalo. 
;ros6 Teles de Mene2H cll· 
retor da Tenda Esptrlta. ca
boclo sete Fle:xas de Aroan
da de campo Grande e a 
Ia.lorlxá Celina de Ogum da 
Tenda ~1rlta. Tia Maria 
da Bahia. de Oopaca.bana. 

planeta.si 

QUINTINO Este baJrro 

carioca meu :no dia 21 419 
alrll) um dol aeua matarei 

dias oom a real1119'!0 da~ 
clssão de 8'o Jorge, o IQnto 

que matou o dragão ela mal• 

dade. 

NOTA - No domingo p&&
.ndo - dia 16 - o SORE -
Supremo 0rgAo das Rellgl.6ea 
Espfrl.tas: alegrou as mesm .. 
ruas com a procissão de 
Ogum - São Jorge pen QI 
~ da umbanda e Clllll• 

domblê. 'i 

ATENÇÃO 
Aceito encomendas ,-a 

capas .. galas de .... 
ô e qwtmN1lda, Telefone 
226-8075. 

Rádio Continental 
A VERDADE SO~RE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM ' 

ENTENDE DAJ3 COISAS DO SANTO , 

1.030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. ' 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manhã 
Produção e Apresentação 

Babalorlxá M.ARIO BARCELOS 
* Direção 
SEBASTIÃO MENI>lt J 

r _ Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
Horóscopos - Comentârios Respondendo aos Ou• 
fintes • 0 Pino da Meia-Noite com Seu 7 da Lira 

.... 



-------------------- ---------♦ . .----------~--------~--------~--------
♦ ff'allll,:.. / 

♦ • ♦ --------~ _________ ...., 
: Mário Barcelos : 

~-----------------~ 
oife ... (xxx) 

POVO DA LIRA, 11SEU SETE" LHE ESPERA HOJE NO FESTIVAL 

Hoje às 15 horas, o POVO DA 
LIRA DO SEU SETE estará no Sam
paio Atlético Clube, situado à rua An
tunes Garcia, 12, bem em frente a es
tação de Sampaio, subúrbio da Cen
tral do Brasil, ao lado da Yalorixá. 
Ca,cilda de Assis, também concorren
te forte do Segundo Festival Nacional 
das cantigas de Umbanda. As Ekédes 
estão ensaiando para provar sua fide
lidade à Tenda ~írita Filhos da Ca
bocla Jurema, e terem certeza de 
mais uma vitória para o terreiro do 
Seu Sete da Lira. JOAO BARROSO 

\ 

eufóricos pelo ihicio da festividade 
que faz parte dos festejos do Sesqui
centenário da Independência do Bra
sil. No júli estarão personalidades 
de auto gabarito ... 

Podemos citar o Dr. Gerson Or
tiz Sampaio, operoso administrador 
da 13"' Região Administrativa, Arle
te Sales, famosa artista de televisão, 
Luiz de Carvalho, radialista que to
do Brasil conhece, Arnaldo Schinei
der, General Cid Pacheco, Miss Sam
paio Atlético Clube, Eliane Ribeiro, 
Maestro Chiquinho, Wilza Carla e 
um Diretor da RCA-VICTOR. Os 
cantores que participarão das fases 
iniciais, pertencentes a Lira do Seu 
Sete, são: Cirio Martins; Timbó Me
nezes; José Pereira; China, a voz ave

~ ...... í?--~~-~u daã:a:; orge Juato, p rime iro Og-a:n·----

DE MENEZES, tem ensaiado ,.adoi
dadamente" para confirmar com po
sitividade a sua passagem pelo se
gundo Festival .. . Timbó Menezes, 
Airton Vilar, Cílio Martins, Zuleide 
e Marcos Barroso, tambem vêm apri
morando suas atuações nos ensaios. 
Os UNIDOS DA LmA, que são pes
soas de elevada espiritualidade, tam
bem estarão naquele clube onde o Dr., 
Izo, seu presidente, mimou de genti- , 
lezas os responsáveis pela coordena
ção desta festa magna para a reli
gião espírita . Os umbandistas estão 

do terreiro de Santissimo e João Bar-
roso de Menezes, melhor intérprete 
do Primeiro Festival. . . que ao lado 
de CACILDA DE ASSIS, garante que 
um troféu será levado para ser cru• 
zado no gangá de Santo Antonio. 
Crizeida Matos, ekéde e responsável 
pela segurança do Seu Sete da Lira, 
estará, tambem, dançando, já que 
sua fidelidade à sua mãe de santo 
ninguem pode duvidar. As INCAPA-
TADAS DA LIRA, Gioconda; Marga-
rida; F.dimar; Altamira; !vete; Már• 
eia; Mima; Marlene; Luiza; Concei-
ção; Marizete e Edgard, são força 
atuante e positiva neste dia decisivo 
para a Lira do Seu Sete. UNIDOS 
DA LIRA, ingressos com Barroso., 

AVANTE 1 

Em Todas as Bancas de Jornais do Brq.sil 

3.o Número ----
Tud.o Sôbre as Religiões Espíritas 



se 
• 
Je 

emi-Fina/ Cómeçará 
o Enge ho De e fro! 

OBGAO OFICIAI. 00 SOKB 

Ano 96 - Domin«o, il e !a.-feira ~-5-U'12 - N,• 56 150 

O D Festival Nacional das Cantigas de Umbanda 
tel'á prosseguimento hoje, com o início das semifinais. 
na sede do Engenho de Dentro Atlético Clube. na Rua 

· Monsenhor Jerônimo, 135, na Estação do Engenho de 
Dentro, com início às 16 horas . 

Serão apresentadas 21 cantigas, elas quais aperuu, 

10 serão consideradas finalistas e que serão juntadas 
às 10 que vão ser selecionadas domingo que vem. t.un
bém no Engenho de Dentro, de onde sairão as vinte 
fina.listas para Q dia 4 de junho no Mackenzie. A Dira
toria do Engenh-0 de Dentro oferecerá seis placas 4e 
prata para os -ti& melhores intérpretes de cada seJQi• 
final que serão realizadas em rua sede. 

OS MELHOi'~ES INTÉRPRETES! 

U;MiB~NDA .EM, RITMiO D;E FiES~·IVAL 
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O Cantinho da Corrente Mental 

e . , 
-.1•arava 

No dia 13 de ma:o fui co
ul1e~e1- o· magrú!íco terreiro 
e.a m n,~{1 recent.:>, mas já 
grane.e e Jeul amiga Mar.a.
zin11a l• ilpi, trataoa por to
aos <.e ?.!i:cz.inha. Lá, em que 
pe:,e .1 gran~1osidade do es
petacwo que foi a distribui
ção de aLmentcs e agasalhos 
à. mais de 500 velWnhos, um 
fato me emocionou e ao mes
mo tempe me deücou muito 
orgulhosa: Foi o abraço ami
go e as resas color!das que 
me foram oferecidas pelo w
deroso caboc10 Araqui. Ainda 
hoje, olh:md, as pétala.s mur
chas das flores, eu lhe agra
deço, meu caboclc a liç\io de 
humildade CI'-' d-te a ~d:is 
Os presentes ao beulir as 
mãos encarqui'ba--:tâS de

1 

um 
preto velho Eu lhe agradeço 
a alegria que demonstrnste 
sentir ao vir me abr~çar Eu 
lhe agradeço a caridade ao 
atender e recuperar o doen
te grave que se sentiu mal 
em sua festa. Eu lhe agrade
ço teres me feito conhecer 
a aua bondosa médium, que 
por uma dessas co!ncidências 
do destU10 e es. ss do do11tor 
Angelo Fll:ç: C:.ono da casa de 
saúde que tem o mesm~ no
me e onde ganhei meus malt•
res tesouros que EBO OII meu. 
!llhm. Eu lhe agracteço o te
res conseguido fazer de seu 
terreiro um tugar onde o 
dogma --um por todos e to
dos por um" nà.. é só uma 
frase. Deus lhe guarde, cabo
clo AraQu1 e lhe cubra de ,us 
para que continues a ser 
como ate hoJe. Sarava. meu 
querido ~lo e abençõe a 
sua mais nova admiradora. 
Como lamento o tempo que 
passei sem lhe conhecer& 

Respostas. 
TAlUa ae Souza: A simpa

tia da8 folhas é realment.e 
muito !or-.e e eu me alegro 
por você. Fellcidadt!s. que. 
ria&. 

N'anct F. Luz: o que nos 
parece cert.o, as vezes preju
dica outras pessoas. Pen.se 
bem e não se üuaa com COl• 
a.a fácels demais. 

Nice de Olivelra: Continuo 
ftZllndo peI,. "nosso• menino. 
TeDna fé. 

Lutécta dos santos: A con
lUlta oom a .n1nh& querida 
Maria Mulambo começa às 15 
horaa. Você deve chegar um 

GN na Umbanda 
(Orgão Oficial do SORE) 
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Caboclo 
pouco mais cedo e vir com 
multa fé. Tenhr esperança 
porque ela é "bamba"' i:restes 
casos. 

Estou precisando de um ra.
dio de pilhas para atender 
um pedido de um presidiário. 
Se alguém puder atender, es
creva-me e mandarei um 
portador bu =r. Muito obri
gada.. 

Hoje é dia de se ir ao En
gellho de Dentro A. e. ton.-er 
pela cantig • da Mulambo. As 
rosas que a int~rprete distri-

Mãe Elis atende com Pom
ba Gira Maria Mulambo às 
segunda.s-fe;ras e aos sábados 
a partir das 15 noras, na se
de do S.O.R.E., Rua Per
nambuco 1161, Encantado, 
auxiliada. pelo vodunoe Zaze 
Erangi. 

CARLOS ALLEl""ttAND 

.l!JS o triângulo perfeito so
b!"! o qual se assentam o.s pcs
tvlaClOS básicos de "LINHA 
RETA", crtad.a pelo es.pirlto 
de iniciativa e voot:ide de rea
li.za.r algo em prol de seus se
rue:t.antes de Luiz Alberto 
Man.ins. 

QU1.torze 8Jl()S C01IIP~ es
ta. rerie vitoriosa. QU.C, por in
te:rmedio de jom.11.is. pr~
ma.s radiofôruco. conte DCi 
e :t'frOIS plllblicBdos, amenwou 
tantos ma.les e so!rimenios. 
sendt. Que estes quatorae a.noc 
de ~; Qu.atol'2le &DOS 
ir~ bcmdarle, amor. 
~tll'llr& e esperança p8it& 00-

ra~óe6 a.!lltos e angustiados; 
Quawnie a.nos de Jutal; e a.n
siew,.des porém !eli.zles pela 
conquista de amziades smoe
ras e ~. COIIQ'lliS
~ mercê da pregação cons
ta.D i.- dos ensm a.man.t.os sagra
doG elo A.mor, da Bondade e da 
Fra.t&Illoade Onivensa,l. 

A &a& ilrte não tiem Sido em 
vto. pois os trutos de sua se
ment.elra de Amor vão ~
do aos poooos e a 9Wl obra. 
~ea e clclóp1ca.. va! aa,.. 
nha.ndo a admiraÇão d.e t.odai 
e os põsteNl6 hão, por eerw. 
e1e sentir orgulho de voce. uma 
caiatura que honra e digni!l
c:a- de ta.to. & condição ele ser 
ltt1m&DO. 

&o'U8 escritos DO Jom&l -0 
Dia>, seus livros, atmplea e 
~!os. parmi repletoS de 

pOf:sla e lirismo seu marav1-
!l.cso programa ra.d.ofônico. 
que vai ao e.r, tv--dos os d011llll· 1 
gos, pe:a Rádio Rlo d~ Jan~• 
ro. u horário de 8 à.s 9 «i d:l 
mar.hã, onde pontü:ca a voz 
n:av:o-..a de E:r.a de Lia e do 
e.i..ttaoroinário poeta que a ge
nen..sa Pátria de Csmões nos 
enviou, Ailltônio N!J.o Borges. 
formam o ce..m,po fértil <m que 

o .sen dos 
bondade e d=. 

Pua meihor avaliar-se • 
enwme influência que LINHA 
R~A exerce na socleda.d<, em 
que vivemos, basta ouvirmos 
o tat.emunho de inúmeros ca,. 
sos de tmw>s nossos que to
ram recuperados dos c1poa1.5 
do vfdo e desregramentos de 
~asais desajustados, dos que 
receberam ajuda fís1ca e mo
ral das Caravanas do Amor 
que, levando l.enitiVO aoLS m
tel"LOE em nospitaJ.s. asnos. 
orlbõeE e reforma.t.órios, dão a 
oertea a estes seres que ae 
aellam d.eseniados da 80rte 
que Deus vela par eles e nun
ca aesampan. saJS fl.lhos, po
rém nós mesm()5 ê QUe tem-06 
de procllr&r noaw. s&lvação. 
a.tiaVée de nossos atos. ações 
e pemalllfflta!I, w!vendo OIS 
oll>o- para cima e para o Al
to, em smtarua cem JESUS e 
em DOl!l!l0S OuJas E,plrltua!IJ. 

(OON'l'INUA) 

Cenârio e Coreografia 
Não obstant.e termos retira• 

do do regulamento os itens 
obr.gatórios de CenáJ.1o e eo. 
:-eogratla quase tod-08 os ter
re1?-0e deverá.o se apresentar 
a ça.rtir de h<>Je. oom cenários 
e CGreogra,fiaa pois sabem que 
esue medidas melhoram o pa
drAt, da apresen~ de sww 
mnsJCU. Vários concorrentes 
pret.ffldlem apresen.ta.r linclaa 
awp.esaa Jogo maiis, na sede 
do Engenho de Dentro, po18 
nenhum deles admite ser ell
m1Dad-o nesta rase • .mst.a cer
teza de cada. um promete pa.ra. 
hoJe uma mta. a.dll1"lda, • 
ba Q\18 padfiea, e Quem vai 

liUc!'ar C0IIJl Isto ê o povo que 
mt.&rA pre&ellbe • princl'l)611-
mente a nossa querida reli
gl§o. Contamos oom a sua. 
prESetM;& hoje. M 16 horas. na 
~ d.o Engenho de Dentro, 
por ocasião da I &rnitloa.l do 
II Festival Nacional das C'&l
tigu de Umba.Ilda. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

DOMINGO, 31/5/19',a 

Engenho de Dentro Vai 
Placas de Prata: Intérpretes 
Ilmo. Sl'I 

Mário Barcelõs 

M.D. Presidente do SORE 

Prezado &nbor 

1 

' 

Conforme despachado em reunião realizada, na, 
quarta-feira próxima passa.da, dia 10 de maio de 1972, 
quando fo1 encaminhada a proposta do SORE, para que 
se cede nossa quadra, não só para o dia 28-5, e também 
para o domingo dia 21-5, para que fosse realizada u 
2 (duas) semi-finais do grandioso festival que por hor.l 
se realiza. 

Fol confirmada as dates por V. S. requeridas. como 
também fol recebido com grande satisfação a escolha de 
nosso clube pa.ra preencher o vazio dei.xado por no~ 
co-1rmão. 

Sendo aulm. fui eu, Diretor Social deste clube, enea.r• 
regado de decidir pelaa formas mais dinAmfcas, ajudar 
a V.B. no que venha a necessitar para esta organização, 
e ainda mala; premiar pelo clube as s (sela) melhoree 
lnt.erpretações da fase que a.? reallzarà em nOQ;O glnâslo. 

Ji por nó., conhecldo o brilhantismo de sua feata. 
unimo-nos aos de.seJos de vê-la ca.da vez maia brloea • 
esperamoo que encontrem em nosso clube, oa pa.rtlcipa.n• 
t.es de seu festival. o amblent.e ma.ls acolhedor para o maior 
brilho de auaa apresentações. 

Cordialmente 

Robert.o Roquet.e Ma.clel - Diretor Social 

ligo de Búzios 
O nosso companheiro, Babalorixâ Ma.rio 

Barcelos, atende para Jogo de búzios, às ter• 
ças, quartas e quintas-feiras. das 15 às 20 bo
ras, em nossa sede, na rua Pernambuco, 1161, 
Estação do Encantado. Os interessados deverão 
procurar ficha na secretaria. ..~ll3/.~ 1 
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Terreiro Faz Fest,a 
Para Nossos Pretos 

Linda 
Velhos 

TR.E'7.JE ... pam muitas pes
isoas é um número de azar ... 
T<,CIA!Via, a oolsa maiS linda 
que eu já a.ssUi foi o rRiEZE 
ZE DE MAIO da casa de 
Oar;dade São Sebastião, li!· 
tooua na Rua Zi2li n.0 62 -
no Lins de Vasconcelos, dí• 
t1,gie1a pela a.mabiliss:ma Ya• 
forixã. Ma.r:.a Fil?l carinho-a. 
mente chama.da pelos seus 
:f!.ihOS de-Santo, por Mãez:
nha A rua Zizi. na taro.e 
daquele sábado, pa.r.cia uma 
tr<>Ça bem cultiva-da.. Roça, 
61m, porque os cabelos bran
cos daqueles velhinhos q,ue 
ali compareceram I para re
ceber o carinho do Caboclo 
Arak!L que ma.is pal',c1am 

, flocos de aJ,godão numa ma• 
' !Ilha de sol! Lindo mesmo 

11quele espetãicU:lo de fé que 
a casa. d.e Ce.ridade São Se
ba~ tão apresentou! As entida
des. em louro sau<la.ra.m a.li 
~ presenJtes A0ev-edo. 
come> sempre, muito gentil 
com os vlsita.nteG. A parte 
onof' fioam os filhos-de-Santo 
daquela casa,. recoberta de 1 
a.wia. aàva. e bem fina. deva 1 
aos que tiveram a felicidade 

de ali permanecer. o gongá 
eoJ(Jrido. :Mto de eslielra.5. 
traoa,lha(le.S ar tLstica,melllLti. 
rosas por todos o., lados e 06 
ogãs la.nçando ao ar a har
monia das sl.lll6 cU:rLmbei:> 
=ompletava.m aqu'-!le a.mbiente 
de grande aflnnação espl.rl· 
tUal. 

1MELHORES INTÉRPRETES 
DA 2.ª QUARTA-DE-FINAL 

Na segunda quarta de fina.1 realizada na sede do 
Rlachuelo Atlét1co Clube, o Júri de Intérpretes. composto 
pelo Jornal;sta Florestam Ma'a, senhorita Célia Gomes e 
Fernando Costa. elegeu como melhores da !ase, os se· 
cuintes concorrentes: 

\.r 1. 0 Lugar - João Barroso de Menezes com Abaçá em 
Festa 

2. 0 Lugar - Jorge Justo com Sol Brilhante 
3 . 0 Lugar - Sérgio Lima r.om Cavaleiro Branco 
4. 0 Luga.r - Llvanlltom de Souza com Pedido a 

Oxalá Meu Pai 
5. 0 Lugar - Fernando de Souza com O Nascer da 

Cabocla. 

Escolinh-a Al.adim, 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English -

Ensino Especializado ~ 

Grande área para recreação 
Rua João AHredo, 32 - Muda 

Telefone: 232-0250 
DIREÇÃO DA PROFESSORA NELY 

MATR!CULAS ABERTAS 

Visitantes 11usllres, dentr11 
do slllilto e na sociedade. Já 
e.~tava.m. e sentialll-se à vou
tadé, oomo • 88 estivesse em 
sua própria casa. graças • 
gennlem dos fhl.:hos--de-santo 
daquele ilê. Que.ntas velru
nhos foram receber alimento.li 
e e.~asa1hos? Tre=tos - nos 
c.-on!idenclou uma das a.UXi
liat-es da Yaloriim Mariazi.nlla 
Filpi, na hora, t,neorporaaa 
com o csboolo .Araki, q~ 
cantou m.a.gni.!icamenite, lou
vendo a. chegada do Baba.lo
t!.xli. Ma.ri.o Ba.roel06, pres1-
denr.e dos~ Orgão da.e 
ReL<glões Espíritas. que se !a
ZlQ a,compa.nha.r na ocasJào 
pela.! seguintes pe.ssoas: El1s 
Cosme, Mãe Pequ,na. da Ro
ça ao Xa.ngõ de Ouro; Wil
son de Oxós&, ogà; Ntlodl& 
Ms.tamba.lê, Zazi Irangi, san
dra. Lei.la dona Iraooma Fer
nano.es. mãe de Mário Ba.roe• 
los: Barroso, Li:vanY.ton. F'er
na nco, Paulo e ou-tra.s p,s
,or.s ligadas a.o SORE. •seu 
BO!adeiro" 00/USOU ótima lm
ore..<>são aos visitantes! Quan
ta agilidade nos rodeios oor
po1 ais I Mais wde foram 
c..11.ama,dos à terra os Pretos
Ve.tios. já q:ue o dia lho<s per
tenMa, trazendo seus ga.lh1-
nh<1.1s de 8.l"I'llóa., seus ~ 
tes e pi:tando seus ca.ohim.bos. 
f0!1im aten'Cler ao gra,nde nú
mero de pesoa.s que deseja-. 
va,n Ilhes a.braça.r. A festa fol 
ündfssimal O oomentãrlo tol 
urr: sõ: "COlnO w.1 custe.r 
cheea,r o outro TREZE DE 
MAIO na casa de Ca,rldad~ 
São Sebastião! Trezentos e 
:;e~nta e clnoo dias sem po
der a.ss:isfu a gremde f~ 
orga.ni2'laida. J>êl& Ya:lorlxá Ma· 
T"iaztnha FilP1. 

INDúSTRIA DE MóVEIS ÃLAMO LTDA. 

CRÔNICA 
MARIO BARCELO! 

Desde 1967, tenho lutado pelo engrandecimento da:-. 
coisas da nossa religião, quando inkiamos o Tablóide GN 
na Umbando. Nesta época, travamos uma grande batalhi:l. 
em defesa da Praça do Preto Velho, .em Inhoa1ba e graças 
a oxala a batalha foi vencida e tudo andou às m-1 mara

-vilhas. Todos os anos, dávamos grande cobertura ao 
acontecimento do Treze de Ma,o e sempre estivemos ao 
lado de Miguel Pastor, nosso amigo particular, mas que 
nem sempre esteve conosco, face uma série de circuns
tâncias. 

De uma feita, não lembro .se em 68 ou 69, ful agra· 
ciado com o Troféu do Pai Quincas. que guardo até hoje 
como uma reliqula Todos os anos a festa de Inhoalba 
se repete com seu costumeiro br;lhantismo, e novamente 
este ano fui procurado para dar cobertura ao aconteci
mento, o que fiz com a maior da.s boas vontades. Acontect 
que, lamentavelmente interesses esctlS'Os entraram em 
jogo este ano. e tomaram de assalto a realização que 
sempre foi da Coligação Rural Umbandista de Zambi, a. 
CRU:.6, órgão que como nós, do SORE, não foi sequer con
vida.do para participar das reuniões dos órgãos de cúpula, 
que prometiam fazer uma série de coisas e que de fato 
até agora não fizeram nada. Diante disso, n'.iS do SORE 
e a CRUZ, decidimos nos unir, mas a polltica entrou no 
meio e as pseudo llderanças se envolveram na festa de 
Inhoalba, usando de mentiras para aparecer de público 
ma;s uma vez, como salvadores da pátria, como acontece,, 
com o caso da Lei do Silêncio ocasião em que o povc, 
umbandista foi vergonhosamente iludido. 

Voltando a festa de Inhoalba d.lgo e lamento que , 
meu amigo Miguel Pastor perdeu as rédeas c1a promoçâl, 
apesar da mesma ainda levar a chancela do órgão que el 
dirige com sacrlflcio. Roubaram ano passaao a ln:iagen 
do Preto Velho e Pastor lá ficou estes dias esculpind., 
nova estatua. Agora, vieram praticar outro roubo. Rou· 
baram a pureza da festa e transformaram o evento numa 
politicagem danada e fora de época. Fui convida.do para 
participar e quem leu a programação sabe que meu nome 
está lê., para fazer a prece a OXalã . Porém. colocaram 
apenas o seguinte: Prece de Oxalá Mário Barcelos. Não 
fui quall.!i~ado nem como Chefe de terreiro que sou, nem 
como dirlgente de um órgão de cúpula, nem, como lorna 
llsta ou radiallsta da religião . Simplesmente fizeram um. 
acomodação para satisfazer as exigêncJa.s de quem preg 
união e amor, ma.s que na verdade só vê seus interesse. 
particulares. Não fui e não Irei nunca mais participa 
das festividades de Inhoaiba. primeiro porque não so 
palhaço e segundo porque acho que deve haver com <
meu nome o devido respeito. Fiquei com Miguel Pasto: 
e sempre lhe dei a necessãrla consideração, m~ não .se 
porque cargas d'água a recíproca não foi pelo meno.,: 
Msta feita verdadeira . Olha. Miguel, um santo que tem 
o seu nome é o dono da balança da justiça. Esteja certo 
de que serei, mais dia menos dia, justiçado. Se não for 
neste mundo serei no outro, mas nem assim vou mistu
rar jamais a ·nossa religião com patifaria. Sei que v~ 
e nossos amigos diretores da CRUZ sofreram pressões por 
parte de quem t.em Deus sabe como, o mando na mão 

· Ooorre que eu não me a.baixo para titulos, principalmente 
quando eles são imerecidos e forjados. Eu sou o que sou 
mas sou mesmo, pois sempre faço um exame de consciên• 
ela. E você, a quem me refiro, jà fez alguma vez o sel1 

exame de consciência. Não, é claro que não ... Do contrá 
rio estaria se envergonhando das coisas que faz. 

LEIAM E DIVULGUEM 
TABLOIDE "GN" NA UMBANDA 

4 ANOS DE ATIVIDADF.'3 

NOVA FASE! 

FABRICANTES DOS MóVEIS DE FORMIPLAC, BUF:m8, MESAS, CADl!.1RAS, ETC. 

SALA, COPA, COZINHA 

RUA PIRATINI, 75 - TELS.: 3810 - 4310 CAXIAS ESTADO DO RIO 
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----------------
As Vinte E Um·a AGRADECIMENTO 
Est-arão Hoje N.a 

e.antigas Que 

1~ Semi-Final Não poderfamos deixar de dar, de público, os 
nossos agradecimentos aos diretores do Riachuelo 
Tenis Clllbe- que nos franquearam todas as suas de
pendências, deixando-nos d vontade para agtrmos 
em todos os sentidos. para que a segunda quarta-de
ftnal lá realizada, domtngo passado, tivesse o êxito 
que felizmente teve. Rogamos a Oxalá que dê tudo 
de bom aos nossos irmãos, e deixamos o SORE àP 
disposição de todos para qualquer necessidade que 
venham a ter fllturamente. Saravá e que Deus abe,,
çôe a todos por todo o que fizeram pa11a nós e para 
o sucesso do II Festival Nacional das Cantigas de 
Umbanda. 

Hoje vai ter mie.o no Engenho de 
Dentro na Rua Monsenhor Jerônimo, 
135, na Estação do Engenho de Dentro. 
a primeira semifinal do Segundo Festi
val Nacional das Cantigas de Umband.; 
São as seguintes as cantigas a serem 
apresentadas. em número de vinte e 
uma (21), das quais serão selecionadas 
10 ( dez) que já figurarão para a fase 
final do Festival, e que estarão concor
rendo a três placas de prata, oterech:la.,, 
pela dlreçã.o d<. clube aos três melhores 
Intérpretes desta fnse: 

1 - Na l\Iat.a Virgem da lurema 
Fernando e Daniel 

2 - Louyação ao Caboclo Folha Verde 
Ana Maria e Livanilton 

3 - Sete Cru:,,eiro 
Marcos Barroso de Menezes 

4 - Vovó Cambinda 
Adilson e Luércio 

5 - Homenagem da C,ybocla Jurema 
ao Caboclo Tupi 
Elis Cosme e Wilson de Oxó.SSi 

6 - Viva o Candomblé 
Hamilton Costa 

7 - Audara Maria 
Cacilda de Assis 

8 - Iemanjá 

Fernando de Souza 

9 - Oxóss1 Caçador 
Livanilton. Fernando e - Waldir 

10 - Ritual de Orixás 
Barroso e ZtJeide 

11 - Figa de Guiné 
Timbó Menezes e Airton Vilar 

12 - Louvação à Cab-Ocla Jurema, Ra.í
nha do Juremá 
Waldir e Fernando 

13 Sete da Lira ;\Jen~•geiro da Vm-

banda 
João Barroso de Menezes 

14- Louvação a Nanã 
Antônio Jorge Viana 

15 - O Sol Brill1ante 
Cacilda de Assis 

16 - Oh, Lua 
Adilson e Luércio 

1" - Anoitecer na Macai... 
Nizia e L1.,anilton 

18 Ogum Beira-Mar 

Rosa Olivein .. Rocha 

19 Caíram Rosas 

Marcllio Frusca 

20 - O Seu Ogum 
António Filipe ae Araújo 

:tl - A Risada da Maria l\lulamho 
Mário Rogério e Osmar Baraúna 

CORRENDO GIRA 
Cabana Espirita Caboclo 

7 Encruzilhadas. Sede: Rua 
Domingos Pires n.o 181, Pi
lares. Toque aos sábados de 
15 em 15 dias. Direcão do 
Babalaô Sr. Cé!io Defduque 

Tenda Espirita Santa Ri
ta de Cássia. Rua General 
Mário Hermes n ° 27 Gua
rabú na Ilha do Governa
dor. Sessões aos sábados de 
15 em 15 dias. Direcão da 
Ialorixá Sra Maria Ro
mualda Brito. Dia 22 de 

********~*· 
Leia Sempre 

GN no 

Umbanda 

maio hQmenagem à patro• 
na da tenda. 

Cabana Espirita Sete Fo
lhas. Rua Gonzaga Campoa 
n.0 71. Todos os Santos. 
Sessões aos sábados, ateni
dimen tos às quartas· feiras, 
eom Vovô Isabel a parti! 
das 16 horas. Ialorlxá Sra. 
Astrogilda Soares. 

2.0 Festival Nacional das 
Cantigas de Umbanda. Se
rá hoje, domingo, à.s 10 
horas. no Sampaio Atlético 
Clube. Rua Antunes Oarela 
n.0 12, Estação do Sampaio, 

-*-
Cabana Pai João de JW11!o 

nas. Rua Borja Reis n.0 59; 
Engenho de Dentro. Ses
sões. à.s quartas-feiras e sãi, 
bados. Babalaô Sr. Cieet<J 
- Pai Pequeno Jair. 

A VERD DE SÔBRE O ESPIRITISMO 
Um Programa Feito por Quem Entende das Coisas do Santo 

( 

RADIO . CONTINENTAL 
Som Tridimensional Circuito Integrado, Aos Domingos de 21 à lh. 
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ºMário B.arcelos ·E O Festival" 
Tum no,,.,;a. modEsta. missão 

e111 ravor do soeril'\limiento da 
Un.uand.a, temPs procu.rad.o 
i;fr coerenb:s, d!sttnguindo o 
que e bom e o que deve ser 
evitado. 

Nu primeira edição da '"RP· 
'Vista da Umbanda", que la.n
çamos em 1969, fiz. mo.s o 
IT'OH,<' protesto contra certo& 
pr,r,i;ramas de TV, que a,pre
ren1.e.vam can,tores deturpan
do pontos canta.dos da Um
b1111da. achincalhando a 1·eli
g~ãc, aliás crime previsto no 
Art go 208 do C6digo Pena.J 

P;:crti,cipamos, em 1970, de 
'lll'll progl"ama d-e TV dedicado 
à Umbanda, porqu.e temos a. 
op niiw de que a religião pre
cisa de um.a. divulgação sadia 
e N"ientada por quem enten
de do assunto. Em artigos 
ainwrioN:s, neste Tablóide. 
elogiamos o confrade ·Mário 
iBar celloo pela original id.ém 
dai, Procissões realizadas pelo 
s.o R.E. Esmvemos prei'en
~ à Procissão de ee-um " 
Vihramoo com a fé e o re5-
pelt<• com que foi homena -
e,e11do o santo guPrrelrro. 

WLADIMIR CARDOSO DE FRJ<'.ITAS 

Repetindo o sucesso do ano 
pa~ado. o irmão Má.rio Fiar- 1 
cr!os vem al;cançando mais 
urn tento vitorioso com o 2.9 
Fél'tt.val da.s Canitigas de Um
bor.da, <2ue é uma criação 
.;ua, ooa.djU1Va,da por Ulllla 
equ'pe entusiasta. que traba
lhRm de fato pela divulgação 
e pelo a,primoramento cultu
ral e relig1.o.so da nossa Um
banda. Sim, música é cul
tunt. e a.rte. 

Estas efemérides são dignas 
d~ aplausos e do a.paio de 
todúS os umbandistas, <2\14' 
devem comparecer e prestigiar 

1 

os movimentos sadios que s ó 
trazem benefícios, elevando a 
Umbanda no conceito das au
torh:!ades, do povo, e das de
m,a,1s religiões praticadas no 
pafll Parra.t>é-ns, Mário Bar
celos. 

CASAMENTO NA 
tn.1'BAND.A 

:Fteceb mos atenCHl5o con
vite para o casamento da fi-

lhú da Ialorixá Luzia Eliziá
ria de Freitas, que será rea
Ji?..ado no Centro Espirita Ca
b0r1c• GU.ararema. localizado 
na Rua Expedicionário José 
Amaro, 840, Duque de CaXias. 
A Srta. Dalva e o Sr. Se
bastião l"<Ceberão os cum.pri
rnentos no Centro, quando 
ha•1erá uma recepção aos con- 1 
vida.dos. Estaremos pret:entes. 
e comparecerá também o Ge· 1 
neraJ MoacYr Plínto Paooe. e 
toda a nossa equipe. Inicio 
àls 19 hOlll6, dia 27 de maio 

CENT~ IDSP:tmTA OGUM 
YARA 

Rua Oil'i,lo, 27 Be.irro 
E,ill8 - Nova Iguaçu - Di
dg.ido pela Ialorixá Maria de 
Amorim (Dona Pretinha) . 
Realizou festa da vovó Gre
f,!ó, 1u. e Pai Lourenço no 
dia 6. Consultas dià.riamen
te. Esteve prêsente o Baba• 
ori:iuí José Ribamar e com
porentes da Tenda E;,pf<rita 
Píli ~iano. 

--·---------------

Cantigas ClasSificadas 
Domingo No Riachuelo! 

Música..; classificadas no dia 14 de 
, snaio de 1972, no Riachuelo Ten!s Clube: 

1 - Abassá em Festa 
João Barroso de Meneze5 

1 - Sol Brilhante 
Cacilda de Assis 

8 - Saúde, Paz e Amor 
Paulo Roberto 

4 - Oxóasi Caçador 
Livanllton. Valdir e Fernando 

· 5 - CavaJeiro Branco 
Luércio Guimarães e Adilson Siha 

6 - Sempre te Amei 
João B . de Menezes e Zulclde 

, - Minha Devoção 
Clno Martins 

8 - Pedido a Oxalá, Meu Pai 
Livanllton Sales de SouEa. 

9 - Oabocla Jurema 
Marcllio Frusca 

10 - Sete da Lira 
João Barrooo de M1>nezes 

11 - Dia do Agô 
José Paulo 

12 - l\lanto Sagrado 
Elis Cosme e Wilson de Oxóssi 

11 - Iemanjá 
Fernando de Souza 

li - Louvação a Iansã 
Oiá Ifé e Nllda Matambalê 

1 - Caboelo Pena Branca 
Rosa de Oliveira Rocha 

l.fl - Sonhei 
Antônio Felipe de Araújo 

l"r - Vovó Rosa Baiana 
Rosa de Oliveira Rocha. 

18 - General 
Fernando de Souza 

19 - Sete Cruzeiro (Falanges) 
Marcos Barroso de MenPzes 

ao - Machadinha de Xangô 
Laura Medeiroo Domingues 

21 - Louvação à Cabocla Jurema 
Waldlr Costa e Fernando de S-::11zl\ 

B:1.b.á Aidil S.antan,a 

Visit.a Bela Tend,a 

" nossa ôStimada 'lalon
xá A.idil. da Tenda Espirita 
Caboclo Aimoré e IemanJá., 
vis.teu a Tenda Espirlta Ce.
bocl<, Urucutum, que tem sua 
s<'cle na Estrada do Portinho 
.,,.. 6()8. Iraj11,. 

GJ1.i,:,amente cna,n...... à.,a 
Pi hinha. O ri»tante da cUre• 
t-0r"0 está a$im c0nstituida: 
Presuiente - Dr. Ola.ud•onot 
Co~il; Vioe-Pres:dente - '1.t1-
la Carlos Ban-oso, Pa, Pe

, qu-:no. Antonio LilndcJfo; 
, Mã" Pequena, Oec!.lia Va'.en

A !esta ere. em Jou.voe- a I te Barroso; Ca.mbono. Anto-
Ogt:m e Do:na Aid.11 fol XECe- ruo Freire Li:rn&; Ogã.s Ade-
b:d:. cam inl4)ressionaawe fl- ma.r e Carlos Albuque. que. 
dal~uia pelos dirigentes da- As ressõ:s são aos sábados de 
que.f' terreiro, o q:ue demo~- 15 em 15 dias. com inicio às 
tra o alto espiiito comuni- 2!l horas. Consultas com o 
tá,ic de todo sdaquela oo.sa I G>Fa-Chefe. às segun:!as, 

A Ba°bá é a senhora Bel- qua, tas e sextas-feiras. das 
qu!s V'!IJ"nte Barrooo, cari- 14 horas em diante. 

TRIBUNAL ESPIRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rádio 

Continental, Rua do Riachuelo, 73 3° andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRITTC:::MO 
citando um tema para ser debatido no TRIBU

NAL ESPtRITA. 

Nome ................... .. .............. . . • • 
, 

ENDEREÇO ....•...••. : •.•..•.... , · , . , . • , • ~ 

T.El\1A . , ................................... . 

Obs.: O ouvinte que tiver o seu tema selech 
nado, será contemplado com um prêmio. 
além de participar do corpo de '· ·-..d0s 

TABLOIDE GN NA UMBJ~DA 
Um Jornal de Utilidade 

Pública a Religiêc~ 
.: 
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Os Terreiros Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Veículos 

De Divulgação; 
TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 

domingos com a GAZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS Mensal 
TUDO SOBRE O ESPffiITISMO 

Programa "A Verdade Sob1·e o Espiritismo" 

Aos domlngos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E, 

CLíNICA MÉDICA - DENTARIA 
ASSISnNCIA JURIDICA E 

OUTROS BENEFtCIOS 

Inscrições na Secretaria: 
Rua Pernambuco, 1.161 - Encantado - GB 

TENDA ESPIRITA ESTRELA 

DO MAR E SUAS REALIZACÕES 
J> 

Lmda. festa realizou a 'l'êill• 
da Espírita F.strela do Mar, 
CIIB!a.nnha. dos médiuns, Luiz 
Od!i<m de França, l\'Lanoel 
Bó!io para AL1 Pequeno e 
H.a:ctee Miranda pa.ra Mãe 
Peq11ena. Obrigações reali
z:i..a.s p,la oompetente Ialori• 
xá Ruth Cama.ra, que deu 
pro,·as de conhecimento doe 
pre<'éi:.OS da Umbanda. do ca-
nnt.o que tem por todos seus 
filhus-de-santo. não faltando 
a todos uma palavra de con
forto e semp.'"e levando sem 
sepa.ração a proteção aqueles 
que procuram sua casa de 
caridade. 

Fa.le.ndo ainda da obrigação 
realizada naquela Tenda., 
fic&rá para sempre na lean• 
biança de quem oom~ceu 
du.=te a ca.ma.rlnhe. e a 
testa para o Grande Ogum. 
tenoo o encern,,mento com 
alvorada. que foi de estreme-

cn os cor~ões das pesoas 
prerente.s. Terminallldo o sa
ravá uma comemoração ma
ter!al ooma.ndado pela ale
gria e ha.rmonle. existente en
tre médiUDS e convidados. 

santo do caboolo da Cobra• 
Coral sendo oa,valo Mana 
Bento Barbosa, a ·tata ado
rada por seu.s f1lb,o,, e netoe
de mnto. 

0-0 

Falando de Outras C rencas 
A Ialorixá Ruth dirige (l6 

trabalhos e6J)iritua.is oom 
amor e simplicidade seguin
do a.s determinações do ca.bo
clo.Jacl e a preta velha. vovõ 
Rita. Os trabalhos são rea
l'zactos aos sábados, às 20 
horas. onde os filhos de fé 
são sempre benvindos; as 
~uartas-t'eia:rs privativo aos 
m.<'dmns para seu desen.vol'Vl
meuto. A Ialorlxá R.ut.h pri
va pela ordem, dl!icl:pllna 
respeito ~ntre todos o., seus 
fllhos-de-santo e recebe sem
pre deles o carinho e o amor 
ex:SN:nte em cada um deles. 
A Ia.lorixá Ruth e filha-de-

Sa.lve 13 de Maio! - A 
'.l'.?.da Espiriht Estrela dQ 
Mar realiza.rã uma. homena
gem aos grandes pretos ve
!hOII, dando a toda Umbanda 
peja gloriosa data um gruic, 
de união entre todos ~ .
rlta6. > 

RIO - No dia. 3 de ma.i.o 
prcXllllO passado, teve inicio o 
curso de CUlto.s Afro-Brasi
lt:1r,,s. peio dep. de 'l'€olo
g''-<l aa Pontificia Universidade 
ca:ólica. Este cun;o apre:;en· 
tara ao povo a verdade e es 
rai= destes cultos que se 
transformaram na religião que 
cresce a cada dia: Umbanda. 

o padre Ve.!deli Carvalho 
será o responsável pelo escla· 
recimento, já que é um estu
dioso do assunto. saravã Pa
dre Valdell. 

NOVA IORQUE - sete 
freuas foram presas por au
toridades oollciais naquela c1· 
à.ao.e oorque estave.m. frente 
à Catedral de Santa Patrick, 
protestando contra a guerra 
<lo ,·tetnan. Enquanto do .a
do de fora da ce.tedral. 'IS 

outras religiosas, também, 
protestavam. Traziam ienÇ06 
onde se lia - cm.ais ~ mor• 
to pela Indochina". 

0-0 

GRÉCIA - o médico Al
fa.no arcebispo de Se.lemo, 
fazia seus clientes· <doent.es), 
correrem até não ma.is aguen• 
tar. se morreseem, estavam 
cheios dt: pecados e seriam, 
desta forma. purificados. 

VATICANO - No dia 26 de 
setembro vindouro, Sua San• 
tidade, o Pe.pa Paulo VI com
pletará 75 anos de idade. De 
acordo com determinações pa
pais, os bl.:;pos são obngados 
a deixarem o cargo ao atin
girem esta idade. Será que 
Paulo VI imitará o papa ~
lest1t1.0 V, que renunciou o 
trono papal por não se adap
tar às funçõP~ em 1294. 

0-0 

JERUSALSM - 7 a.nos f~ 
ram gastos na construção do 
Templo de Salomão, na anti
ga .ierusaJém. Deste Templo, 
resta. atualmente, um muro ... 
o cm1.1ro das lamentações> 
onde :>s Judeus fazem suas 
preces ••• 

0-0 

GUANABARA - Os astros 
sempre influenciaram oa ho-

Leia Sempre 
O Tablóide 
"GAZETA NA 

UMBANDA" 

J> 

mens de clência e as mulhe
res em especia1. Os mé<iicos 
da antiguidade aproveitavam 
os nuxos astro!ógicoo para re
ceit.a.r oertas en-e..s... E as 
o ~lheres (m o abllabnente) 
sabem que cada pedra corres· 
ponde a um planet&. o agri
cultor sabe que deve «colher> 
no quarto cresoente ou min· 
guante da lu11.. 

Clinica· Modelo 
Rua Engenheiro Lafaiete Stoelker, 1.049 

Largo do Bicão - Vila da Penha 
' 

MÉDICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTAO NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades 

Doze médicos, quatro dentistas e quatro 

enfermeiras dia e noite à sua disposição 

CONV2NIO COM O S.O.R.E. 

o-<> 

Oute.m oi :rea&ad 
Tenaa do CaA>Oôlo Tupa.n un>a 
t,stc em homena«em a.o ce
bl)(".IC. Cobra Cora.1 <ca.vaJoc 
Mana Bento Barbosa.) , P<J9 
~ um ano de ca.rldacLe • 
ens'.r.am~ de amor. PL
cam convidados .desde .M, 
não somente seus fillhoG, co
mo t.ambém a Imensa loegião 
de amigos e admirad<>i'ee dlll 
sua obra. 

0--0 

80CIA.IS - A menina An6-
zla Mairt• tilha do casal 
Wll.."Oil d1l 0ruz e Enide da 
SU\J'a Oruz. festeJob 9eU am, 
~o na Tonda Espirita 
Er.n-la do Ma.r, onde Ol!I pa1a 
go?lllm de grande amizade. 
)!lllt.emente oom os festejoa 
dos Pretos Velhos. Fot túdO 
mulu, Modo. 88.ravá. , 

0-0 

REMllIDllOS-Nóen6o 
pl>del'ruls tr Já. mas a Ialo
rixà Ruth OAma.ra veio ... 
nós e trouxe uma enorme 
caixa ohela de runécfulL 
MUito obrigado, Dooa Rutlt. 
a IIE"nhora. é mara'Yilli.Ol!II. e ctl 
um dinamismo tmpress!onao,. 
te. Que Oxa'lá lhe abençoe. 

Rádio · Continental 
-._ A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

l.03~KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. 

Domingos das 21 · à 1 Hora da Manh~ 
Produção e Apresentação 

Babalorixá MARIO BARCELOS 
* Direção 
SEBASTIAO MENDE 

Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
Horóscopos - Comentários Respondendo aos ou
vintes e o Pino da Meia-Noite com Seu 7 da Lira 

•----••----•---•--••-=-•e1• .. .,,., ... __ ,,..,., ....... .___,.,.,.,._ .... .., ... ,.,._ . ..,,rca_.,n .. tt-""'♦r•w-...-,e-•--•· --
DOl\U:NGO, 21/5/1972 ·-
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S:AllIM DE YAWOS - :Rea
lm>u-ae com gnmde brilhan
l&f.mo dl.a. li. pllSS&'do, a sida 
de mais um baroo de Yawe.s, 
Da Tenda t\e Vov6 Campl.ra 
d& Bahia, Jooa;Jdrada a 1'W1, 

.Ambad Ferreira, Lote 21, Vl• 
la Norma.. Eden. São João ~ 
Menti. o b&roo foi de dois 
Orlxá.s, · Og,um e Oxium tendo 
transcorrido com grancLe bri· 
1hantl1SIDO e a.nianaçã.o. »,ta 
a1sa de ca.rldade é d1r1gi.de. 
oom sublilme a.bnegaçã.o e run
demooto pela nossa. Babá de 
o.r,xá.s Dulce Neves de MOW'e., 
que atende pa.ra coIISUlt.as às 
terças e sextas-fekas das 16 
às 20 horas, com <>e ca.booloo 
Rompe Ma.to, Viv6 Ca.mpra. e 
o Sr, Elcu Oapa Preta. 

TENDI\. OYA FER,EQUI
NHA - Triwessa Corde1ro. 
iL<>tt: 7, Nilópolls, transversal 
6. rua Sooires Neiva, consultas 
de segunda a ~ta-feiiras das 
12 ru;: 18 haras, com a famosa 
Caboclo Jurem.li. das Matas, 
Cat..oclo Boiadeiro, Vovó Oya 
Fe'.!."'!equinha, Eltu Pamba Gi
m Maria. Mulambo e Gicana, 
as sessões de desenvolvim nto 
é realizada aos sábados de 15 
em 15 dias. esta casa é d!rt
gida pela nossa Irmã Babá de 
Orixa Ma.ria Ola.Tioe e auxil1a.. 
da peles mãi,s pequena Maria 
Dil~. 

GAZETA NA Ul\IHANOA 

Eba.ny Djanira Saravou 

os Bons 
fará r.ea.liza.r as in&ugu,rações 
dos melhoramentos !Jntrocliuzt• 
dos na sede social que con&ta 
de tecreta.ria. sala de cort)a e 
cost,ure: e artes doonést1ciu. 
(Cl4rSO) o Pegi. da Ba,bá e tou
lete. Estes melhoramentos sao 
resu,tadoo do esforço e ~a
balht• de toda a equipe da <11-
retorta atual liderada pe10 
nosso querido e humilde ir
mão A.Irul.ral. Comun1ce.mo,! 
que estaxemos presmte e. este 
ato. 

Pretos Velhos 
MIRON FILHO 

DALIDA DE YANSA m:
COLHE MAJB UM BA.IWO 
DE YAWO - 'Dia 10, PP maJt; 
uma vez o Terreiro do Cabo-· 
cio TU.pi. recolheu ma.is um 
barco de Yawo. sendo que a 
sa,da <kste mesmo barco rea.11-
tou-se na noite de ontem e a 
2a. saída será no proximo dia. 
27 <1E maio e a 3a. said.a serA 
no dle. 3 d.e JU!Ilho e a !estA. 
será no dia 10 de Junho cno
me J, o qual convida todos oo 
amigos e filhos de santos pa
ra esta festa Odara. 

ANlVERSA.RIO - Ama.nhà, 
dia 22 de mal.O, complete. lll 
puma.vera a. simpática. e gen
til senhorita • Ariedina Cássia 
Fernandes Barbosa., dlleta fi. 
lha do casal Fernandes Bar
bosa. moradora à. rua Venoes
la.u Braz. 89, Olinda. Na. nOl.-

te de ontem os pa.rmtes e 
am.igoo foxam recepc1onados 
peli. aruversa.riante, tenao SI
do oficiada. uma nussa em 
ação de graça.s P<lO evento na 
mastnz de São Sebastião, na
quela loca.J:ide.de. os nossoo pa
rabéns pela. bel.a cl.aJta.. 

ALTIVA LOUVA PAI BE
NEDIT'O - A Associação san
ta Bárbara loca.liza.da à rua 
Damásio Batista, n.• 3, em 
Olincta. na tarde dR hoje rea
lizara um toque em lou,vor aos 
Pre.os Vdhos do qual corus-
tará uma homenagem ao bon
dooo e querido Pai Bene<ll.to 
das AJmas a nossa querida Ir
mã Altiva Pereira da Silva, 
Ze!adora de Orixás convida 
tod~ os filhos d,e santos e 
ancgos para esta reste. em lou-
vor das Almas. 
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TEN[)A ElSPíRITA NANA. 
BURUQUl!: - I«:aUza.da à 
rua Má.Tio de Araújo. 1837, 
tra >'ú$a CAlndida Rita. casa a. 
Nilópo]is, rea.tiza ~ <l8 
cande.de e desenval'Vimento às 
segiu!t.Jda.s.fl,ll'llS a plllI't,!r caa 
20 noras. ~ ca.,a de cari
d&de é dirigida. i:>ela ~ ir
mã Y e.lorM M srtet.Q de Ca.r
\'alh , . dos Sa:n tos. 

CANTmHO DO PAI JACO 
- Com sede à Rua Almeida 
Jll'rl1or :n, Olinda. Estado <10 
PJ.e. rea,liza sessões a.e desen
voh'lmento e ca.Tidaae ao; sa,. 
bados de 15 em 16 dias.· Aten• 
C!e prura co!JSU'ltas com N 
JB.<'6 à.s segundas. quartas e 
senas-feiras, de 12 às 18 ho
l'I\S . Esta casa funciona soi:t a 
dire('áo da romoetent, Baoa.
lorixa Elnedi11a S. Inez. 

YLlt DE EGUM - Atende 
pa:e. consulta e d~envo:vi
mento às quitas e sex>..as.fei• 
ras Sess,s aos sâibadcs de 15 
em 15 dias. corrente rnmi;al 
todo.• os domingos as 24 ho
ras. Jogo de búzios du,ar.te a. 
semana atk ás 12 ho~.1s s,;ib a. 
d.lreyão do Ze'.ador de O:·'xã. 
Ava.ny e. Rets Rua Ma<rn<> de 
Carvalho, 19, esqu'na d Ba,
tista das Neves. Mesquita Es

tado do Rio. 

A EBAMY DEJANJ:RA DE 
OGUM SARAVOU OS PRlE• 
TOS VELHOS - O A,be.çá d.e 
Ogum situado na rua Soares 
iNe!-. 1259, Ni:lópolis, soo a d1· 
Te<;ão de nossa. querida .e fa
mosa DeJanú'a D"Ogum Zelê 
---. anm.o já é tlradloonal 
na Ba.imda Fluminense, a 
grande hamienagem aos nosso 
quendas Pretos Velhos. con
tando esta dalta com a tradi
cional fartura é alegria de 
quem sabe sentir e agra.de,oer 
as boas graças do Povo aas 
Almas, que constou '8.mbém 
de um Ageum Odan.. como ê 
tradlcion&J até o dia de boje 
allld3 estão rula.ndo 00 &1a
liaques em tntensã.o dos Pre
oos Velhos. Salve a ca.-. de 
De ianir&. que conittnua atlt:n
dendo para COlllSulta e Jogos 
de Búlzios A., seg,mi.<1as e ses
tas-feiras, atendendo com o 
Caboclo Lf.rto Roxo e o Senhor 
Bltu João O&vel.ra das AlmM-

"2'LIJ: DIE EGUNS TATA 
OMAM DE ETA OXIM - A 
e~ de Eguns sob a direça.o 
do ramoso Tat4!. de lnk!ce 
Avany Rei eo Rei de Ogum, 
real!zaU mais uma festa eru 
&eu Ylê sibuado à. rua Magno 
de oa.rvaJho. 19, em Ohabtlba, 
Me.<quita. tendo sido na data 
homena.g,eaao a Elquine uru
bat:Ao liderada pelo nosso 1I'• 
mão M!ron Filho em uma lo
cm;ão do citado Te.tá de ln· 
klce e, qua.J teceu honroso elo
gio ao nossos !nnão Be.rot:
los a f'retllte de sua organt• 
za<:ão de cúpula o já. famoso 
SORE e a este tablóide ta
.renóo alusão a tremim4a rea
pc, bllidade de 1.1.Ü<Zll"ILilÇa Cl~ 
os mesmos l.lnpuzenun pelo 
eeu espf.rito de luta e de h'u• 
mi1da.de rel!giosa. e de gabMito 
DlOTad a fNnte de sua. orga
n1za~o. Trwnscorreu a festa 
com aquele espfrito de irmw
dade que o nosso irmão Rds 
sabe tmnsmitli'. Na próxima. 
futa esta.remos lê.. 

O PONTEIRO SAGRADO .. ·. 
Todo cirurgião possui suas 

ferramentas sempre prontas 
para suas incisões corporalll. 
Beu sete da. Lira. o médico 
cios espírito,, (encarnados e 
sofredores> também pos.suJ o 
seu bisturi que cintila e 
pela sua ponta imantada pe
la mãe natureza, raios de sall
de e de tra.nqüllidadel E.5te 
bisturi tem um nome dife
rente: Ponteiro, marca reg1s
tradal Foi Justamente oom 
este ponteiro que ele retirou 
da cama um homem ainda 
Jovem, porém, semi-paralltlco, 
desenganado pelos médicos de 
uma corporação ... apôs ove
redicto de uma competente 
Junta médica! Asmn me fo.l 
contada a estória: cerk> dia o· 
~or Marcos caiu de llil1a 
escada, percorrendo dooe me
tros de abismo! Caindo tt• 
cabeça 'para baixo, fraturou 
todos os ossos do seu corpo. 
sua espinha dorsal virou ca
racol e ning .m no hospital 
mWta.r para onde foi .evacto 
(pois era mllitar>, conseguiu 
restituir BU& .ostura normal. 
Bata v a trremedlavelmente 
condenado a viver numa a.-

JOA(j BARROSO DE MENEZES 

't1ENIDA. D:11?1!R.1TA PAI 
.TOA.O DAS ÀLMAS - Oe1'al.· 
do doe grande expect.atlva e 
grande aosiedad.e sera reaJ1zil.
do o toque em loovor do j& 
tanwso Pa! Joio de J.nnu, 
DO <ba 26 de maio de 1972, 
oca.s.il.o em que a d1n&mlca dt• 
retorla desta cam. de caridade 

ED~ - ANIVER· 
SARlO - Toda a ~ d.a 
OEIJ wm P0i' meio d~ co
luna enerna.r o seu D1A1S ca.
rtnllooo afeto a nossa eficien
te tu:ndonária desta orga.niZa
ção, a gentil e simpática Edil· 
dleis Ferreira Barreto. dlJeta 
f1Jha do casal Eoomardo e 
EdY Barreto D0600S sunpátioos 
!rmãoe de té. Pedimos a Oxa-
1" e a O:wm que sempre a 
1nduza a continU&r a tdlha.r 
• ~ desta vida com seu 
moác Já. ca.racterístlco de bon
dade e llmpat1a lrr&dlaolie 
act,ite OI nO'SIOS parab6Da pelO 
ffl1 D&talfcio - TOd& & dl:e
tioria da mm. 

delr& de rodas. Como n11, vida 
tudo tem seu prlmetro "mo
ment.o", !oi levado ao ter• 
retro do S:u ~te. em san
tf.ss!mo. Suas musicas e to
aa aquela contraterniza.ça.o 
que rema naquele paratso 
terrel\l, twera.. com que eie 
voltasse outras tantas vezes! 
Apôs "fazer quatro mesas de 
cura" foi dado como "com
pletamente curado". sua gra
tidão não o deixou abanC!o
nar aquele "lar oll<le uma 
enorme familla trabalha. cons
cientemente para que .mn
guém saia dali sem receber 
sua parte nas missões s st 
destinada.,. Durante uma ses
aáo naquela tenda esplrita, 
ao socorrer uma pessoa pos
stúd.a. de um obsessor, tot 
atingido pelos maus nutdoa 
emanados daquele criatura! 
Seis dias, viveu na parall.sa
tão total do corpo, Jà .ue 
IU& lituação anterior, agra
vou-sei Só abrla a boca e os 
Cllboal 8ua esp0sa COlTfllldo 

ao terreiro de Santíssimo. foi 
recebida pelo exu ao amor, • 
eterno apa.tXonado das crla• 
turas .•• que lhe disse: 'To
me. -esta garrata de mara.fa 
COlil est.? ponteuo, com o 
qual, eu confirmo a liberta
ção de t.odos os males . . • 
diga-lhe para se banhar e. 
banhar especialmente -i local 
atingido, e no próXimo sà• 
bado, ele estará aqui a meu 
lado para devolver-me oa 
!Iutrumento.s do meu traba• 
lho, que s·.o o ponteiro e esta 
garrafa de cachaça'. o ml• 
lagre estava feito! Naquele 
mesmo dia ao chegar em ca
sa, sua esposa o banhou com 
as celestiais ~otas de marafa 
enviada pelo Seu Sete da Li• 
ra, e atualmente este homem 
paralitico, aqui está escre
vendo sua gratidão a quem 
eleve muito da sua felicidade. 
P&ra mim, Seu Sete é men
sageiro da u .iba.nde., Seu .A
te 6 lutador contra o mal. 
Sete é prot.et.or. 

Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
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f Of OC,AS DO SE NDO f ESTIV.AL ... 
.. TA LEGAL .. . ?'' - Com eata.s palavra& 

Mariazinha do Fôlha Verde tentou "esquen
l;ar'· o festival. Levando no cabelo uma rosa 
verde. na hora em que ela e.stava "quente ex
cessivamente" dava a impressão de ser um 
calango em resfolêgo. 

A FERA FICOU VERDE .. . Dona Ma.ria
sl.nha Filpi, verdadeira dama da comunida
de espirita brasileira, com suas filhas de san
to. deram força dimension.tl ao Barroso, 
cuando da apresentação de Abassá em Fe.1-
ta. Por isso mesmo, outra . . . pessoa com o 
seu "nome" virou fera! 

CACILDA DE ASSIS ... foi cumprimenta
da pelo deputado federal Rubem Medina, fiel 
da casa do Sete da Llra. 

DESFILOU garbosam ente pelos salões do 
R iachuelo T ên is Clube a linda e jovem filha 
de s::;.nto de Manazinha Filpi, Dionice, (Dio
ne para os íntimos). que "trabalha" com 
seu Boiadeiro e se fe~ passar por reporter 
para . . poder aproxl.mar-~e da a.mabilisima 
Mãe Cacilda. . . do Seu Sete. Dione, basta 
seu sorriso para 'laçar" .. , 

MAE ELIS COSME . . CHOROU. . . 1.-íAE 
CACILDA .. a consolou. Motivos? Festival! 

LUZIA DE ASSIS E BARROSO, conven
ceram ... que o Povo da Lira não podia, nem 
dev'a ser relegado a um plano inferior por 
uma pessoa do sai.to que desconhece o valor 
da unidade espirita. Mãe Cacilda. concordou 
plenamente! 

A Lira deverá encher o Engenho de Den
tro Clube ... 

"NA MACUMBA ... SIM!" - quando o 
Babalorixá Mário Barcelos, "caiu'• num buei
ro, sábado passado, ferindo sua perna, uma 
senhora parou a seu lado e calmamente acon• 
selhou - "o senhor deve ir a uma macumba" 
- Mário, respondeu nervoso - "vinha <1e 
uma ... e ia para outra ... macumba". 

LUIZ DE CARVALHO. chegou domingo 
passado, atrasado à mesa do júri do Segundo 
Festival. .. (é jurado) ... No entanto, nunca 
chega atrasa.QO ao programa que leva seu 
nome. na Rádk, Continental, de segunda a 
sábado, no horário das 9 (nove) às 12 (doze) 
horas. com a participação do Babalorixá Má
rio Barcelos e João Barroso de Menezes. Rá
dio Continental. . . também no Festival. .. 
NOTA - o programa t:e Luiz de Carvalho. 
oferece aos ouvintes: óculos, bolsas, llvros e 
ccnsultas espirituais. O trio Luiz. Barcelos e 

Barroso, é garantia de audiência n a Guana
bara. Resolva seus problemas. d iseando: 
222-3327 e 232-6533. · 

DEPUTADO FEDERAL, entrou na res
ta . . - Rubem Medina é o que se pode cha• 
mar de boa praça. Jovem e lutador! Inteli
gente e positivo. E a sua po.s1tividade o te· 
vou ao meio do povo umbandlsta que super• 
lot.ou o Riachuelo Tênl.'i Clube, no dia 14 de 
malo, <domingo passado). Era o dia das mãea. 
e ele foi à.s dependênelM daquela a.grem1a.
ção pa.ra partilhar com a alegria reinante 
all. &<;te. palestrando com Dona Cacllda de 
Assis, com Mário Barcelos, Presidente do 
SORE e com João Baroso de Men ezeia cseu 
irmão da Llra elo Seu Sete). 

A ORDEM UMBANDISTA ... ma..t., uma 
vez deu-se bem no festival! Frusca com seus 
irmãos do sant.é. deram aquele recadão que 
.somen te ele dà com mUlta dlgntdaa e. 

HERôIS 00 FESTIVAL: Livanll\on e 
l<'ernando de Souza. sofreram um acidente 
automobil1stlco no sábado (d ia 13), no do
mingo, ambos. claudicantes. se fi~ram pre• 
sentes, levando alegria aos coraçoes esplrl
tas. Saravá aos dois campeões de festlval:t 
de m úsicas religlos~. 

A CABOCLA JURE.'\1A foi cantada e <le· 
cantada no segundo festival. .. Contudo, fi
cou feliz quando Barroso de Menezes, autor 
de Abassá em Festa, lhe entregou '·duzentos ~ 
trinta e um pontos•' ganhos pela sua apre
sentação do dia 14 no Riachuelo Tênis Ciubi:. 
Até agora, foi a maior nota dada a um can-
didato neste festival. . . · 

O SOL BRil..HOU APOS UM DIA DE 
TEMPESTADE. . . Jorge Justo, acompanhado 
de Crizeida Matos, Edna Pereira, Laurita Ll· 
ma, Mari Bahri, Jorge Emanuel, Cristina Ma
tos. !vete Menezes, Nadir Cidade e Edgard, 
fizeram o Sol Brilhante. de óacilda de Assis 
e Aluísio Pimentel, surgir com mais fulgor 
depois da "tempestade em copo d'água'' que 
tentaram lhe preparar. Tudo saiu bem, gra
ças aos verdadeiros filhos daquela casa. 

MADRINHA LURDES - Mã.e Pequena clà 
Tenda F.sp1rita Filhos da Cabocla Jurema. 
foi uma torcedora incansável no domingo 
passado. Sua alma sorria sempre q\1€ se fala
va na cabocla Jurema ou Sete da Llra. Ma
drinha Lurdes, que Deus lhe dê muitos anos 
de vida para que a senhora possa continuar 
guiando aqueles que necessitam da sua va
liosa ajuda espiritual. 

Sô TEVE HOMENS . .. BONS! - N~ ta.r
de inesquecível do dia 14 de maio, no Ria
enuelo Tênis Club.1. rua General Bltenco\lrt, 
o., melhores do FeSQVal .. . foram: João Bar
ro.se de Menez&, Jorg,., Justo, AdilBon da Sil• 
va, Llvanllton de Souza e Fernando de Sou• 
n , escolhidoo pelo júr especial que Julgava 
os melhore., intérpretes do festival de um• 
banda. Saravá aoo homens "bons". 

NILDA MATAMB.A.U:, a boa ... - Entroa 
e deu seu recado! Desta feita, porém; aceitou 
o oontra•p&o da compositora mal& jonm do 
feativaJ - Elsa Lellah. 

A BELA E SIMPÁTICA - A senhorlt& 
Eliane Rabelo, candidata do Riachuelo Tênl3 
Clube ao concurso Miss Guanabara, aeu um 
caminhão de votos ao Barroso, melhor in• 
térprete e autor de Abassá em Festa que ga
nhou 231 pontos do júri ofic ial. Vitória tripla 
do candidato . 

AS MENINAS LINDAS de Mariaztnha F11-
p1, vibraram com a vitória de Aba.ssá, depoi:s; 
aproveitando a euforia delas, o Barroso, abra• 
QOU uma a uma. Casca.d %1ha 6 bO'JD"';"' ttt"l, Ot..V 
cho? 

SOLIDARIEDADE ESPÍRITA - Rosa de 
Oliveira Rocha, Crizeida Matos e Laurita •Li
ma (ekédes do Seu Sete da Lira) a lém de 
Zuleide, por ocasião do catacllsma que caiu 
sobre Mãe Elis Cosme, da Roça do Xangô de 
Ouro. Festival é fogo! 

GELSON ORTIZ SAMPAIO - Adminis
trador da 13." Região Administrativa, e pn:
sidente do júri do Segundo Festival Nacional 
das Cantigas de Umbanda. é o homem mais 
"procurado'' pelas ..• Olhe, doutor Gel.Sou ..• 
assim. também, P covardia. Tá? 

MUITOS CANDIDATOS pre,iudicados pe
lo som utilizado no festival! 

SETE CRUZEmos. também apareceu no 
festival como fôrça nova. José Pereira, na.o 
foi bom cantor, mas ... Zuleide, !vete, Mar
eia e Edgard, garantiram a classificação. 

IMITAÇAO POBRE - Paulo Roberto, a11• 
tor da curimba "Saúde, Paz e Amor", apre
.sentou-se negativamente (apesar do núme
ro de votos recebidos) no Segundo Festival. 
Sua imitação foi negativa mesmo! Quis re
presentar cópia de Macaé (ano passado) mas 
foi infeliz! Paulo Roberto: cante mais e dei• 
xe que os velho .. fiquem no tôco. para felicl• 
dade daqueles que pagam para assistir arte
religiosa. 

Em Todas as Bancas de Jornais do 

- 3.o Número 
T ud.o Sôbre as Religiões ·E spfritas 



emilinais Acabam Hoj 
Sede do Eng nho d Denfr 

O&OAO OFICW. 00 SOB 
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"'- a fase semiftna1 dos.• FeatlTIII Nacional llas Can· 

.... de Umbanda. oom horário pre"Yisto pua àa 11 

laONS . Na cieaaiio serio apresentadas :U canti&'aa 4&s 

twals apenas li serão selecionadas pua a grande final 

que ocorrerá domiqo qne vem. Face a. uma. série ~ pro-

1,lem:I(; lle at.raao. voltamGe a lembra.r IMl6 participantes 

qu,e ~erã~ es•r preeontes na 9ede daquele clube, àa 

H horas para o necessário ensaio das canUl'as que ae
l'i,o apresentad11&. Nova.mente contaremos oom a pre-

1111n9a d.a Rádio Continental que transmitirá o Festival 

aaín~. 
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O Cantinho da Corrente Mental AGORA FALO EU 
.l'IAB ELIS PAULO 1W1Slill.'.lU 

•Com Atenção 
Este é um esc!a.reclmento 

la rodo., ·OI ~ de fé e 
prmclipalmente, a q u elea 
que acoID(Panhaira.m o n 
Festival Nacional das can
tigas de Umbanda. 

Bem, gostaria de e.wl& .. 
fteeor o seguinte: 

- Primeirament.e, nlo. 
aou e nunca tu1 lmitad~ , 
U>dos que me conhecem 
sabem di&'so- mas estou dil 
pleno acordo de que ac 
co~ boa6 devem eer imto 
tada.s. maa nesse caso boa.. 
- a.penas, ae é que ho-.1,
uma. simples coincld&ncla. 
pols ano passado nAo ti~ 
a oportiunidade de asa• 
nem tão pouco oun o :ree
tival, então como poderui 
eu imitar algo que nem se
quer OUTi. ~rta.nto, Dia 
cabe dizer que foi 1!mlf 
pobre cópia de M11CU, polf>. 
pelo que foi dito pelos q~ 
lá estiveram a.no PU!a~ 
Vovó Cambinda. de ~i 
foi um espetáculo que n.. 
cou na hlStórla e, acredl\ci 
que realmente tenha a1da 
porque aquela gente bo« 
liderada pelo Serg!O e « 
A.d11son, realmente sabem 
dar o recado e poe.,uem 
um quê todo especial eJQ 

Em dia da semana pas
sada recebe-mos de um lei
tor de JUiz de Fora UD'la 
das ma.is linda.s páguta., 
do fabuloso medmm Fran
cisco Cândido Xavier Ela 
se chama "DAR" e deve 
&er lida com muita aten
ção . Ei-la: 

"As maiores transforma
~ de no&5a vida surgem, 
qua.se sempre, das doa\iÕP.tl 
.que fizermos. 

Dar, na essência., signit1•. 
ea abrir caminhos, fun
damentar oportunidade.<;. 
multiplicar relações. 

Muitos acred,tam a.inda 
'11.le o ato de auxiliar pro
eec1e exc1us1vamente da
queles que se garantem 6-ô
bre poder amoedado.s. Em 
nrda.®, ninguem su'l>etiti
me o bem que o dinbeiro 
doado ou emprestado con
aegue fazer; entretanto, 
não ae infira dai que & 
doação seja previlégio doa 
üm~ chamados traDBl
tóna.mente A mordomia 
das finanças tenestl'ea. 

Todos podemos oterecer 
consolação, e n t usiasmo, 
gentileza. encoraJ amento. 
As vezes, basta um sorrJIIO 
para varrer a solidão. 
Tim& tra.se de solidarieda
de é capaz de estabelecer 
Tida nova no espirita em 
q-ue o sofrimento cresceu 
a esperança. 

A rigor. todas as vlrtU
des t.êm sua raiz Do at.o dé 
Da.r. Beneficlêncl.a. doa-

ção dos ree\1T'SO$ próprios. 
Paciência. doação de tran
quilidade interior. Tole
râ.ncia, doação de ent.e-ndi
DHmto. Sacrlficio, ooaçao 
de si mesmo. 

Toda dádiv:,. coloca.da 
em circulação volta infa
livelmente ao doar, sup1e
me-ntada de valores rem
P~ maiores. 

Quem deseje hnprtm1r 
mais rendimento e pro
gresso em suas tarefa.s e 
obrigações, procure ain
pllar seus dJspositivos de 
auxílio ~ outros e obSd'
vará sem delonga os resul
tados felizes de semelhan
te cometimento. Isso ocor
re porque em todo o Uni
verso as Le13 Divl.nas ae 
baseiam em Al\4OR no 
a.mor que, no fundo. é a 
onipresença de Deus em 
doações eternaa • 

Em qualquer soma de 
pro.speridade e pas, reall
sação e plenitude, o servl
~ ao próximo é a parcela 
m.a1s Importante. a única 
aliás, suscetivel de susten
t.fl,r aa outraa atividades 
que coID,l>Õem a estrutura 
do êxito. 

Dá do que po&'JaS e te
nhas, do que sejas e :re
presentes. na conv1Cçãc de 
que a tu.a dádiva é inves
timento na orga.nlzatil.o 
credlária da Tida. afian
~do os saques de reeur-
801 e forças dos quais ~ 
ce.sstt.es paira o caminho. 

YÁ IRENE FESTEJOU -· . VELHOS E COMPADRES 
A Yalorixá rrene Cristina. 

• a dirigente do O:ntiro Espi
rita Ca.boc!O Bem Flexas. que 
illem sede na Rua oa.p1tão Pi• 
ft& 12. fWl4<l8 e que. reall-
11011 uma gn.nde tieat.a em no
menagem Mlll Pretas Veill<& 
com Uúelo às 22 noras. 

A CObertlWa c10 aconteci• 
'IDE'nU. fot feita por Fraald5co 
Tol"!'eG Diaa que tloou enca.n
ta.d ocom a gra,ndeza da festa 
e coir a maneira n<1a,1ga com 
que t& recebido par t.odos os 
d111~tes e fllho6 do terreJro 
que tem como Mãe PeqooDa 

GN OI Umbanda 
(Orgão Oficial do SORE) 
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a oossa imlã ~. A ca
sa est,ava rep!eta d~ fiéis e se 
sentia a gr8Dde vibração ea
ptrit.uai rein&nte. 

Ontem. dia ~. o 1ienúm 
roJ.tou a~. desta feita pa
• QI E:.túa ocasião em que 
tot oteriedào aseum a iodei 
OIS iDilãoe present,eS. 

Nó& a.ttlda MO UiVemal a 
oport,Wlklade ãe visi.úl. ra c&
sa de Dona Irene mas pret.e.n• 
dem-06 fazê-lo em data breTe. 
po1,1 sempre OIWlmos dizer da 
sua mainetra ;mtll de a,tell,da
aos v1slitantes que lá coanpate
oem. Aproveitamos o e,neeJo 
para deiD4' os nossoo agrade
c1Jnent.ce pela simpé.tica aoo
Jb:l.da ao Pnllldsoo e deixa
mO!I também à d1spos1ção Cli8 
todUI daquela cua.. O Ml!SO 
tablól.de. e o programa A 
VERDADE SOBRlE O l!SPI• 
RI'llBMO. QUe Va4 ao ar to
à 08 dOOWJgOS daa i1b à 1h 
da manhã e lanbramos a Do
m kleoe que lloje terem<l& 
festival no PJnaenillO de :oen
t.o. g~ qu,e ela 
comparecesse pe4"a i-."est.!&'181r 
ao gmode aoonreciment.o qtJe 
Tem polarizando a atenção do 
IIWndlo ~-

•Dá e ãar-ae-te-i - •en
alnou-006 o Orlsto de Deus. 

Unkamente pela bên
ção de Dar é que a Vida 
de cada um de nó.1 N 
tramforma.rá numa bên
ção.• 

Vocês não concordam 
comigo que é realmente 
uma lição grandiosa? 
Quanta.s e quanta.s ve-~ 
um sorriso, uma palavra. 
amiga, um ge&to de ternu
ra valem mais do que to
do dinheiro do mundo. 
Vamoo procurar ajudar ao 
nosso semelhante da.ndo
lhe a.m!Zade, carinho e à 
Tida será bem mais fácil 
de ser vivida. EMMANlJEL 
como -rocf está certo 1 

Mãe ELIS atende com 
Pomba Gira, Ma.ria Mu
lambo as aegundas-f~iras 
e aos sá.bàdos, na sede do 
SORE, Rua Pernambuco. 
1161, na Estação do En
cantado. à partir das 15h, 
a.uxillada pelo "fOO'\I.Me 
Zaze Erangi. 

Quero de pronto a.flrma
lbes a minha sinceridade 
de propósit.oa, não só em 
relação ao Fe.stival, ma.s 
também, em tudo o que diz 
respeito a nossa religião. 
Portanto, dou sempre o 
meu apoio integral a tu
do que se tez em pról d& 
Comunidade Espirita. polS 
não tenho dúvidas de b.ra-
dar ao., quatro cantos que 
o B1'8iSil é a maior Nação 
Espír~ do mundo. 

Semana pa.ssada fui ata
cado de imitador, devido à 
apresenta.ção da minha 
CURIMBA. nu quartas de 
finais no Riachuelo Têni& 
Clube, disseram ainda que 
eu havia fel.to uma pobre 
cópia da boa gente de Ma
caé (no ano passa.do> e, 
ainda que era ridiculo eu 
&presentar & eoreografia 
de um Velho ,o que não 
deveria acontecer e que eu 
deixasse oa Velhos no T6-
to. 

Os Terreiros FHiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Yeícuf os 

De Divwgação; 
TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 

domingos com a GAZETA DE NOTtCIAS 
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TUDO SOBRE O ESPIRITISMO 

Progl'ama "A Verdade Sobre o Espiritismo'' 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 
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CLfNICA MÉDICA - DENTARIA 
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OUTROS BENEFíCIOS 
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isua.s a.presentações. Nla 
os 1IDitei. porque não te!Ui 
capacidade para tal. l1WI 
se ele longe pude.sse ~~l 
los, 0 faria com todo ptac:• 
zer, poJS. eet.e ano l& • 
vi em duas apresenta~ 
e eres mostraram o porq.-. 
ele .serem os melhOres. i'k: 
n.as.mente, não coneoraa
ram de eu ter apreaen-

- do. na coreografia de BA'IJ
DE, .PAZ e AMOR. um .... 
lho com seu cacblrnho e • 
lnl1l bengala. RiO-me ~ 
DUDOrla 1rrisór1a. Se n'
se pode apresentar um 
bondoso Vel.hO, que ~ 
senta o si.mbolo da boll4a
de e da humildade da noe,,. 
sa querida Umbanda. G 
que me dizem da apre,en-
tação de outru entidMe.!, 
como ocorreu. prlnc1p&l• 
mente EXúS e PomDaf 
Giras, com tridentes nd 
mão da.ndo estrepitosa& 
gargalhadas, 'llle aos me• 
nos avisados poderia im
pressionar mal. 

Bem mel!$ 1rmão& eu 16 
queria mostrar o meu pon• 
to ele vista. Nunca. ataco 
nmguetu porque DA<> é de 
meu te1tio, mas não Se e...
que9am que sempre ~ 

defenderei e à nossa :Re
ligião. Já dl.sSe por diver• 
sas vez.e6 em público e no 
ru.crofone aa Rádio con
tinental, que o mais im• 
portante é participar e nao 
vencer e é por 1.sto que 0 

Terreiro de Oxóssi =v~~~P:ª c:!:-
frarernizem e se 1,rmaneu1s 
pois a vitória pertencerâ 

U e d A. l sempre à umbanda. ma asa e ngo a F1na.11zando gostaria ~rlo 
lembrar aos meus trmãOlf 

o Terreiro de OJtósS1, <M.all• 
lfrd Kibuco A.soba>. 6 dlrt• 
gldo com mmta competênc:1& 
pela YalmisA V8'1dete doe 
SaDtoe e f!lmCIOna aos sába.• 
dos de 16 em li dias. A cas& 
que 6 de Nação dle Mlg(llla 
:funclOna na Bua da Abolição, 
N e é uma dU ma4s PNStt· 
gl&daa du CIISll8 ~ 48 
o,,~. Dona Valdete 6 

l>astAIIDte pres~ pela SIJ& que na próxima aprese;; 
com~ dentro do l!80W tação da mi,nha mús 
• 011:Tega COil8igO r,aad1101101 não terá mals um Velho 
funciament.os dot uitlgca c:ui- mU1t.o pelo contrário. _.. 
Cklmblés da Babfa. Par8bml8 rão dois. •""a. 
pela ª"'""""- -.... Que oxalá 08 prow, 
ta e!:'~-;""'~ sempre com o VQl!SQ Divi-t1 
sempre à sua dlspostcllo para. no e Sagrado Manto e que:, 
qua.iquer COISa qu;e &ela. em o meu Pai Ogum os ajrude 
benefldo à ~ Offl)Ça,,,.'., a vencer, j;o<;las C\S ttJncul-, 

- ....,. .! aactesl. 
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''Oiô Cocorô'' ( Olho Gran-de) ! 
WLADJMIR CARDOSO DE FREITAS 

' .A nooaa missão sempr,, 
ltoi à.rdua. e espinhosa. maa 
G6 ~áculos jamais noa 
.Cizeram mêdo ou cawa ·am 
· esmorecimento. .Ingressa
llnOs na Umbanda há ca-

f.!líorze a.nos, ocupando al
gumas funções na Fede
ração do Estado do Hlo, 
QUe era então uma ore;a• 
111.ização precária. Logo a 
9egU1r foi criado pelo Dr. 
Byron Torres de Freiliab o 
J.n.stituto de Estudos Afro-
Dra.slleiroo, no qual as&u
mimos a função de &>crP-
tlário. 

O Instituto fwicionou 
;tfmante três anoo. Ant1-

i gos membros pleiteam 
, ~a o resta.belecim~nto 

deaia entidade de cu1tura 
RU,losa. mlcia,tiva louvá
,el. 

A noss,a primeira Vitória 
em favor da Umbanda. foi 
em 1958 quando consegui
mos. por intercessivJ de 
•utoridades amigas, um 
llmPlo aobrado, que serv1u 

-..-atuitamente de Sede pa
ra a Federação. Naquela 

& !6poca foi um grande bene
flc.lo- pols eram enormea 
lill dJ:tl.culdades financei
n.s, e a entidade não po
dia arca.r com o ônus. 

Já preatáva.mos então, a 
IIO!I.Sa efetiva colabora,;ã.o 
• "O 01a•. divulgando be
manalmente os Centros 
lmspírita,s e aa coi.Sas da 
DOSiSa rellgl:ã.o, colabor an -
do com meu saudoso g ':.ni• 
l0r e outros compa.nhei• 

'll>S. Tempos a.pós, auali • 
aamos e chegamos à con 
elusão de que a Sede <.:é.a 
tral devia ser local zadt. 

, Ea Baixada. Em 1962 ins
talamos o Escritór.o d~ 
Federação em Nova Iiua
,ou. Procuramos orgamza1 
li entidade da melhor ma
neira, criando fichárioE t 
kldo um sistema de serv1-
00S que a.ntes não exis • 
~-

Mais um tento conse-
au1mos: abolir os !am,ge
arados "Alvarás• que então 
a poitcia arbitrariamente 
e obrava pra func:o.ua• 
mento dos Centros Espa-i• 

. Assim, a entldae1~ 
agremia.tiva cresceu em 
l)r<)Jeção, granjeando mui
los associados, sendo pitt 
Dlao, porém, enfrentar a 
,ebeldia de malllS Agente& 
lia Lei, que não se con~ 
lormavam com a supres.sí\c, 
~ um antigo e rendoso 

upedlente. Mas uma eta
pa vencida. 

Em 1964, julguei que ei·a 
necessárlo, para elevação 
4o conceiro da Umbanda e 
da própria Federação e 
ampliar a a&Sistência ao., 
irmãos, uma Sede Própr.a. 
Lançamos a pedra funda
mental, em 1967, aprove1-
tando O inicio da con.stru• 
ção qUe se encontrava 
paralisada, 1 a nçamos o 
Hospital e Materni11ade 
Espirita Umbandi.sta Em 
se tratando de uma atiVi
dade nova. a falta de ex
periência era no entanto 
compensada pela boa von
tade e pelo.s es.forç,o.c; ináu
cMooe para servimos bem a 
noasa religião. O oom 
atendimento, e o máTlmo 
de atenção a.os associados, 
norma impo.sta por n66, e 
a selecionada F,quÍIJ)e de 
Médica e Dentária, foi 
grangeando a simpatia e a 
satlsfaçáo do quadro so
cl.al. que aumentava gra
dativamente, subindo a ml
lh&re:1 o número de a~n
dimentos, num clima de 
elevado respeito e frater
nidade. · Ella motivo tam
bém de satisfação dos as
sociados vertfica.rem que 
dia a dia a construção do 
Hospital progredia. mal
grado a.s difleuldades f1 -
nancelras Q u e s e mpre 
exi5t1am. em função do 
desenvolvimento da socie
dade. 

Quanto à Flederação, era 
imcd!ata a nossa assistên
cia e a., proVidênci!l{j, 
sempre que necessár.as. 
Promovemos a legaliza
ção Juríd:ca ("Estatutcs") 
de mais de oitocf'ntos 
Centros Espiritas. Qu:mto 
a disciplina Sacerdotal e 
religiosa, cola1'oramos de
cididamente, com a orga
nização do "Suplemo Con
selho Sacerdotal Afro
Brasileiro", que inStitu·u o 
"Oodigo Sacerdotal Um
bandista. e Afro-Brasilei-
ro". 

F.ste relato histórico 
sem pretenção de auto
promoção, 6 a verdade in
conteste e retrata os fa
tos sem sofismos. pois co
mo autênticos umbandis
tas, não adotamos a men
tira e o subtefúrgio. Edi
tamoo dois livros em par
ceria, lançamos uma Re· 
vlsta., particl.pamo.s de um 

programa de teJ..evlsão. O . 
considerável p a trimõni<> 
que arduamente foi cons
truido para a religião, ali 
está para ser conclui<iv. 

E agora a pergunta que 
não tem resposta: O que 
fizeram os UsurpadorP.s e 
traidoNS da Umbanda, 
em dois a.nos de crimes. 
corrupção e imoralidade? 

Falta de recursos não ~ 
desculpa, pois arrecada
ram, de várlo.s jorna111, 
quinhenro., mil cruzeiros, 
numerário que daria para 
coruitruil' um patrimônio 
igual a.o que foi encon ka
do. Se alguma obra foi 
realizada, esta não foi em 
Nova Iguaçu, no villpendia
do e outrora glorioso Hos
pital da Umbanda, alvo 
maior da ambição e do 
"õlho gra,ndeº dos amigos 
do alheio! 

OORRESPOND8NCIA • 
Toda correspondência para 
Wlad,mir Cardoso de Frei
tas deve ser remetida pa
ra à Rua Pernambuco. 1161 
- Piedade - OB. 

Tenda Espirita Santa Ri
ta de Cássia - LocaUzada 
à Rua Júlio Kenge, 29 -
Cobrex - Nova Iguaçu. dl
rigida pela Ialorixá Alctdia. 
.Promoveu no sábado "To
que~ para Naná Bun1quê
em comemoração aos ,jez 
anos de trabalhos na reli
gião, farendo realizar nils
sa com a presença dos fi
lhos da casa e conVidados. 

Centro Espírita 
Sultão das Matas 

A'nda em SU'll, sede de visi
ta:;. o nosso repi'l<se:nt411!1:te 
Francisco Torres Dias, visitou 
o Centro Espirita Sultão das 
Ma.0011. que tem sua Slmpat.1-
ca sede na Rua 13. númeni 
312- INPS de Coelho Neto e 
q.ie recooe a d.tNc;ão <1a oom
petent.e Babá Me:roedle:! BU'
o,.,i,a 

o Guia. Ohete da casa e o 
eeooe10 Suitão das Maws e & 
Mlle P.:qu,ena 6 a zele.dara Inà 
t-acr.eco. ~ a ma• 
~ms gentil oom que foi re
cebldc O ll0090 represen18lnte 
e r,~ à. d1s,po.,lção ~
,es na;sos irniãos dle Dê pa.ra 
qua!o-uer colsa em qu-e ~ 
m<IIS ~ llte!s pe.m eaes. 

Prece Das 

Seis Horas 
MARIO BARCELOS 

São seis hor88 da tarde. Neste momento, forma
mos a grandiosa Corrente Mental da Caridade para 
a prece de Oxalá e rogamo.s a todos os nossos irmãos 
que estiverem no.s ouvindo que coloquem .sobre a 
mesa de refeições, um copo com água e uma vela 
a.cêsa e que se concentrem conosco. para a nos.sa 
imensa corrente de cura e justiça. 

Oxalá, meu pai. Nesta hora sagrada rogamoa 
piedade wra os que sofrem e lhe agradecemos a gra
ça que o Senhor nos deu de podermos ser útei.s aos 
nossos semelhantes. Agradecemos o direito de liber
dade quando mui~ jamais tiveram este direito. 
Agradecemo sao Senhor rodo Poderoso, termos pu 
de esp1nto e saúde, quando milhare.<1 de trmãozinhoa 
nossos estão presos aoo iel~ de hospitais. hosplclos 
e caaas de saúde. Nós lhe imploramos, Deus de todaa 
as crençaa, que permita que Omulú e Obaluaê, Deu
ses das pestea e das moléstia., no sajudem nesta cor• 
rente de fé e oompreeDBão e que possam. com a força 
que o senhor lhes concedeu allViar dos males nesta 
hora sagrada, todos aqueles que mesmo sofrendo tem 
fé. Rogamos, senhor Meu Deus, que permita que ce
goa voltem a enxergar, aleijados voltem a andar e 
que que nos corações nublados pelo ódio, surja o ra
diante sol do amor e da compreensão. 

Cheio., de fé, pedimos ao senhor. C>xalá. que ex· 
t1rpe o rancor dos corações daqueles. que atrás das 
grades de uma prisão. pagam pesadas penas decor· 
rentee de minuto8 impensados Pai. nós que o trare
moe sempre no coração lembramos aos nossos irmãoa 
sem !é. que se dormlrlfl.os e acordarmos. o senhor 
estará conosco e ~ dormirmos e não acordarmos es
taremos com o senhor. Isto representa que nós e 
Deua estamos sempre juntos. Deus nasce em cada 
um de nós quando amamos aos nossos semelhantes e 
morre em cada um de nós quando trazemos no peito 
o ódio, a inveja e a intriga. Vamos portanto. nesta 
ho: a sagrada das seJs hora.s da tarde e em t,oda.s as 
hors do d1a e da noite, manter Oxalá vivo em cada 
um de nós, d1str1blulndo apenas amor. 

Nós lhe rogamos, Pai, que permita que Xangô. o 
grande Deus da Justiça faça Justiça aos injustiçados. 
Rogamos ainda Pai. que nesta formidável Corrente 
Mental da Caridade que distribulmos nesta hora para 
os mais d1stantes rincões do nosso imenso Brasil que 
todo o povo da nossa terra s1nta a necessidade de se 
espiritualizar. pois é o ~1rlto '1Ue representa a ver
dade e é êle que permanece, quando nossa.s matérias 
que do nada vieram para o nada voltem Facam 
agora. meus irmãos. os seus pedidos e depois des
pachem a água do copo do lado de fora de suas casas 
e deixem que a vela se acabe Orem e peçam o que 
desejarem- a estejam certos de que Oxalá ouvirá a 
cada um e dará a cada um de nós o que merecermoa. 
Sua abenção. meu Pai Que oxalá abençoe a todos 
os nossos Irmãos. sejam brancos ou pretos pobres ou 
ricos e que abençoe princ!palmente aos nossos irmão· 
z!nhos que não tem fé. Assim seja ... 

LEIAM E DIVULGUEM 
TABLóIDE "GN" NA UMBANDA 

4 ANOS DE ATIVIDADES 

NOVA FASE 1 

A lmal ESTÁ NO FESTIVAL 
• 

INDOSTRlA DE MóVEIS ÃLAMO LTDA. 
FABRICANTES DOS MóVEIS DE FORMIPLAC, BUFtS, MESAS, CADEIRAS, ETC. 

SALA, COPA, COZINHA 

RUA l!IRATINI, 75 ...:_ TELS.: 3810 - · 4310 CAXIAS ESTADO DO RJO 
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TRIBUNAL ESPí ITA 
Recorte este cupom e envie para a Rádlo 

Continental, Rua do Riachuelo, 'fS-, 3° andar, 
programa A VERDADE SOBRE F.SPIRITISMO, 
citando um tema para ser debatido no TRIBU
NAL ESP!RITA. 

N Jme ...................................... -. 

ENDEREÇO ...•••••••.••••••••••••••••••••• 

TEMA •.••.••••..••.•••••••••••••• • •••• • • •. 

Obs.: O ouvinie que tiver o 110t1 \ema Nlecio
nado, seri oont.ern:pkdo com w:n }Jl'tmh). 
além de participar do corpo de 1-·•adoa 

J_~go de Búzios 
O nosso companheiro, Babalorixá Mario 

Barcelos, atende para jogo de búzios, às ter
ças, quartas e quintas-feiras, das 15 às 20 ho
ras em nossa sede, na rua Pernambuco, 1161, 
Estação do Encantado. Os interessados deverão 
procurar ficha na secretaria. 

Ganham Placas de Prata 
... Melhores Intérpretes -Plliranbe a. rea.tzaçâo, do

m , l i{! o passa~o no Engenho de 
Oent.r0 At-'étioo Clal:>e 1im 
júri a,pecial desjg,>a:io por 
.i.q.ieia a~ntiação es,-o lFU 

oo melhores intérp~etrs da. 
a.01te aos q:1ais conceàeu 
quatro p!.a:e.s de pra.ta. Inl
e1a.u.ente d,veriaru tt-r sido 
tre~ rnru; confu no·,1v. empa
~ . L Di,etor Sr..,ci.a.l do Clu
be, a.glndo com muite nab!
iidadE d.e;:1d.iu dar ma;s uma 
o,adl, que toram ll6Sl.m aistr1• 
buldas: João Bal'I060 de Me
nezes, Jorge Just-0, Sérgio Li
'lla .- N'! da Soares 0-,,,hra <·· 
p ,a sc1as lnt.e,-pretar-oes n~-. 
canti-,a.s Sete da Li1·a Rei da 
Umt.anda Audara Ma ;a Vo
vó t'amblnda e Mil,'.a Mu.Qm
tM,, 

O Júri esteve ~ con,,
tl.tu.1.10: Presidente. B2-ne<11w 
c-omes Vieira que é tambem 
o E'r º S1 dEnlle do Eng(,IlnO ~ 

Dentro Atlético C1 ibe - La 
~.1!f"te da Si'va. Ya or!Xâ ela 

~nda Espil"ita Caboclo l::i<!'t~ 
F,·>.as - Vaooa de Uilvell'11. 
Costa Yalorixa da Tenda 
upuita Caboc o &te Et.tre
la.s - Va1d.mar Mo:1te!ro ~ 
Agi:,ar Babalorixà oa ren<Ut 
.l:!.sp1rita Caboc'o Tupi e seie 
p-:_e,as - José Mar a se:xe:s. 
"I't-nor de ôp~ras do l!l;te.oo 

CE e .asa 

d.a. G~ e~ W.= AJmeida. Ogê. da Tenda 
plr,ta Cabodlo Tupi e 9e 
F exas. f 

HoJe o mesmo jú:1'1 'º~ 
a mnc!ooa.r distribulll4t0 CIIIW>t 
tras pl81C6S de praitas 80!! _, 

hc}:-ee intétl)retes "ª ~ 
ªª SE:mi-flnal. ,,. 

de l.ázaro 
e Oxum Ap.arecid.a I 

cto:,ungos dll6 21h à. lh da m,i
noa .., prog18J'.lla A VERIDADJI 
SOBRE O ESPIRITISMO • 

'Tenda Espirita 7 Penas dM 
.AJm .... ~ - Sede: Rua Vieii-a 
Ferr ira. 246 - Bonsuce.sso. 
Sessões às sextas-feiras. Dlre• 
ção da Yalorixá: sra. Roer. 
Barbosa Nunes. 

NA RONDA DA FÉ 

O nocsso cor.1p.i;1J1. ,·o fran-
1.'if;(:o TOrl'i:S O.as l'IS!,OJ o 

Centro &.-pITita Ca.,a ª" La
zaro e OJ..'UIIl Apare.: da que 
tem sua s"de na R.1:a o:. o:·
~ny 120, em Rea e .1go e qu-, 
,e«:bt; a competente a.,reção 
da Yalorixá ll'' ne Mmtn0ll. 
Na ocasião realizava-se uma 
grande festa. naque 0. casa e, 

o ooo.so companheiro foi .tl
ro d.e grande, nomenatremi 
fXlE:n.sivas ao SORE ao Ta
blóio, e a Rádio Continental 
"lilck! epresentamos todos o& 

nj/:ra.deeemoo sinooremem.e 
a utenção dis,pensad-a. ao ~ 
so ümão e llg'radecemo5 .. 
ti,,m-:nagel)S e rogamocs eó 
G1u:1 Ohefe do te!Teiro, qirj 
e o C81boo1o Treme Terre. -
•luimne a. coroo. <1& 8lla- Bllt 
bá para que Ml po.-. ~ 
QIJ.a ~ <l!lmpr.iMo & 1!1118, ... 

lha1ute m3ssão d-ent4'o dia J)QI,,, 

si. reUgl~. 1 

Centro li'.splrita ~ão Jorge e 
Senhor do Bonfim - Sede: 
Rua Mana Benjamim, 195. cs,, 
sa 1. Pilares. Direção da Ya
ltor.ixá: Sra. Aydê 

Tend3 E•pirita Cabof'la Ju· 

rema - Rua Helena. 53. R,ea
lengo. Bessóe.5 às quartas-fei
ras. Atendimentos às segun
das-feiras a partir das 14 bo
Pa.s. Yalorlxá: Sra. Cacilda 
Barbosa. 

Tenda Espfrita Ogum Rom
pe Mato - Rua Parima. 133, 

GENTIL SALDANHA 

Parada de Lucas. Direção da 
Yalorixá: Sra Odete ~ Frei• 
t4<.'3. Gira em homenagem a 
Ogum dia 22 de abril. 

Tenda Espirita São Cosme e 
São Damião. Serj,e p,"·opria na 
Rua Guaiba. 326, Brás de Pi
na. Direção da Ya-lonxá. Sra. 
Georgtna do Amaral Silva. 

- - - - - - . -----------
LEIA TODOS OS/ 

DQM I NGOS 

GAZETA NA UMBANDA·, 

Comesfiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades Atacado e varejo 

Preços especiais para terreiros e umbondistas em geral Massas diversas 
l 

pelos menores preços 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 

Rua Dois de Fevereiro, 1085, lojas E e F Pedidos pelo Tel 229-1376 GB 

' 

• 
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Falando de Outras Crencas 
.> 

GUANABARA - ••Se al· 
~uén1 pensa ser 1-elig1oro, 
leve ~ ref,rell/1' sua lin~ 
~ fa(OOI' o bem, porque l.Sto é 
bom paa-a Deus" - com estas 
pala v1-as Q padre Man.irlcio 
enc.e-rrou sua oração contra IM! 
l)e,la vras t.onpes que ta,n1iots 
IIW!lles têm causado aos jovea:111 
que não têm o amor do la.r 
e • procUlllL ne.s ruas. nas 
~izades também sem aff'tOS 
e sem uma dl.rebriz. Amor, 
llltlllimde e felid<lade são pe,
IMTM que devem ser re,pet4.
~ todas as ho!'as. 

PJ1IIR,ôPOLIS - ~&-
11,,ta,; de6ta cidade estão ui,. 
t,Lma,ndo os pre,pa,rativos PfllI'I\ 
a grande rooe,pçiio que o go
wmadar ào Estaido p;resta:m 
a,o nosso impeo:adoir na cftlte
llira! de Porc:iún.cuaa de SNl
tal!Ml. 

l'RJLANlDA DO NORTE -
Protestantes brigam nas ruas 
-cmn contingentes po'..i:ia:G q,1e 
p-otegem um grupo de cn' o

!li<'-OI" en.cunalados... num 

1:alrro daquela ca,pital. O li· 
~r protestaairte decla,rou-se 
favorável a. wna guen:a cwlll 
peloo 8e'U6 direitos relig!OBOB. 

NCYI'A - Deu.s <1.ese,3a ~ 
em todo.s o.s qua<ll'a.ntes da 
ten,a para que .seu nome P»>· 
• viver eterna.mente nos J{\,
blos dos puros seguidores dl& 
aua detemrl.nação. 

OENTR,O - Sa,ú,de to4os 
nós derej&mOL'I... Paz todos 
nó6 ~-• • J: aanor ••• 
é ne<:es.sárlo a todas as ~ma& 
pos,t,o que. llelll amar, a '\IStd& 
pa-óe a sua ftna«àade. :ea,. 
i;eanoo a sua crença na 11a-O.• 
de. paz e amor, Imz de Qu-. 

11alho, esta.ré. ~do o m'l• 
crolone da Rádio C0111tinental, 
a partir de ......... para le• 
var aos lares de todo o :Sratll1, 
a sua paiawa ae co:i!orto ... 
l"a s ndo de outras crenças. dl\ 
116 boas-vindas e este iro•ã.o 
q.ue sempre esteve ao lado doe 
mal· neces51ta<ioe ... 

CP.MPO DE SAO CRIS'Tó-

O Júri Que Funcionou f 

Foi o seguinte o Júri Oficial que funcionou do'min-
1<> passado por ocasião da primeira semifinal: 

Presidente Gel.wn Guilherme Ortlz Sampaio 
membros: Franclsc.. Torres Dias - Eliana Rabello 
Alda.léla. Guimarães - Francisco Barros - Deputada 
:Wilza Mauriclo da Fonseca - Arnaldo Schneiçler. 

O Júri Oficial de Intérpretes foi: Florestam Jupia
tú Maia - Célia Araújo Rocha e Fernando Costa. 

FINAL V AI SER TAMBÉM 
NO ENGENHO DE DENTRO 

Lamentàvelment.e se consumou a impossibilidade 
de realizarmos a grande final do 2.° Festival Nacio
nal das Cantigas de Umbanda, no próximo domingo, 
4 de junho, na secle do Mackenzie, como estava pre· 
visto. O clube não concordou com a venda de ingres
sos na porta, por razões de ordem interna. Como o 
festival tem entre outras, a finalidade ·de angariar 
fundos para a compra da sede própria do Supremo 
Orgão das Religiões Espíritas, decidimos aceitar u 
oferecimento do Engenho de Dentro Atlético Clube e 
faremos as duas, apresentações finais, ou sejam, hoje 
a segunda semifinal e domingo que vem a finalís
sima naquele clube. Assim sendo. até o seu final. o 
festival ocorrerá na sede do Engenho de Dentro. na 
Rua Monsenhor Jerônimo, 135. defronte a estação do 
Engenho de Dentro. Aproveitamos o ensejo e lem
bramos ao público que o ingreso para a finalíssima 
custará cinco cn1zeiros, e poderão sei· adquiridos. na 
sede do SORR no curso ela semana ou no domingo 
na portaria do Engenho de Dentro. a partir das 13 
horas. 

V .li.O - Neste 1oca.l O pai,,tor 
Sóstenes de. ig:re}a EVangél1• 
e.a está ounl/11.do oentenas de 
doentes portadores de t,od,os 
0$ males. Mwtidão tM61lcu.là• 
vel busc-a aquele local p31l'a. re
cet>er as graças do irmão SóS
t,e~. 

NOTA - Je&UB, ,!é. aw.18. 
em nome d.o meu pa.l., quail,
quer IJl1l que tenha ~. 1184-
vi.a.Tâ quadq,uei· oor. Ez!llS. 
pret,00 velhoo, cabocloe;. J)6dres 
e pa&tme6 ~teg. ~ 

- .. ~. ftn lll0lne -
Deuis o Todo Pod&oso. 

OA.MIPO ORANIXE (OB) 
Na estn.da. dOIS OaboolOS, 380, 
eac.airã.o reul!ldd°" 01!1 oom.p<>-
nentes da -cidade Batiste. d.as 
or,ianç,a.s QUe anualment.e reú
ne dez mil pessoas pe.Ta co
me.mora,r o dia. pri.metro de 
n,1110. daa <1a fundação daque
.ra ln.s•tlbuiçáo de cairitiade. 

NOTíCIAS DE 
TERREIROS 
T~da E>,-plüta Três R~is d;~ 

Umhtiln.cJa. Rua Basílio de 
l:Jrilo. 43, no Mé:er. 

rf::D.na Ei'oir, ta Caboc:l'<I Ja11-
d.l.,., Rua joaquim de S<>:iza, 
116- Nova Iguaçu. ruu~l i!e 
Umlla;Dda. Diretor Al varo de 
,\raújo. Yalo:ixã Zu-1m::a 
.Brasil. Toq.ies llli q.ia•rtas e 
•.cx1ai:-f:eiras. 

• 
Ab8çá dle Ia.nsã- Rua Hele

w ; bairro S01idâo. Belford 
R,ô"-t>. Ritue.l de Angola. Ye.
J,or.:xa Mana Jooé da. silva, 
toques aos séha<los de 15 f".m 
15 cl:as, jogo de búzios dialli.a
:neo•re. 

• 
'l'enda Espirita, Ogum Rom

pe M.aito. Rua Valdema:r Via• 
na. 19 Padre Mi,g'Uel. Zelador, 
WlLl<ll-:cy S, Nascimento. Ses• 
.sót's de Cll4'id&de as Wi'Ç8S
ft>LT11s (mesa). quarta-fell'B, 
tl!'?'reiro eom con&rutas .e Il1I. 
ú}t-lma. sexta.-fetra do me6 gi• 

ra dR" Elcú. 

TENDA ESPIRITA SANTA 
B.~BARA E PAl GUJm 

Rua Silva Vale n.' 781 -
Cavai cante 

YalorlXà Ma.ria da Concei
çõ.o. 

Gula-Chefe Caboclo 7 Es-
trela. 

Sessões aos sábados a par-
til· das 21 hnra,. 

CABANA DO CABOCLO 
SETE FOLHAS 

Rua Uon.•a~a Campos. 71 

YalJrixá Astrngllaa 
comnmca que sua festa do 

clla 23 sera em homenagem ao 
OrLxà O~mn e convida todos 
irmaos de fé para tomar par
te da mesma. Inicio previsto 
para 18 floras. 

As ~2 Que Vão Ser 
Apresentadas Hoje 
RELAÇÃO DAS 22 CANTIGAS QUE SERAO APRESENTA,,, 
DAS NA SEMIFINAL DE HOJE PELA ORDEM IJ8 

APRESENTAÇÃO 

(28 DE MAIO DE 1972. 

1 - Vovó Rosa Baiana - Rosa de Oliveira Rocha 

2 - Dia do Agô - José Paulo 

3 - Pedido a Oxalá meu pai 
Souza 

Livanilton Sales dtl 

4 - Cavaleiro Branco - Adilson Figue·ra e Luércto 
Guimarães 

5 - Machadinha de Xangô - Laura M D1:n ni;,ue:s 
6 - Saúde. Paz e Amor - Paulo Roberl.ú 
'l _ Abassà em Festa - João B9.rroso de MQn~zr.:. 
8 - Sonhei - Antomo Fel'pe de Araújo . 
9 - Louvação a ransã. - Oiá Ifé e Matambalê 

10 - A Minha Dcvoçao - Círio Martins 
11 - Cabocla Jurema - Marcllio ícaro Frusca 

12 - G~neral - Fernando de Souza 
13 - Mant.o Sagrado - Elis Cosme e Wilson de Oxóssi 
14 - Caboclo Pena Branca - Rosa de Oliveira Rocha 

15 - Sempre te Aruei - Zuleide e Barroso 

16 - Desafio de Preto Velho - Fernando de Souza 
17 - A Dona da Rosa Vermelha - Júlio e Cac\lda de 

Ass~ 
18 - Louvaçao a Jesus de Nazareth - Livanilt.on e Nizia 
19 - A Rainha da Cachoeira. - El.sa Lellâh e Matambalê 
20 - Irmão de Boiadeiro - Antonio Jorge Viana 
21 - Louvação ao povo de. caluuga - Valdlr 
22 - Na Gira da Umbanda - Airt.on Vilar e Timbó . 

ATENÇÃO 

Os candidatos deverão comuarecer às 14 horas pa.rr 
o neeessário ensaio com os Ogás oficiais do !estival. 

Clin.ico Modelo 
Rua Engenheiro Lafaiete Stoclker, 1.049 

Largo do Bicão - Vila da Penha 

MÉDICOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLANTÃO NOTURNO 

Pediatria, Cardiologia e outras especialidades 

Doze médicos, quatro dentistas e qmitro 

entermeiras dia e noite à sua disposição 

CONV~NlO COM O S.0.R.E. 



) 

-
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O Poeta 
Os ouvintes do programa 

"LINHA RETA", produzido e 
dirigido por LUIZ ALBERTO 
MARTINS, que é utnQ me.n
Eagem dirigida aos oorações 
que sofrem e a.D$Í8IIJl por 
uma sociedade ma.is 11m1<na • 
feliz e que atualmente vai ao 
ar todos os d0ln1ngoo. no bo
nir19 de 8blómin às 8h4õmin 
da manhã .pele.5 ondas sono
l'86 da Rádio Rio de Jainei.ro. 
tendo como base o trJAngu
lo EiDUCAÇA0 - TRABA• 
LHO - ALffiURISMO. há 
muito que (stav.am a.cosi11ma
dos a ouvtr a palana s.in.11-

Cabana Espirita Sao Sebastião! 
-·-- --· A caba.na ~ta de São 

8ebast1io, tem a aua sede 
própria na latrada de Ma
dureira, na cidade de No
va I~u. Estado do JUo 
• reallza reuniões de ~
dade aa t,erçaa, quarta., e 
quint36 e sábados à partif' 
das 15 horaa. A ~a 6 
presidida pelo ll05SO esti
mado irmão Bumbeno 
Martins de Souza e é uma 
das mais prestigiada., da· 
qué)la região fluminense. 
Na fo'o, um grupo de mé-

Escolinha Aladim 
Maternal-Jardim de Im-âncla - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English 

Ensino E.,peciallsado 
Grande àrea para recreação 

Rua João Alfredo, 32 - l\Iuda 
Telefone: 232-0250 

ci :,:;__" a.iquele terreiro 
C'l"' ·,,do se preparavam pa
r:, -~ . ücio da :sessão. 

DIREÇÃO DA PROFESSORA NELY 
MATRtCULAS ABERT~ 

Relação D,as Primei1r.as 
Fin,a,l,istas do F estivla-,1 

Pub1icamos abaixo a relação das pri
meiras onze cantigas classl!icadas domin
go passado, para a final de domingo que 
-v,em. Deveriam ser 10 apenas as s,clec•o• 
nadas mas face à um empate, a oomta
são decidiu incluir mats uma. fazer.do 
justiça às duas que tiveram o mesmo nú
mero de pontos. 

Relação das on:r,e (11) cantigas cia.s.,m-
cadas para o dia 4 de junho-19'12 

1 - Vovó Camb.nda, Adilron e Luerc-10 
2 - Audara Maria. Cacilda de Assis 
3 - A Mata Vitg€m da Jurema. Fer11~!l

do e Daniel 

4 - Oxóssl Caçador, Livanilton, FernWJ• 
do e Waldlr 

5 - Figa de Guiné, Timbó Mene7,e,i ~ 
A1rton Vilar 

S - Louvação à Naná, Antonio J01'te 
Oomea Viana 

7 - O Sol Brilhante, Cacllda ae Assia 
e Alulzio Pimentel 

8 - Oh, Lua, Adilson e Luércto 
9 - Cairam Roas, MarciUo Frusca 

10 - o Seu Ogum, Antonio Feltpe cte 
Araújo 

11 - A Risada da Maria Mulambo Ma
rio Rogerio e Osmar Garauna 

da r •d I ,-raternL aae 
ra e a.miga, impregnada do 
ma!S alto teor de calor h.uina
no. a,c poeta ANTONIO NILO 
BORGES. a.través da seção 
~IOMENTO.s DE POESIA, 
<'!lóe ao som dos bell.ssimos 
acoro.-es da melodia. "00:tM• 
BRA", prefixo tmdicionaà di
ri.p.do esp.ciailmente a ge.ne
i-osa colonia portuguesa do 
qual o lfrtoo va,t,e era um d-Os 
Dl!Ú.!' tlusltt8 ~ta.ntes. 
tra:~miti.a sublimes mensa• 
geus fra.teru:l66. 

Uni& triste noticia V1:i<>- po
rém, aba.lar e comover ~ 
.:,'t"nt.imen~ àe todos aqaeln 
<l~ se toroare,:Dl ouvintes • 
s.à,rnJI"adoreS da eJW<Jsa e l!llm
pá.t.iea ~ Que pe.utava a 
~ e a simplicidade co• 
n.,o nomia àe vlda. ~ti-vamr 
d:> o Idea.l Sublime da Har• 
m:•his o na.te-rnidaid-e On~ve-r
~. 

s1111. meus l.rmã.os e ~ 
1rmM A.NTONIO NU.O BO!R· 
Offl del.m'll este mund-0 e, 
ec.~ a alma &O Cria.
dor, partiiU P3l'& a PátJrja -e'Ã• 

pilit.u.1. 

N01iSO bom. ~ e leal 
t'Clmpa.nh,eiro nos pre;e,cteu Ill6 

101J86 ~m que toclios nó3. 
u:m dia. também ~ f&• 
ZieT e. se deixou aqui na Ter• 
ra uma sa.Udade imeOsa. um 
vazl<> enorme e uma Jac-\ll!lll 
di!ictlmeote pceéoehirel DO 
tli.o q,--1do progra.ma "LI• 
JorHA .RIETA" .-tsl•n-06 o can
:;o!o de saber-se que ele. da 
h)ia.r onde se encontra, com 
a granct: zs e iml,dia.nte bao· 
<iaffl' de seu imelliSO coraçào. 
vibiará p05e.tivamente com as 
Fcm;as Espl.ritas d<> E.5paçO e 
ajudará., por certo, a promo
ver este p'a.nêta de ex-piação 
11 prQYQ.s a mundo de regene
ração prep,a;ra.ndo. oo _Plano 
superior. a V'<ita tríiumti do 
CORDEIRO DE DEUS, 00!1• 
solidando, na Terra., o Rei
l'lB.do Glorioso de Jesus. IU> 
Mv.n<lo Maravilihoso da Fra
t,errudade, onde a humanlda.
de er.toa:á, faalendo um côro 
divlrul,l oom os .A!ll-jos Bencij. 

tos d-O ~nh<n": 

"C->ILóR.IA A DEUS. NiAS 
~TORAS, PAZ. NA TERRA, 
AOS HOMiES DE BOA VON
TADE" 

Ne&te àia diwso a humaru
dade terá. ultrapasado as bar• 
teirnl! da Lntolerâ.ncia, do ra.
osmc,, d<> secta.rismo r-€,ligio
so t: da.s ldeologi.as pol1t1c1M1. 
falando todos a memia lin• 
gua da oompreenEão e da ha.r• 
mor111a, DO "MAIS BEúO DE 
TODOS OS IDIOMAS"· 

Uafs Q11e a mooca.. mas que 
[o Espexanto. 

li:xlste um outro idioma, DA 
[verdade. 

Mals do que todos. b,,'.o e Ea• 
[erossanto. 

"º qu;al pode entender-se a. 
[Huma,niànde-

N".mhum ~ ma.lar =· 
[ p;lic'..dade 

•~ nenh'tlm aproxima as al• 
[mas tanto 

On,&, há torm-enta, traz se
[renida.ck: 

Tráz a esperança . onde há o 
.'.d..esenc~mto. 

CARLOS ALLEMAND 

Tem ume. Só paJe,-vm, no Ell• 
[ treta.n,ta. 

Irradiia. a aliemu.ra. a su.a.v;!d,!l.ci. 
E aa ha.mlanias àe um (ormo

[CGm.04 

E o idioma d& PK e da. 2111!• 
[2Bde 

E o s-;u nome - duJ.cissimo 
[acailento 

Outro não é, senão - ''FRA,,o 
[TERNIDA.DE· •: 

ANTONIO N'IíLO BORO!B 

F.sta man.vi.lloosa poesia da 
.A:ntonlo Nilo Borge,s :faz p&l'
te dO liw-0 "CA.NTIOOS Illl 
AMOR EM Ll'NHA R.l!7I\A. •• 
de Lul.Z Mbert.c) M.:M,tma. 

Noticias da 
Equtpe 

Vovô Chiéo ! 
Oentro .IS&l,l!Jr!.-t.a. Caboclo .As. 

11& V-ero:e. R\.18 Qwlaivleira,, 20t, 
Or3Ja.ú. ~ Joee .e,a
dradEG. S.fit!Õe6 à$ ~
Quaa1\lu e &elltt:ati-felnla às • 
hora,.. =----

Grupo .Edp.in.U Antanlo Ge 
Pádu&- .Rrua José ~ 
293, fUndos Enc&nt.e.do. Di• 
nger; te : Norl:>erto G-al= Ri,, 
beiro- Guia Chefe Pa.i. Fl<Xl'ia
no. Sessõ.s às sextas-feL-u 
às 20 hor&6. 

.rxx 
:I'E-l'llda &.. .._ ,i.a. Pai Joào dJ8 

Minas. Rua Borja ~. OI 
En.,<7-€000 de Dentro. B81061.a4 
Ciooro. Ooruru.litAl.6 às &e&\1111• 
õas-!e.lrns com Pa.1. João. see
sões às qua.rtas e s.ibado6 com 

--canoc,Jo Urubatão 

~ l!lllplrlta. cabOclo 
lt&tultl, Rua OUAfua, 88 tu,n,. 
aos. Brá.6 d!e Pma. Babá He
lena.. Sessões aos sábaôo8 M 
20 ho:rll8. A última. sext&-tei
ra do mês Gira de Exú. 

Tent1a -f!'lta. do CatJoellll 
Bet.e Folhas, Rua Mateus Siln. 
308. Inhe,úme.. Baibeàe.õ Jos6 
Quja:1.no.~àlsseg>UDOM 
e .IJ(.ltW•fel!rM. Gula Ohe!e 
caboclo &te Fo!haG. 

EQUIPE vavo OH!Ico 

TeDda, l!lspfrlta. CMa 1.19 
J'.>eQ<!. sede pr6pr!a. Rua Pa
re.na.. 2$ Enc:mbadO. BeJba.!a6 
Joeé Coelho Vaz da ecsra. 
Gula Chefe Caboolo A!rTMllC& 
Toco e Pai! ca.etAlalo. 

Cfl/IlS\lIDt.as às quartas-feiraa 
com T!11. 7',!!á. Oka a.os sMJe,, 
d06 a pa.1·tiir das 21 horas. 
tl'lt1mo sálbn<lo de ooda mêS 
Gl,a do.~ CumJ)adres com seu 
l'lun . 

DOMINGO, 28/5/1972 

, .. (Condasá ela la. pácina) 

1e1 ea.ntaram mal. o .eemço secreto do MD 
luncionou e ele aabe 6 de colaa, ma.a não 11-
P, pola J' disseram que 6le 6 tanta coisa que 
mal& uma. meno.s uma. não altera. o impor
tante. cUz ele, 6 Ntar bem com a própria. 
eoo,clência • eom Deu, ••• 

-l!c-

,, ATRAS DAS ESTEIRAS - Muita col.!i• 
nha aconteceu atrá.s das e.steiraa do Enge
llho de Dentro, mas no fim tudo não pasou 
de queimação do fe.stival. A verdade é que 
o público $a1U satisfeito com o espetáculo qlMt 
foi quente ma.s foi também mara.vUhOIQ. 

...... * -
r. 'l'IM.Bô, O HUMILDE - Uma figura d& 
mais alta expre&ão no festival é o autor e 
Intérprete de ''Munganga'', o simpático Tim· 
bó. Ele va1 ganhando terreno pela humilda• 
de e sabe dar aquele recado como poucos. De 
ma.n3inbo ele já estará presente na final • 

• boje vai tentar botar mais uma. Parabéns. 
Timbó, enquanto uns se sentem os maiorM 
no palco, você se mostra slmple.s e com l.Mo 
?ai acumulando seu.! preciosos pantlnho/5, 
Pro.salga rapaz ... 

BAIU COM DIGNIDADE - Hamllton deu 
11Ill& de educado e se redimiu, Foi eUmln.a• 
do, achou Juato e ainda se desculpou pela 

GAZETA NA UMBANDA 
-'t...--.. 

.t'AGINA 7 

do 2-ºE'eslivaL.ª 
má apre.sentação da sua. cant1sa. "Viva o ca.n~ 
domblé". 

-;f:--
POtJCAS CADEIRAS - OS ~rea 

estavam reclamando que tinham pouea.s ca• 
delraa no Engenho de Dentro. Também. prt. 
que cadeira. Todo mundo tcou de P' pu-a 
aplaudir e dança.r ••• 

ZlLA l'ONSECA l'OI LA - A formld4ftl 
Zili Fonseca. uma das glórias da noasa mfl• 
-llca popular foi no Engenho de Dentro levar 
.eu abraço ao Mário Barcelos. que além de 
xingado também é bastante abraçado. Zllá 
6 da lei e achou que devia prestigiar a pro
moção. Pena 6 que tanta sente não peaso ---·-

. ...• -
GASTARAM trMA NOTA - A grande 

verdade é que o terreiro do Caboclo Folha. 
Verde leva o festival a sério. Quem estêve 
no Engenho de Dentro viu que a Marlazinha 
eastou uma nota e deixou cair. Pena que & 
cantiga de "Iemanjá", ficou fora da brlp, 
aenão ela ia ~var como cenário até um pe• 
daço. de mar. Y.,ta.va lindo. Valeu ,. inten• 
rio 

-,,:-

GENTE CANTANDO COISA EM Qtl'B 
GENTE ACREDITA - Nunca uma frase foi 
dlta com tanta felicidade. Ela • do Dr. ae1-
110D Guilherme Ortlz Sampaio que além de 

Administrador Regional é um brilhante ad· 
vogado e ainda ••• Um seresteiro de classe. -·-

DE TRSle PARA CINCO - Boje acaba a 
aopa de ver featlval por três cruzeiros. A ti
nalf.ssima vai custar cinco Cl'U2lelros, mas va1 
Taler cinqüenta, pofa oa que chegarem lá ~ 
dar tudo para atingir o troféu máximo. ~.1 
eer um espetáculo de luxo, e.ores. • fé. 

-*-
QUE CHARME - Muit.o elogiada duranTAJ 

o festival a Deputada Wllza Maurlclo ca. 
Fonseca. Sóbria. sempre com um aorrlso nos 
li.blos e com multo charme. Está marcando 
com a sua pre8ença e almpllcldade ••• 

-*-
QUEM VENCERA - A luta de !ntémr~-

~ também está dura. Nllda Matambalê t>a1 
na frente com dol.s primeiro., lugarea. graca.a 
a.s suas apresentações com a "Risada da Ma· 
rla Mulamoo". Ela promete dar tudo e le· 
Tar o troféu na final. 

-*-
JOAQUIM MONTEIRO - O BOM - A 

cobertura fotográfica do Festival está sendo 
feita com multa arte e gosto pelo nosso ir
mão Joaquun Monteiro. Seu trabalho tem 
sido maravilhoso e ele sabe escolher os ãn• 
gulos para gravar o que acontece no Festival. 
Parabéns, Monteiro. Você sabe o que faz 
com a máquina na mão. 

:rorma=os UinA aranw. 
~te ele fé e hum.ilda-~ aMB~.ANDA 
de no dia 13 de mato aia M 
est.e em que homenagea--

EM MACAÉ 
n~ a t.odos o.s presentes. 

É meus irmãoo, alegria. 
des>te tipo que nos im;rU:l• 
siona pela estrada da um
banda. que tem muitos es
pinhos, mas que de ve11 
ECD quando colhemos uma 
flor de perfume e pureza 
da nossa Leau-ice. que 
Oxalá lhe proteja. na _sua 
110va fase, agora que pas
saste para o outro la.dD da 
vida. Nos seus irmãos fi
camos saudosos, mas te• 
mos a certeza de que estão 
bem melhor. 

mo& os nossos bondoso., 
Fretos Velbo6. Aqu1 em 
Macú, ?Jei.tamos virio. 
~rrelros e. o qne aentuno. 
Co1 realmente lindo, e n
mos que em U>da casa 1un
band1sta- OS pretos TelhOS, 
eão os maJa querid.06 e a 
malor beleza que trás es
lle8 momentos, é -.er-mo.s 
pessoas que não conhe
ciam a fé, não sabiam on
de encontrariam ou se 
eX1Stla ou não Deus. e ago
ra prosta--.s,e aos pés de 
humilde preto Telho e 
agradecendo-lhe dlz: Sal
ve os Pretos Velho.s. aqui 
esta vôvo um presentinhO 
para o senhor, .sua bênção 
pra todos os meus irmã.o& 
de fé, graças a sua luz ho· 
te tenho um. eaminho cer• 
to a percorrer, multo obri
ga.do meu bondoso Preto 
Velho. 

VOVô CAMBINDA ·,; 
.tLEATRIOE) 

' Por causa de nos.sn l)ll.r• 

Salve Os Pretos Velhos 

tktpaçã.o no :U FNCIJ, 
transferimos a testa da 
nossa querida mãe, a Pre
ta Velha Cambinda. para 
o dia 15 (segunda-feira>, 
não poderíamos penAl' 
que teriamoo neste dia 
tanta gente, tanta alegria 
no terreiro de Xa.nsõ Me-
12.ino. 

Vovó Cam.binda, com w
da a_ fellcldad.e que só os 
filhos e mie em comunhão 
de fé e pen5a.ment.o con
seguem, recebia os presen•• 
te6 dos ma.is variados dO 
cachimbo a verdadeiras 
jóias de arte e amot", en-

ADILSON FIGUEIRA DA SILVA 

ke eles de6tacou-ee o IR 
Auto Retrat.o, pintado po1 
uma filha que hora se en
contra muito doente num 
leit.o hQWltalar, na opinião 
de todos este, f01 e será 
para a eternidade, o maior 
prese~ ganho por uma 
entidade espiritual, que ..e 
o seu semblante de quan
do a mat.éria. passado pa
ra. o paipel, por uma fJ,. 

Jiha extremamente doentA! 
(alimentada por sõro, • 
reapira.ndo artüic1almen
te> • Vovó Csmbinda que 
6 sua mãe preta. como vo
cê escreveu em um llndo 
poema atrás do retrato. 
Leatrlce, ~ t:e ajudar • 
implorar aos Orlxás por 
TOCê, que DG dia da resta 
do& Pretos Velhos deu uma 
lição de amor. fé e res11·· 

Tablóide GN na Umbanda 
Um jornal de utilidade pllbllca da nossa rellgliol 

O a&unt.o em pauta 
também em Maeaé, é o 2.9 
FNCU, a.gora todos comen
tam sobre o evento e co
meça. a engrossar a nossa 
Osiravana. Domingo passa
do, comandando a sua n
leira o grande Comandan-
te do Exército Branc<l dl 
Oxalá, a nos.sa estimadai 
Mãe Noca, tronxe um &m
bus !Otado, depois deste 
acontecimento a coisa ten .. 
de a melhorar e aguardem 
que outros ônibus virão 
como sempre ele é sem dú 
Vida. & GRANDE PIONEI• 
RA. 

Rádio Continental 
A VERDADE SOBRE O F.SPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

1.030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mú. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manhã 
Produção e Apresentação "" · * Direção ...__ 

Babalorlxá MARIO BARCELOS SEBASTIAO MENDE 

- Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
Voróscopol - Comentárhs Respondendo aos OU• 

itnte., e o Pino da Mela-Noite com Seu 'l da. Lira 

• 

-
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ENGENl:lv DE DENTRO - '10 Graus 
temperatura estêve quente domingo na sé
de _ do -~genho de Dentro. A disputa foi 
acuradissrma com a storcidas se pronuncian
do inflamadas e com aquela vontade de ven
cer. Vamos ver con10 val,.:ser hoj.,_ 

• 
ROBERTO :MEIO DOIDO - O nosso bo~ 

Roberto. Diretor Social do Engenho de Den
tro parecia uma barata tonta Eram tant:l.'i 
solicitações que êle ficou com a cuca fundi
da. Calma Rcberto, hoje tem mais 

-*-
LIRA LEVA DOIS - A turma da Llra In

crementou e acabou levando duas placas de 
prata de interpretações Uma para o Jorge 
Justo com "Audara Maria" e outra para o 
Barroso, com a cantiga 'Sete da Lira Rei da 
Umbanda". 

-*-
MACM DEU AR DE SUA GRAÇA - Co

mo quem não quer nada os "caras" lá de 
Macaé trouxeram uma torcida organizada • 
botaram prá deter. Resultado, chegaram de. 
mansinho e já colocaram duas cantigas para 
a. grande fina Ide domingo 11ue vem. 

-*-
.•••. MATAMBALl!: NAO FAZ POR MENOS 
"Vou de Maria Mulambo e Iansã e vou che-

gar Já . nas cabeceiras disputando com as 
duas". Ela ganhou uma placa de prata na 
interpretação e hoje está querendo beliscar 
outra Vamos aguardar para ver. 

- "" -
éARR080 VAI REPETIR - 8em qu., 

ninguém esperasse- Barroso arrebatou uma 
placa de prata Hoje então. com 'Abassà em 
Festa•' tem outra mais do que garantida. A 
música é quente e vai fazer lenha para a tl
nal. 

- "' -
PAULO ROBERTO CONTESTA - Pauto 

Roberto contestou o que disemos na semana 
pasada e hoje promete dar um "show" para 
mostrar que sua c ntiga é quente. Para ê1e 
o "slogan" jã classifica: Saúde. Paz e Amor. 

-* 
ZUL'O DA DE MINISTRO - O noaso que

rido Rei Zulú, deu uma de ministro. Lá. pe
las tantas sofreu um desmaio e foi acarinha
do por uma verdadeira multidão. :S:le Jura 
que foi emoção. mas muita gente afirma (lUt'I 
foi... · 

- '!'=-

AQUELA TRANQ'OILIDADE - Dona oa.~ 
elida de Assis. ficou tranqüila. Sabe que tem 
músicas boas e não se perturbou. No fim 
foi aquilo. As sua.e; duas estavam entre u !l· 

nalistas. Agora é esperar para ver o qut 
acontece domlngo que vem. 

- ,ie -

OECEPÇAO - Fernando de Souza ncft 
decepcionado <oom razão), pela descla.saiflca
ção da sua "Iemanjá". Hoje ele vem de "Ois• 
neral" e acha 11ue chega lá na flual. Est19• . 
ramos que sim. t 

-*-
SOM LEGAL - Desta feita o som aJulS<Ja 

o.s candidatos que foram multo prejud!ca
dos no Riachuelo. O som do Engenho d• 
Dentro não é perfeito mas quebrou um gra.n• 
de galho. 

- )!C -

JúRI LEGAL - O júri arrumado pe1• 
Engenho de Dentro deu um recado legal A 
decisão dele foi igualzinho a declsão do j11-
ri oficial. Parabéns. Roberto, o pessoal sabe 
das coisas ..• 

- * -
CABOCLO PRESENTE - Lá pela.s tantaa 

o Caboclo do Edson do Carmo quis incorpo
rar nêle Fui avisado e pedi para que o bo111,. 
Caboclo não fizesse aquilo, pois as mã,os- t'le 
ouro do Edson são a garantia do fe&tlval. E' 
claro que a entidade atendeu 

-*-
KLEBER CAIU DO PANDEIRO - Com 

aquela voz de trombone, o Kleber do Pan• 
deiro foi ajudar a turma de São Gonçalo. 
Resultado, deu azar na mús1ca, pois os jura• 
dos pensaram que tinha instrumento de so• 
pro na apresentação 

* -
MARCíLIO PISA MANSINHO Deva-. 

~ar e sempre é o "slogan" do Marclllo Frus• 
ca. Domingo passado ele colocou para as fi• 
nals a cantiga "Caíram Rosas" antes porém. 
de saber o resultado qul.s uma antecipação. 
ma.s não corureguiu. Saiu andando até o fun
do do ginásio e quandó chegou a música. dele 
foi anuncia.da. Resultado. teve 11ue voltar 
correndo mas feli~ ... 

-,.: 

O MAIS XINGADO DA NOITE - O n03" 
companheiro Mário Barcelos foi o "cara,• 
mais xingado da tarde noite de domingo l)3.8• 
sado. Culpam êle de tudo e atié dos interpre• 

(Conclue na 7a.. página\ 

~ 

Em Todas as Bancas de Jornats do Brasil 

3.o Número 
Tudo Sôbre as Religiões Espíritas 

-
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,I. 
Hoje, a partir da.s 16 horas estaremos realizando a 

sensacional final do 2.0 P'estival Nacional das Cantigas de 

Umbanda, depois de cinco semanas de acirra.da disputa 

~ntre as músicas que conseguiram chegar a etapa final 

depois da.s série!! eliminatórias. Todos tem esperanças em 

suas cantigas, mas somente uma será a grande vitoriosa 

e Isto promete muita luta, roupas ricas, cenários lindía

mos e belas ooreog-rafias. Mais uma vez o Engenho de Den

tro terá superlota.das todas u suas dependências pois o 
J!Ôvo certamente afluirá para assistir ao espetáculo q,

s-erá para todos inesquecível. 

FINAL HOJE -NO ENGENHO DE DENTRO 
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·Jerusalém. Jerusnlém, ciue 
matas os profetas a apedre
Jas 0s que ~ são enviados! 
Quantas vêzes quis eu ajun
tar os t.eus filhos, assim co
mo a gallnhs ajunta os pin• 
tinhos deba.L~o das asaa e til 
não q~.e? 

Eis q ili" a vos.,:,. casa se voe 
de.xará decerto.. E em verda• 
de 1•os digo que não msú me 
yere\:s nté que venlu o tem
po em que me digais: Bencll• 
to aquêle CIU<. ~m em D0lll~ 
do Senhor.• 

Er.mgelh ::.~do S Lu
cas - Cap 13 - Vers. 34, 
• :JS. 

Jausaíem amanheceu com 
um movimento tora do co
mum. Todos se agita.vam em 
frenéticos e de.."Ordena<1os 
movimentos em que se mistu
ravam, com ocs passos do po
't'O, as compas...sadas e dllld• 
plinad&s m&rchas das pode
roas legiões do orgulhoso e
:i.froito de Roms. 

O espetáculo era tràilco • 
grandiloquente: 

No alto do monte Calvano, 
três bomens agOD.lzava.m. 
prêsos por ,ongos e aguçados 
pregos que lhes trespusaum 
os ossos e as carnes e crava
vam-se as pesadas e grol!ISU 
madelraa, dlspostas em farm... 
de cruzes. 

A multidão, co1ocaaa a 
frente do local do sacrlficio. 
antegozava a cena crue. com 
manifestações de satlsfaçllo 
ant.e o DrUtal aoontecimenio 
e, em altos 'lrados, ululava 
dellrantemente. ccmo se a
tivessem assL..o;tindo a um ale
gre folguecio popwar. 

O Sal. com seus ardente!' 
raios, quenna.vam \m-plac "-el• 
mente 0s ferimentos prodmd
dos pelas fatidieos ,>reges. 
mortlffcando &Jnda mA1s o. 
Jnstantes de t.ortura dos m
felizes cruci11cadoa. 

Na cruz do .neio, estava o 
prtncipal objet.o da ira po
pular. Jesw;, o humilde car
ptnt.eíro de Nazaré. que aln• 
da hà uma semana atràs, f01 
recebido em Jerusalém de 
maneira triunfal por êste 
mesmo povo agora o hostl
llza.va tio brutalmente. senao 
que na ocasião. eles forraram 
o chão ondE Mestre passou 
montado em um Jumentlnho. 
com ramos e flores perfu• 
1111.daa 

1 

1 

Seu único crime foi o de 
w pronunciado adm1rãve1a • 
ábtas palestras, lmpregru..a» 
de fé, amor fraternal, espe
rança e retldio moral flln· 
clcmando paza a bum•n1dade 
tal qual uma b'dssola de alta 
preeisão, deatfnada a gum 
eml>&rCaÇões tripwad&s por 
m.uta· aflitos e d~esperadoe. 
a1Di1'f,Dd,o oceanoa com cm
das braYS&s e mcapeJad&I. 
em melo a temnl tempella
de. 

A .. .,. NIIIO&'\'& atnd& 

GN na Umbanda 
(Orglo Oficial do SORf) 

EXPEDIENTE 

fllttr: ''lRIO BARCllOS 

~ 

Rua Pernambuco. 1.161 
bmfado-68 

GAZETA NA UMBANDA DOMINGO, 4/6/19'11 

,ua tt, eterna. e durad 

aniles-to F raferno 
que, atravessando incólume 
0s aéculos, projeta cada na 
com maior nftl<icz a aua rm
plandescentie figura, fmpar no 
univerao, desde o seu nascl• 
mento m. humilde manjedou,o 
n, iluminado pela retwgen,. 
te estrela aparecida D011 dus 
de Belffll de Judá, até 08 DOI• 
aos dias, aquecendo com tod& 
a potência de b"lla IAlz Intl• 
nita t.odos os campas • e&m• 
p!nas Tel'dejantes, os pinta• 
nos e as norestas, os desertos 
calcinantes e os mares bra-
nos, as ~oas e os rios • 
DU060B, u aldeias. u clda-., 
vilu e poyo&dos, em qualquer 
lugar onde haja um ooraçils 
afilto, sequ1080 de amor, da 
carinho, de camprensão, ck 
pu, daquela dooe ~ que o 

pela Palesdona. ec,o&,ndo at.·a- , 
\lt3 de, Séculos, men:ê de ICIJII 
magistrais ensinos: 

CARLOS ALLEMA.ND 

M:Ea - 1) caminbe, • ftr- li 
dllde e a vicia. Ninpém .em 
ao Pai senão POl' m1m··; 

"bidem OIIUU oftl.has 11,UO 
Dio sio deste aprisco. l'reci• 
.. reani-Jas também. Elu ... -
'flrio minha "ª e havuã !11JD 
s6 rebanho pua nm &ó PM• 
lar"; ' 

"Vinde a ~ wdos TO. 
fl1le au.. allllea. dese,;pe
ndos, pois 6 leve o mea far-

, llo e -Te • meo juc'o"; 
"Minha paz TOS deio, JlltDba 

paz VCIS dou. Eu aio TOS dou 
a. pu .. ID8Ddo- EII .,.. ti• 
a. paz de Deus, qae • mundo 
Dle pode dar. Nio • CUftm 
'fOesos oon.ções nem nada te
cdem, eu e.tarei OODTOHO, 

. tod-06 os dlas, até comiuma
~io dos léculos"; 

.. Mais iarcle, eu ~ en,1a .. 
ftl • eoDNlader, • NPb1to 
• 'f'llrllaàe Cl{e lhes tllrá •· 
de aqwDo q11e n alo Pllile 
Ules falar. ,.. 1lio es&ares 
pa,ep&racl• para entender u 
minhaa pala~; 

~um DOff manda-,... ns 
6eào, 1IDl net'O wandamenlO 
.... doa: 

Amai-vos au - ee.u., 
tanto 1mmto ftl TOS amdi.. 

o Divino Mestre, sofreodo 
terriveia dores ffllicas, porém 
sofrendo multo ma1s na alma, 
'PI"Otundamente magoado com 
a tngratldlo daqueles a que 
ele tanro amara e ajudara. 
procurando despertar em seu3 
corações os mais puros sent.1• 
mentas de Amor e Frateml• 
d.ade Olltversal. sendo êsle o 
sentido de suas curas. quan
do disse ao enfermo levado a 
sua presença: •Anda. levanta
te e 'flll para ma eaa.. A ma 
fé &e Clll'OII'", reuniu todas •~ 
suas energias fisicas, já com• 
balidas pelas longas horas de 
exposição ao Sol. a.llada a 
grande perda de sangue e pe
diu firmemente, com a tnco-

mensmável bondade 4e NU 
Imenso coraçllo: 

"Perd03-Jhee, Pai, a.. Diu 
•llkm o que fuem", 

A Dlmas, o bOm ladrão, a
firmou convictamente, depois 
de perdoar também a ~tas. 
seus companheiros de mfo:
tunlo: 

"AJada boje, akarAe ... 
mfco DO paraa.o•. 

Logo após, aentindo qu• ma 
hora tenena d:legsra, orou 
contritamente, exclamando 
com fé e confiança ~ der
radeiras palavras:· 

"Pai, naa ma. máoa W Ul• 
tNso o meu eeplrito ... 

Em segw<ia.' o Mesti·e Ve• 
neri.vel, Jesus, O Re.l dos Re.ls, 
Divino Médloo, o Bom Pastor, 
o Guia Sopremo da Humanl• 
d&de, a Luz do Mundo e Go
vernador do PlaBeta Terra. 
depois de sofrer tantos ?111• 
pendias ~ ignom.ini&s entre os 
tlomens, tlagelado, açoitado e 
hnmiJhado. sofria e extrema 
llljllri& e, condenado a mor
ter em praça pdblica junta
mente com dois ladrões, eit• 
pirava na CI'U%. o pior dos 1ns• 
trumentos de icrtura e a que 1 
somente eram condenados os I 
piores e mais terriveis crlml-

Ainda hoje, no limiar do 
Tercçiro Milênio, isto é, três 
m1l anos após ter decarrldo \ 
este epi.sOdlo o mundo alnd3 
ae debate com os mesmos 
problemas do tempo do Cris
to, com as tensões sociais au
mentando cada vez mais, as 
intclerências, o raclsmo, sec
tarismo religioso, ambições 
desmedida.5, con!litos entre 
povos e nações. egoisIIloll' e 
valdades em todos os pontos 
chaves de comando dos que 
governam e descontentamen• 
to e revolta dos governados, 
sendo cada vez mais necessá
rio para o aprimoramento 
premente e obrigatário do 

Os Terreiros FHiados Ao SOBE Contam 
Com Os Seguintes Veículos 

De Divwgação; 
TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 

domingos eom a GAZETA DE NO'l'tCIAS 

BEVISTA OBIXAS Mensal 
TUDO SOBRE O ESPIRITISMO 

l'ropama "& Verda4e Sobre o Esplrltlsmd' 
Aos domhlp, du 21 l 1 hora, a 

8'd1o Continental 

8F.JA FILIADO DO 8.0.R.E. 

CUNICA ldDICA - DENTARIA 
ASSISTiNcu JUR1DICA E 

OUTROS BENEF1CIOB 

Inscrições na Secretaria: 
Rtta P1mambueo, L181 - Encantaao - OB 

,., 

Orb Terráquieo, em seu mo
vimento natural de Evolução, 
a advertência do Messias pa• 
ra os alnals evidentes de Fim 
dos Tempc11, contidos no Apa
calipse . 

A soluçáo esté. em ev&llie
llar. pela Pôrça da Bondacle., 
todos OI po9QI, tocloc OS PN• 
.. • todas M nações. não 
tmport&ndo M crenças U 
llitaa • a.s re1fsiõe;;;, ~ 
.solDellto em mente que • • 
amor comtról para a eternJ• ...... 

Verdadeiramente, e6 o ple
no cumprimento do Novo 
Mandamento de N. S. Jeau!I 
Cristo podera redimir a hu
manidade, por in~~o de 

' mundo nio pode dar, llntell• 
zado por tato sublime que, em 
sua pureza, singeleza e lim• 
plicidade, abrange toda a a&• 
bedoria de todo:. OI demala: 

1 •Amal•vee un,s aoa wk•, 
tanto 1uanto eu Toa amd". 

O Que Nós 
Queremos é Paz 
Quandu alguém se embJ:enb.a I 

peiae camlnbOS d& filo.wtia 
qua.se sempre encontra uma 
vereda que o len1 ao caminho 
principal. O mesmo não aeon
t.ece oom um jovem clider da 
umband.a:t que t.enta envere
daz- peloo caminhos da dl.s
=ça <lcl6 adeptc,g da. umban
da consra a crenea de out.roa 
umãoa crist&OS. Dl.z1a aquele 
~J.!der" que a cú.-ia Metropoli
tana havia lançada contra os 
es.piritas umbandi."1.a.S. zm.çons 
e gente de outro credo Nõs 
mmos umbandistas e que a 
ig?eja católica já aoe!ta com 
reeervM u práticas umban· 
alstas. Oonh€CemOS sacerdotes 
que buscam terreiros ••• na~ 
perança de desvendarem seus 
mistérios E isto é v:ilido. sun. 
Santidade o Papa, recente
mente pediu aos chefes da 
igreja em todo mundo , para 
tentar de todas as maneiras 
uma apro%imação com ae es
pfrltas. Quanto aos maçoos 
n6s sabemoe que são fll6sofos 
que Q'OU2eJ'lm p&r& nOS!S pê,-
trl& » aopro da Hben1ade e da 
J~ Tlve um amigo acer-

dok cr.ie dlzla: e~tem muJ.. 
tos padres maçons. ~ ce 
prlmeirui dias da n06SII. pát:rfe. 
o sacerdote maçons contribuill 
para a fortlftcação moral 

·culLural do nosso povo Mul• 
tos padres maçons sofreram na. 
pele .•• Porque, então O!õ p&• 
dres e.sta.rJam contra, publl-

-camente -,s.~llldo o elide um• 
ban<llsta.> os m çons'!' Nóe ....._ 

bandista.; não dek!gBJDOG pode,. 
res a nenhum ..-líder> forjado 
em boru e lugarea meertas 
para falar em nome de uma 
religião ~ cresce a cada fm
tante Admitimos que algum 
procure defendêla, nunca, po
rém; Intitular-se cporta vas 
oficial doo umbandlstas>. O 
d!der:. esquece que os órgãos 
espíritas não estão satisfeitas 
com a.s suas d-eclara.ções. A 
igrey. tem suas precauçõet. 
dai para proibir que qua.lque:' 

. pessoa espirltP entre num tem• 
plo católlco. fti multa di!e-
rença. Nenhum eap!rlta ccn
Ticto Va.1 acreditar Delta.s deo 
cl&rações que ao tem um c:a
mmbo: t.entar lançar eapfrl 
~tra católloo8-

Clinica Modelo 
ltua EnpnhelJo LafaJete S&oelker, 1.849 

Largo do Bicão - VUa 4a Penha 

ldDICOB - DENTISTAS - ADVOGADOS 

PLA.KT o lfO'l'UBJiO 

Pediatria, Cardiologia • oukas espedaJHw!el 

Doze médicos, quatro dent!stas e quatro 
enfermeiras dia e noite à sua cUspoeição 

~,, 
( OONV&NIO COM O 8.0.B.E. 

DOMINGO, 4/6/1972 

" ll4esmo que o dia est.eja 
llbuvoao • nublado, na casa. 
etmples e modesta da rua Ca
marlsta Meler brilhará o sol 
da felicidade e do amor. Pa
• o meu querido pai, para 

~tmim, para meu irmão, para 
1;tD!Dha cunhada e para os noa• 
. .. cinco "anjinhos" o ü1a 
i'dl hoje • muito especial -
!1918 assinala mais um ano na 

da rainha de noaaa ~
Boje 6 o anlversirto da 

1 
fie. sua C&beça Jf. eatA 

:i111ra11-. mas &u.a taee ainda 

GAZETA NA UMBANDA 

O Cantinho da Corrente Mental 
MAE ELJS 

Hoje f,az Anos 
• bela como outrol·a. A ftr.. anoa. :1 quase milagre o mo
me-~ de seu lbtmo parece l do como con..<erva a calma. • 
aumentar c,om o pasu,r dos a tranqullidade mesmo noa 

momentos mais diflcels de 
nossa vinda. No ano passaao, 
quando tudo · parecia ruir ao 
meu redor, quando a doença 
de meu pai nos levava as rala.a 
do desespêro, en. ela que, no1-
fies a fio sem dormir, mesmo 
ass1m me animava e c.olllio
lava. Dizer que minha :mâF , 
uma santa é um lugar eomum 
que tcdos 01 filhos usam. Eu 
acho que a minha é ma1s do 
que santa, ela é minha Aml• 
ga. Por il!So hoje. dia em que 
ela completa mais um a.no em 
sua vida de amizade, carinho 
e compreensão peço a todos 
vocês que me lêem que te
nham um pensamento de 
ternura. e digam intimamente: 

PAtiJNA 3 

"Felicidades, dona Elz&I Deus 
a conserve por muitos e mal• 
tos anqs pois a. mãe Elis atn• 
<la pri!Clsa muito da senhora•. 
E eu, fazendo coro com os nos• 
II08 parentes e amigos d1rel: 
Deus te proteja, minha Mãe, 
minha Am.lga, minha Santaf 

Algwnas respostas: 
Angustiada d~ :S- Lobo 

- Use de toda a sua calma• 
trate do assunto d1retamente 
com a sua filha. Faça-a com• 
preender que é melhor uma 
vida monetariamente pior 
mas muito mais calma e se
rena. Estou lhe eacrevendo 
uma carta. Nossas vidas ae ae
semelham muito. 

Norka, Nice, Waldir, Marta 
e Rosália: estou escrevendo 
para vocêa. - A8Uardem um 
pouco pois o !estival t.em nas 
trazido numa roda viva. 

Mãe ELIS atende com Pom
ba Gira Maria Mulamb( aa 
segunda.s-feu-as e aos sá.ba• 
dos na sede do SORE, rua 
Pernambuco 1161, Encanta.ao, 
a part.ir das 15 horas auxllla
da pelo vodunce Zaze Eran
gL 

NA RONDA DA FÉ 

UE f 
HoJe, a pai l. ~ da.s lô JlOrd..S, est.n.ren1os 

realizando, na sede do Engenhe, de De:iu·o 
Atllético Cluoe, na Rua Monsenhor Jeiõnimo, 
13í, na Estação do Engenho de Dentro, 11 

FllZlde final do 2.0 Festival N~.c!onaJ. da~ 
cantlg.aa de Umbanda, que ch~a a-o seu fim 
depois de cinco .semanas de multo trabalho, 
muita (lli;puta e mu't& união. 

serio vinte e uma as mú.sica.s !malit>tas, 
ao lnVés de vmte, pois faóe a um erro de 
eontagem, tLoou de fora, qu~.ndo não deTI:• 
ri& f!,car, uma da.s cantigas, fato ei>te com-

f provado durante e. oonferênc•a que sempl.'e 
~llzamos na segunda-feira, na sede do 
f t!IOBE, exatamente para evitar injustiças. 

1 IAallm sendo, deliberamos incluir a música 
, IDjust,lçade. e rogamos a oxalá que, hOJt". llu
llllne aos jurados pa.ra. que sejam venc.ido
na aquelas qu.e melhor se apresentaram DO 

,GW\10 de todo o Festival. E' a segulnt.e 11. re
laç,lo da., can~ que, logo mais, estarão 

lweodo apresentada8 na sea&acional f!n~, pc
'la ordem de a.present.a.ção: 

• &ell.9'o clag vinte e uma canttras selectona-
w para o dia t ele junho-72, que partto1pn• 

rio da finalisslma do Festival: 

1 - OxósSi caça.dor, L1va.n1ltan, Ferne,0<10 
e Valdir 

li - Cabodla Jurema, Ma.reU!o l'lrusca 

-~ 

NTIG S 
A , • 

3 - A Risada da Maria Mulambo, Ma,10 
Rogério-Otlmar Barauna 

4 - Louvação ao Povo da CaJunga, Valau
Cost:i. 

5 - Caboclo Pena Branoe., Resa ae 011\'elra 
Rosa 

6 - O 8eU Ogum, A.nton!O Fillpe de Art\'l1,JO 
7 - Vovó Camb!nda, Adilson Filguetra-Luer

clo Guimarães 
8 - Pedido a Oxalá, Meu Pat, Llvanlltou Qe 

Souza 
9 - Saúde, ~ e Amor, Paulo Roberto 

10 - A Mat.e. Virgem da Jurema, Pernan<to 
de Souza e Daniel de Frei™' 

11 - Oh, Lua, Adilson l"llguelra e L~rcic 
Guimarães 

12 - Gaka.m RQ6aa, M&refilo P'rusca. 
13 - Rainha da C&choelra., · J!:l.sa Le!lab e 

Matembtl.l! 
u - Louvação a Jesu.s de Nazarê, NlZia e 

L1vanllton 
15 - Louvação a N~ã, Antoouo Jorge o. 

Vül.na 
16 - Dia do A4r0, JOSé Pau1o 
l T - Louvs.ç,ão a Ia;nsã, Nllda Matambale e 

Lella Olâ lfê 
18 - ~valeiro Branco, Adilson e Luérclo 
19 - Sonhei, Antonio F1llpe de Ara11jo 
20 - Maohad!nh.a de Xan~. La.ura de Me• 

delrO.'I Domingues 
21 - Manto Sagrado, Eli., Cosme e Wlli;on 

de Oxó.581 

Tenda Espírita Filhos da 
Cabocla Jurema <mat-377) 
- Rua dos· CaqulZelros, 474. 
Sitio Santo Antonio - san
tíssimo. YaloriXà Cacilda de 
Assis - Yakêkêrê - l\iaria 
de Lourdes. Coor<ienaça.o ge
ral Luzia de Assis. CUlto -
Umbanda - Sessões aos Sà· 
bados a partir da.s 20 horas. 
com Seu Sete Encruz!l.hada, 
o Rei da. Lira . 

-000--
ROÇI\ do Xangõ de Ouro 

(mat-lJ - Rua Pernaruouco, 
1161 - Encantado Babalorl
xâ Ma.rio Barcelos - Mãe 
Pequena - Ells Cosme. Jogu 
de búzios - segundas, terças 
e quintas-feiras a partir das 
15 horas. Consulta com a 
pomba. gira Maria Mula.moo 
- diariamente a partir da, 13 
horas; quarta-feira a partir 
das 20 horas - corrente men
tal da caridade. 

-<>Oo-
Correspondêncla para . esta 

coluna deve ser enviada para 
a Radio Continental - Rua 
Riachuelo, 73 - 3.0 - Jollo 
Barroso de Menezes - pro
grama H A verdade sobre o 
Esplrltismo" que vat ao ar to
<101 os domlngoa das 21 a 1 
oora da manhã. Produção e 
apresentação de Mário Ba.r
oe!Ofl - Pses!dente do S.0.R,E 

-000-
0rdem Umbandist-a Jurema 

da Cachoeira (mat-362" 
Av. Marechal R.ondon. 1985. 
YalorL'l:á Terezinha Frusca • 
Presidente M:a.rcillo Frusca. 

Sessões às terças a partir das 
20 horas. Se•sões de mesl> -
nas segunctas-felras de caaa 
mês. Gira de Preto Velho ua 
prUneira terça-feira de ca<1a 
més Gira de compadrF!S na 
última sexta-feira. de cada 
mês. 

Convite aos 
que nos 

ajudaram 
Com a realização togo mais, 

a partir das 16 noras, , da 
grande final do 2.0 Festival 
Nacional das Cantigas • de 
Umbanda na sede do Engenho 
de Dentro • Atlético Clube, 
queremos fazer · um conv.tte 
pQblico aos diretores do -sam
paio Atlético Clube. onde rea

lizanw a 1.• Quarta de Final 
e do Riachuelo l'ênis Clube 
onde reallza.mos a :a.• Quarta 
de Final. Fomos também, Da
quelas dua,. agremiações, al
vo de tOào o carinho , P por 
Isso gos•<J.:tamos que os diri
gentes dos referidos clubes 
participassem oonosco <1a 
grande festa de logo mais, na 
sede de um outro clube. mas 
onde também fomos disttn
guldos com a mesma dedica
ção. 11:speramo a presença 
de todos e fa,;emos questão de 
dar em cada um o nosso abra
ço de ag·r:iC'echr nto. 

A lmal ESTÁ ·NO F STIVAL · -
1NoosTR1A DE MóvE1s ÃLAMo LTDA · 1 lZm~d 

FABRICANTES DOS MOVEIS DE FORMIPLAC, B~S, MF.SAS, CADEIRAS. ETC. 

SALA, COPA, COZINHA 

RUA rmATINI, 75 - TELS.: 3810 - 11310 CAXIAS ESTADO DO RIO 
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• SEGU1'D0 rESTIVAL NACIONAL DAS CANTIGAS DE 
U.'.\IBANDA 

Rclaçao pv!" ordem de entrada para o dia 4 de ju• 
nho (HOJE) 

OXóSSI CAÇADOR 
Fer: ~do, Valdir e Li-vaniHon 

s~n11or deus da caça, 
nseu São S~b~.st ão. 
olh:u por todos estes filhos. 
oue ihe ped m proteção 
E~m noYo já era pers€gu1do, 
quanco lhe prenderam, 
lhe ataram p .s e mãos. 
at-iram cinco flexas 
e uma del;,s foi ao chão. 
No dia vinte de janeiro. 
v emos ra,er esta lom•ação. 
ao santo padroeiro. 
Ov.óssi São Sebastião, 
s. Seb:u·t1~.o. S. Seba.stlão. 
olhai por estes filhos. 
que lhe seguem em proc1:;ão. 

CABOCLA JlJRE.'.\lA 
:uarcílio Frusca. 

Eu vt" a cabocla Jurema se ajo!"'h,s1r, 
aos pés de Oxó.ssl e chorar. 
eu vi quando o dono da mata lhe coroou. 
Eu vi a nossa cabocla Jurema, 
levantar sua coroa. 
e agradecer a meu pai Oxalà. 

A RISADA DA ~IARIA l\lULAl\IBO 
l\lário Rogério e Osmar Baranna. 

Deu mela noite na encruzilhada. 
Maria Mulambo. dá uma gargalhada 
E Mulambê, é Mulambá, 
sua sala de ret.alhos tem hlstórla pra contar. 
Ela é Maria Mnlarnbo 
das sete encruzas ela \'êm. 
ela nunca faz o mal. 
ela sempre faz o bem. 
Sua risada- traz muita alegr:a, 
seu trabalho tem firmeza, 
seja noite ou scj a dia. 

LOUVACÃO AO POVO DA CALl.1~GA GRANDE 
Valdir de Panla Costa 

Clareia o luar clareia. 
clareia a rainha do mar. 
A lua ve1o clarear. 
a chegada da rainha do m'.1.t. 
Seus filhos é quem lhe pede. 
a benção minha mãe Iemanjà 
Salve a calunga grande, 
saravá Ogum Beira-mar, 
saravá linda sereia 
o seu canto faz o pescador chorar. 
Saravá Ogum-Marinho. 
Seu sete ondas que vem beirando o mar. 
Saravá seu marinheiro. 
vou louvar o povo do mar. 

CABOCLO PF~A BRA~CA 
R.osa de Oliveira Rocha 

Ele estava 1á na mata trabalhando, 
quando ele ouviu atabaques tocar 
pegou sua flexa. pegou seu bodoque. 
saiu correndo pra seus filhos saravá. 
Ele é o caboclo Pena Branca, 
~le é o CP"fp da tribo :¼llal"R.. 

LOl'VACAO AO POVO DA CALUNGA GRANDE 
Valdir de Paula Costa 

Clareia o I iar rlarría. 
clareia a ra1nha do mar. 
A lua veio chrc~r. 
seus filhos é quem lhe pr-'de, 
a benção minha mãe Iemanj:i. 
Salve a calumrn grande, 
saravá Ogum B~lra-rnr. 
.saravá linda i:ereia. 
o seu canto faz o pescador chorar. 
Saravá Ogum-Marinho, 
Seu sete ondas que vem beirando o mar. 
saravá seu marinheiro, 
trinta e um de janeiro, 
vou louvar o povo do mar. 

N.0 S 

Os Prêmios 

Hoje, com o encerramento 
do 2.0 Festival Naclcnal das 
Cantigas de Umbanda, vol a
mos a lembrar aos nossos ir
mãos que serão concedidos o.s 
seguintes prémios aos partici
pantes. finalistas. Ao l.º co
locado - Um 1•alioso troféu 
em oro:ize e mármore, uma 
medalha de ouro. e um re
lógio Mondaine. Ao 2.0 colo
cado - Um valioso trotéu, 
uma medalha de ouro e um 
relógio Mondaine - Ao 3.0 

co!ocado, - Um troféu, uma 
medalha de ouro e um reló
gio Mondaine. Ao 4.0 e quin
to co10c, dos uma medalha do 
festival e um(l medalha de 
ouro ~m como relógios Mon-· 
da,ne. Do 6.0 ao décimo lu
i;ar, medalhas ac !er.tiv-1 pe
las cr •Qções e medalhas de 
ouro menol'l~s evidentemente 
do que as oferecidas até :· o 
5 ° lugar. 
1•a.ra o mehor intérprete de 
todo o Festival 6erá conce
dido também um valloso trc
:!éu especialmente adqul•·ldo 
pa a pre .. 1 .r o que melhor 
,e apre,entou em i'lt~•preta
ç" o durante todas as !a~es 
do !esthal. 
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CABOCLO PENA BRANCA 
Rosa de Oliveira Rooba 

Ele estava lá na mata trabalhando, 
quando ele ouviu atabaques tocar. 
pegou sua flexa, pegou seu bodoque, 
.saiu correndo pra seus filhos sa.ravã. 
Ele é o caboclo Pena Branca, 
ele é o chefe da tribo Guará. 

PEDIDO A OXALA MEU PAI 
Lhanilton 

Meu pal eu querla aprender, na lei da umbanda, 
ao l11f'nos o A-B-C. 
Eu quer;a ver antes de morrer 
filhos de umbanda se compreender. 
Meu pai eu tenho certeza que o senhor vai chamai. 
t•n )1ei de ver todos eles combinar. 
Meu pai eu vou. eu vou ... 
eu vou com a~grla. eu vi na terra, o que eu queria. 

SAl'DE. PAZ E A)lOR 
ra nlo Roberto 

Cvm licença vovô eu vou ll1e pedir um favor, ' 
de a todos seus filhos, saúde. paz e amor. 
Pai Antonio da B1hin preto velho corador, 
não tem noite nào tem dia, ele é bom protetor. 1 
Mãe Maria de Aruanda, preta velha tão bondosa, 
e-la é da nossa umbanda, preta velha caridosa. 

-1 
A ~L\TA VJRGE'.\-1 DA JlJREMA 

Fernando de ~ouza e Daniel de Freitas 
Na mata virgem da Jurema, 
em sonho eu entrei a caminhar. 
olhando toda beleza que há na matr 
bebi âgua na cascata. onde as aves vão cantai_ 
E_ a natureza parecia estar sorrindo. 
vl as flores se ab .. indo, do jardim do juremâ, 
Jurema. Jurema-é Jurema-Juremá-á 
Jurema é a dona da beleza, filha de Tuplnamba. 

011 LUA 
Adil<on F. da Silva e Luérclo Gnimarãt111 

0 11, lua que clarc,1a a mata virgem, , ... 
Ilumina tambC-m o meu altar, 
traf!:a a firmr:::a rle Oxó."Si, 
e as bençãos rle Oxalá. 
Traga os cal:mclr.s de Jurema, 
e a segurança p:a esta gongá, 
anê-auê-auê. ~nie v~mos saravâ. 

CAfRAM ROSAS 
:ilar<'ílio Fruio<'a 

e ,:· m rosas lá do céu sobre a Jurema, 
a laz divina clan.ou o seu gongá. 
F.Ja é Jurema, d::i cachoeira, 
é nossa mãe. é nosso gu.a, é um orlxA. 

RAINHA DA CACHOEIRA 
Matamba!ê e F.lsa Leilah 

Ora a ê-eu Oxum ... 
A cachoeira de flor se cobriu. 
a passarada alegre gorgeou, 

~ouuev~~
0
su~li~~~a.!ª~:ih .se banhou. 

Ela é a dona do ouro. 
ela é uma moça faceira, 
ela é minha mãe Oxum, Rainha da ca.ch<>e2ra. 

J 

LOUVAÇAO A JESUS DE NA.ZA.R.e 
Livanilton e Nizia. 

Salve Jesus de Nazare, 
Oxalá na lei da umoanda, - -...._,. 
saravá filhos de fe salve batigans de umbanda. 
sa.lve ogans e atabaques, babalaôs e Yalor~á.&. 
peço licença cantarei pra mãe oxum, -·~ 
Iansâ. Iemanjá 
Mãe Oxum com seu manto azulado, 
Lnsã dos cabelos dourados, 
r uma estrêla que b"llha no mar, 
você Sf;.be quem é m nha mãe Iemanjâ. 

LOUVAÇÃO A NANA 
Antonio Jorge Gomes Viana (Miguel} 

Nanâ, Oxum, Iemanjà, 
pedimos licença pra podermos saravá., 
fili1os de pemba que aqui viemos. 
com a nossa humilde obrigação lhe oferta.li 
Naná, rainha da sereia, 
ela é a rainha lá do mar, 
Cristo Rei é o dono desta tenda. 
pedimos força para nos.sa babá. 
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• 1,spuf,a,a léus 
LOOVAÇAO A INSA 

Nilda l\lata.mbalê e Elsa Lellah Oiâ Ifê 

Nos ralos que cruzam o ar, 
na furia da ventania, 
vejo a força da olá, 
e o poder que ela 1rradla. 
Ela é rainha na lei, 
do fogo é soberana, 
do fogo é soberana, 
ao ouvir seu eparrrl. 
meu coração se engalana, 
!: bela oiá, ê bela 0 • 

eu sou fill1a da matamba, 
lansã eu vim louvar. 
Ela dança o aguêrê, 
minha mãe santa guerreira, . 

J 

atabaque e afochê, zuelando a noite Inteira, 
Vou louvar a minha mãe, em forma de oração, 
<> vrnto que vai ventar, vai levar esta canção. 

• qu1pe do Feslival 
Graças a Deus, temos recebido muitos elogios pelas trans• 

mi~sões do 2.° Festival NaciOnal das C,ml1gas de Umbanda. 
aos domingos durante quatro horas, das 21 a uwa da. manhã, 
pe."' sua Rádio Continental. A equipe que funciona é a. mesma 
que dirige o programa a ·verdade Sôbre o E<piritismo", com
posta. dos nossos companheiros Mário Barcebs, João Barroso 
<ie Menezes Sebastião Mendes e Paulo Roberto. que são vistos 
na :roto, du;.ante a transmissão do Engenl10 de Dentro Atlético 
Clube. Hoje novamente a equipe estará em ação levando até 
vocês o grandioso acontecimento religioso e cultural. Apro
veitamos o ensejo para que todos compareçam ao Engenho de 
Dentro Atlético Clube, para assistir a grande fina1 que se ini
<1lará à.s 16 horas. Depois, em casa, reviva as emoc;ões ouvindo 
a transmls~ão do Festival, pela sua Rádio Continental. 

DIA DO AGO 
José Paulo 

Auê-auê, salve a paz e salve a fê, 
auê-auê, salve o povo da guiné (bis 
Preto velho sentava no tôco, 
preto velho rezava com M. 
preto velho firmava seu ponto, 
pra salvar filhos de fé. 
O dia treze de maio. é o dia do agô, 
preto velho que foi escravo, 
hoje, ele é curador. 

CAVALEIRO BRA,'\"CO 
Adilson F. da Silva e Luérrio Gulmarã.es 

Noticias da 

Equipe 

Vovô Chico! 

Ogum cavaleiro branco, traga a vos.sa gula. 
em cima da terra, em cima/da terra fria. ,.,......,.,,_ -· 
Ogum, orixâ: guerreiro santo, 

Tenda Espírita Santa Bar
bará e Xangõ - Rua Paraná 
n.0 104 - Penha. YalO!lXá 
Zélia OZório de Carvalho. Guia 
Chefe Caboclo 7 Encruzilha
da. Sessões de Caridades aos 
sábados, às 20 horas. me cubra com o seu manto, me cubra com o seu manto. 

Me dê paz e alegria, com a vossa luz, 
* proteja nossa umbanda, 

cavaleiro de Jf>sns .•• 

SONHEI 
Antonio Filipe de Aratijo 

Sonhei que meu pai era um caboclo, 
meu avô um preto velho, 

rainha 
mãe, Oxum da cach~lra. 
que Ogum era o meu guia. 
e as crianças me ajudavam, 
Xangõ na pedreira mora:,a. 

MACHADINHA DE XANGO 
Laura Medeiros Domingues 

Machadinha que brilha. brilha. 
ê machadinha de Xangô, 
pedra que rola. rola 
na pedreira de Xango. 
Xangô, meu pai, caô, caheclle. 

MANTO SAGRADO 
Elis Cosme e Wilson de 01,.óssl 

o céu está todo estrelaao. 
que bonito que ele é. 
ele é o manto sagrado, 
com que pai oxalá. 
cobre seus filhos de te. 
Pai oxalá é o rel 
o céu é sua morada. 
ele é o chefe supremo, 
que governa a le'. 
da minha um'banda sagrada. 

Já que estamos no final da promoc;ão 
que é o 2.° Festim! Nacional das C1 ntigas 
de Umbanda. queremos df>ixar os nossos 
sinceros agradecimentos ao Dr. Gelson Gui
lherme Ort.iz Sampaio, Administrador da 
13.ª RA do Emenho Nõvo que demonstran
do seu alto espírito comunitário, não meitiu 
esforços para que as cinco •emanas do !es• 
tival transcorressem da me,nor maneira pos• 

Tenda Espírita Ogum Bei-
ra Mar - Rua São Miguel, 
556 casa 37 - Tijuca. Ya1or1-
xa Antonia Pinto da Silva. 
Bessoes aos sába.dcs de 15 em 
15 dias às 21 horas. 

* 
EQUIPE VOVô CHICO 

centro Espirita Caboclo 
Irapuã - Rua. Costa Filho, 
238 - Mal. Hermes. Ya.orlxá 
Aidyr Magalhães. Comumca 
o seu novo endereço em sua 
nova. casa de santo. Consultas 
é.s qua.rtas-feLras co:m Vovô 
Joana a partir das 14 horas. 
Toques de 15 em 15 dias aos 
l&ábados. 

* Cabana do Caboclo TüPY 
é Pai Tomé - Rua Primo Te:
xeira. n.0 12 - Todos os S;,n
tos. Direção do sr Pedro F. 
da Silva. Guia Chefe Caboclo 
Tupy. Sessões às segundas e 
.sextas-feiras à5 20 horas. 

* Templo dos 7 Orixa.s - Rua. 
Paraná 532 - Piedade Babá. 
Cirene Mondaine. Sessões a!I 
segunda.s e quartas-feiras às 
20 horas. 

stYeI e de. tro te tudo aqueo que p~~n 
mos. Sn!mos tcdos nós vitoriosos, mas n,.rts. 
pJderia ser feí to nfio fõsse a gr,. nele aru~~:i
de de que aque:e h1mem público tem peo 
umbandistas, pelo SORE e pe'a uos;:a c::u
sa. Deus que.Jl1e abenC'oe. Dr. Ge',on C n• 
t;nue assim que seremos eternamente 'll!P'J• 
decido~. 
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Cé>nforme devem saber 01 I 
nosso ll=ãos Umbandistas • 
Qlndo:mbleclstas nos que temos 
a missão de zelar pelo sant.o 
a& que somos mé<iiuns con
lkmados ou ainda melhor 
eua,ndo se tem uma casa de 
ean to l Terreiro, Centro Aba
P et.e). 8abemOG que a mala 
importante das ob~~ • 
• tratament-0 ou seja o zelo 
pelo santo ou ainda melhor 
pelas "otas· que é a im~em 
representativa dos Orixás ou 
Banto. o mencionado Ota. • 
constituem em Pedras etc. 
Que são adquiridas ou apa
nhadas, nas matas, rios, ca
choeiras e mar. Em sua mato
ria os otas recebem como tu• 
do o ma.is que se relaciona um 
trato e neste caso é especial. 
recebem Amacis, de conformi
dade com o respectivo Orixà. 
- Obi - Orobõ - Meni:a 
{sangue) e Maza. (água) . 

E -~as Pedras só podem :re
ceoer a deno:wnações <ll' 
"Ct:i. " depois de d.eüdamen
t e preparadas e terá que ser 

a uma vez por seman11 
e cada dia desig!!ado ao 
0 'sa p.:ir uma só passoa. Nos 
<. onMàs, P e~.is, ou Eleda. Não 
e q 1a)quer p=oJ. que tem a• 
ce .;;;:i ao rueõ!l!o e para ter 
esse ptevilé;;io terá que e,ta 
convill'.entemenie prepa rado 

ou rr.-~'.hor dizendo de corpo 
Llmpo em con d:..ções e de pés 

d,es;:alQO,S. Quanào a Gira ou 
EnJ,Ia é de Umbanda. u:i 
"0-.s" ficam embaixo do Al
tar dos Santos OmagensJ 6ln
cret.!zad.as &> Catol\ciõm<>. 
Quand0 se cum1k·e ve:-daae1-
ramente a Lei do Santo. em 
uma ca.,a. de Caridades cabe 
ao Cl1.efe Espiritual (Baba.10• \ 
r.ix:l.. YaJ.:>rixá ou Baoa.laO) 
rem.,i.em-se uma vez por mê1 
pe,o menos com os cabeÇe.s 

ma:or·ts do Rejno, a fim de 1 

T. Caboclo Mata 
Virgem Festeja Sau 
Aniversário 

MIRON FILHO 

Zamburrarem <Jogarem b'd• 
Zios> para saberem da situa• 
ção dos Pilhai de Santo O\I 
a.ssoc.ladoa ou mesmo Crent., 
estejam êles preeent.es ou não. 

NOTICIARIO 
C. E. VOVO CONGA, ... 

aões IH 15 em 15 ~ aos s&
bados - Conaultas com Cll• 
boclo Llrlo Branoo, Exú Tran• 
ca Rua das Almas e Maria 
C\l:lga - local bairro Lull 
Lemos n.0 161 - Belfort Rc>
xo - Yalorlxi Iolmda Ama
Z'IU. 

'l'ERREIRO SANTA BA.11-
BARA - Rua 'Ora.nos n.• •• 
Edson Pass()ll - Consultas &a 
quartas-feiras e sábados te 
às 20 hs. com Pomba Gira 
Rainha dos Astros - Dia. 10 
de junho festa em homena• 

gem a Ogum (Santo Anton!o) 
com mi&sa a ser celebrada por 
Dom Carloe - Coquetel &OI 
c<11,1dadoo • Toque a partir 
das 23 hs. - Dlreçio Bsplrt• 
tual Babaio.n:zã llla!aa Al
Tes Sancbes. 

SAiDA DE IAO ABAÇA DJI 
IEMENJA OOUM-TZ - eer,. 
cada das mais amplas expec
tativas esta a safda. dcat. 
. barco da casa de Masi-Mlt.ê, 
a realisar-se no próxlmo dia S 
de junho o barco està <:on.5t1• 
tuido dos Orixás, ~.-;um, Ian
sa, Oxóss1 e Congoblra os Ir• 
mios Ananguê e Mas1-Mite 
estão radiante com me.Is êsse 
acontecimento que está mono
polizando :>s atenções de. Ba.1-
xada-Agradecemo.s o genW 
cor.vite e lá estaremos se Oxa
lá assim o permitir. 

A DISPUT 
INTÉR 

DOS 

E • 
o Jllrl oficial de Inte;-pre

tes, também funcionou a tlva- 1 
mente domin go pas0 ado sob 
a presidência do jornalista I 
Florestam Jupiaçú Mala. fl 
composto dos m embros F er
nando Costa e Miriam Sch
neider. Depois de contert<los 
os mapas, ficou deliberada a 
seguinte decisão para a eta
pa: Empata.dos em primeJ.rO 
lugar com louvor, Sérgio L1• 
ma, com Cavaleiro Branco, 
Louvação a Iaruã, com Nilda 
Matambalê e Louvação a Je• 

sus de Nazaré.h com Nillla. 
Em !:.0 lugar. D asafio de Pre
t o Velho, com Gonzaga e em 
3.0 lugar, Rainha da Cachoei
ra, com E'za Leilà. 

Com a daclsão de domingo \ 
passado, vai na frente dos m
terpretes a interprete Nllda 
S:,aras Cocbrane com 3 pI1-
me!rOB lugares, seguida de 
perto por Sérgio Lima, com 
dois primeiros lugares seguin
do-se Nízia, com 1 primeiro 
lugar. 

PLACAS DE PRATA 
HoJe, que chegamos ao fim da cansativa., porém vi

toriosa. campanha do 2 .0 Festival Na.cional das Cantigas 
de Umbanda, queremos deixar os nossos mais sinceros 
agradecimentos a.os nossos irmãos diretores do Engenho 
de Dentre Atlético Clube, onde rea.llzamas as duas ta.ses 
semi-fina.is e onde realizaremos hoje a grande testa da 
nnal do 2.0 Festival. Recebemos de parte do Presidente e 

<11retores todas as at.enções e esperamos que em uturo 
prôxlmo possa.m~ estar juntoa em outras pr<moções, 

A Tenda do C&boclo Mi!.t& pola a oompreensao, o amor pela nossa causa espfrtta e 
V1rgem., com sua sede à Rua 8 slllceridade daq'l-e1& gente do Engenho de Dentro. stn-
Alme..ioa Reis, 110 _ Ca.val- ceramente nas comoveu. Que Oxalá. abençoe a t.odos e 
ca.nte, comemoran. no dia 11 acred1tamos que juntos cumprimos mais uma iidua ta-
do c'JITente festa de seu ani• refa em favor do po\"O da nossa religião. 
versárlo e convida seus asso- • ------------------------
ctados,, o seu corpo de mé
ciiUIJ.S como todas as entlda• 
des UmJ)andistas, para to~ 
rem parte desta !esta de !é. 
Aos !'ellS dlrigentes, o saravá 
àll " GN na Umb=<ia.". 

Tablóide GN na Umbanda 
Um Jornal de utilldade pública da nossa religião! 

o 

Escolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English 

Enaino EspeclaUzado 
Grande área para recreação 

Rua João Alfredo, 31 - Muda 
Telefone: 232-0250 

DIREÇÃO DA PROFF.SSORA NELY 
MATIUCULAS ABERTAS 

Festival em Mac.aé 
Como oc01Te11 ano pa.ssado, 

no curso do mês de julho, oa 
vencedores do 2.• Festival Na• 
clona! das cantigas de um
banda deverão fazer na sede 
do Ip!ra.nga, clube da cidade 
de Macs.-é, uma rea.presenta
çã.~.' promovida pelo Terreiro 
de Xangõ :Menino e que serl\ 
parte dos festejos de Macaé. 

VE E 
SOS 

Hoje a J)!U'tir d !!S 12 ho:as, 
a blllleter'...a do En~rnho d .:: 
Dontro Atlético Clube, na rua 
Monsenhor J erônimo, 135. na 
E~tnção do Engenho de Den
tro estará funcionando ,ara 

a venda. de ingressos pa.m a 
grande final -., fe~ta e en
ce1Trunento do 2.0 Fcstlral 
Nacional das Cantigas de 
Umban.la, que sera realizada 
hoje, naquele clube a partir J 
das 16 horas. Voltamos a lem
brar aos nosisos irmãos que 
para. o firulJ o .1gress0 custa
rá & quantia de cinco cruzei
ros, e que a renda de tõdas 
as fe.,es d:, Festival reverter#. 
em bene!ícto do órgão pro
motor que é o Supremo Orgão 
das Religiões ~piritas em sua 
campanha. para a aqul.s1tão 1 
da sua .sede próprla, o que 6 
um anUgo· sonho dos nossos 
lrmãos de crença. 

J:go de 

Desde já OODVOC&mOG & tod<a 
que loiro ma1a tiverem a g!6-
rl& de a lMlrê&rem ps.ra CIU9 
se interessem liÕbte o a.s&UD'tO. 
pois estamo.s planejando :io
va ida a.tê aquela cidade oa,. 
n. levar o prestigio da noa
sa Umbanda e principalmente 
a. sua beleza. Vamos ajudar 05 
nossos irmã.os do interior if?'l.U• 
minen.«e, pois files não medem 
esforQOS em nos prest1gl.c,r. 
Contamos oom a sua prt'SenÇ&. 
S nravá.. 

O jú i q e 

uncionou 
Dommgo pa snd o, por 'l~

sl::.ão de últl,na semu·nal o 

J Q J m-ci.
siCIIS esteve a,;.s!;.n oom;i; tut-

do: Presldenwi Gelsom Gul• 

lherm.e Ortls Sampaio -

Membros: Aldaleia GuimaráN 

Bert.olino - Deputa.da. Ila 

Maurício ela Fonseca - Ar• 
nald.c Schneidtr - Pra.Deis• 
co Torre& Dias e Fl%'tl.nci800 
Barros. 

o Jürl of1clal de 1ntérpnl
s1d1do pelo jonu1.Ibt& Plor-es-
tam Jupiaçd. M.aia, funcimou 
oom ma.is os segumtes mem• 
bros: Fernando Costa e Ml• 
riam Sclmeider. 

Búzios 
O nosso companheiro, Babalorlxá Mario 

Barcelos, atende para Jogo de búzios, à8 ter
ças, quartas e quintas-feiras, das 15 às 20 ho
ras, em nossa sede, na rua Pernambuco, 1181, 
Estação do En~antado. Os interessados deverão 
procurar ficha na secretaria. 

A VERDADE SOBRE O F.SPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

1 
l.11:fü ~~Hz e Ondas Curbs. em 6.195 KHZ 49 mts. Reportagens Externas - Noticiârlo dos Terreiros 

' 

1 

Dnfi'" noos rios 21 à 1 Hora do Monh-:í 
l'rw1n1:ao e .\nres~ntac.1<1 ..;r- Direção 

B::tua1(1n xa MARIO 8 ,'\R<. U.0S ~EBASTIAO Mg ND.E 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
Horoscopos - Comentárhs Respondendo aos Ou

vintes e o Pino da Meia-Noite com Seu 'l da Lira 
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O "Bobo da Côrte" é Teimoso ' • NOSSOS AGRADECIMENTOS 
Vimos muiio tempo, .aomoa 

testemunhas ocular. Durante 
tu•se um ano temos recebi• 
&lo constante reclamaçõe, 
Agora acabamos de receber o 
,egulnte memori&?: 

WLADIMIR CARDOSO DE FREITAS 
No-vaml.:llte reuniu-se ·o Júri composto por elementos 

indicados pelo Engenho de Dentro Atlético Clube, que 1ul• 
gou e premiou mais trêa intérpretes. Desta feita toram 
a.graciados os seguintes intérpretes com as respectivas mú
sicas. Louvação a Jesus de Nazareth, de N!zla e Llvanll• 
ton, premiada a Nizia - Cavaleiro Branco, de Adilson Fi• 
guelra e Luéreio Guimarães, premiado Baba.lonxá Sérgio 
Lima - Louvação a Iansã. de Olá Ifé e Matamba.Iê, pre• 
miada a interprete Nllda Soarea Cochrane. 

-"Ob8ervando, como asao
etados e residentes nas proxl
aúclades do Hospital • Ma
•rmclade Espfrita O'mban(Us
la, locallaado a Rua Cir1lo, 
11..0 i'1 - Estação JusceHno -
diver,a, trregu!arldades cau• 
•-no• repul&a, oomo ien110-
IM • mles-áe-famflla, a atl• 
lude do c&dadao que se ma
.,. Cel8D ....ma, que a1m "'e 
.er 1'lsltado à DO!te por mu
llleru de aparêDda dundo
-. tra:ando beijos e abtaçoe 
• 'Yt.& de lodos, panou a 
llaér raldmda D& entidade. 
lransfonnando-a num verda
detro ub&s-Fond", num dla-
1e1pelto às famfilu restdm
- no local". <I>el:ena• de u
aln&tura.Sl. 

8eguln@ o aempio da ra
mlgerada dupla Goulart ik 
l'&lslDho, da qual é cumpllce, 
o infeliz :,Iemento se intro
meteu, arrecadou, e:icheu oa 
bolsos, promoveu f&rra11, e 
~bém nadl. fez pela entl• 
dade. 1: o auge do cin1smo, t!o 
descaramento e do acnmca
lhe à Rellgiao. 

Com ares de "Bel da PUan• 
tragem", comodamente se 
tnsta.Iou nas amplas depen
dências do Hospital da um
banda que tantos sacrille'.os 
eustaràm aos !lmdadorel p..,. 
ra ser construido, fez da aala 
da diretoria seu apartamento, 
- .a• oonU.aüa sua depe:nden-

TRI B AL 

ela particular Despediu a •
lecionada J!lqUipe Médica. e 
Dentária.. Aa obras de con
clusão oont.i.n.ua.ram pa.rw1,12a
da1, e mat.s; dilapidou o Pa
trlmõnlo, c:om a. venda de ma
t41rl&ls adqulrido! pela Dire
ti6o legitima. 

Afastou fundcmàr1os e as 
poucas aseocladas que alnda 
all c:ompareelafil, porque que
m ''Tan.r" todo m w.1 d o • 
Maus tratos e pa2a.YrM de 
baixo callo tiomrm-ee ooUdi· 
ano 

Esquecendo-a que u enti
dades encontram-se "'Sllb• 
.Jddice", continuaram llaD40 
• abusando doa · nomes, ..as 
de~cla.,, e 4o diDhelro 
du Insti~ A "Comhdo 
Executiva em Defesa da tnn• 
banda•, promow.ndo ldndl
dlncias, apurou p-avea trre
BU]aridades praticadas par 
'"Decelao" no Estado da Gua• 
J1al)&r&. 

A Rel1gião Brasllelr& C1e 
'Umbanda se encontra em ra
se de acentuada expansao. o 
pa., que se promova a sua 
auta-organização, é necesst.
rto que elementos noctvos e 
aventureiros como Celso Ro
sa e os demais elementos en
volvidos nesse escãndalo, se
jam banidos definitivamente 
da seára umbandi,ta! 

NOTA SOCIAL 

No lllt.lmo llê,bado, realizou
- o enlace matrfm.onial da 

ESPIRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rádio 

Continental, Rua do Ria.chuelo, 73, 8° andar, 
programa A VERDADE SOBRE E.SPIRITISMO, 
citando um tema para ser debatido no TRIBU
NAL MP1RITA. 

Nom..e ...................................... . 

:EN'DEREÇO •••••••••••••••••••••••••• _. ••••• 

-inlA .................................. ···-' 

Obc.: O ouvinte que tiver o seu tema selecio
nado, aerá contemplado com um prêmio, 
além de participar do corpo de ~ .. ~ados. 

enhorlt& Dalva ftlha. da Ia
lorlxá Luzia de. Freitas, com 
o ir. Seba•" o Vasconcelo,. 
Os noivos recepcionaram o 
convidadoa nas amplas depen
dências :lo Centro Espirita 
Caboclo Guararema, locallza• 
do a Rua Bxpedlclonário Jo
" Amaro, 840 - Duque de 
Cuias. Compareceu à cert
mõnla o irmão Wladim!r Car• 
doso de .Fn .s, Presidente <la 
Oc>mla8ão Executiva em Defe• 
• da 'Umbanda", e Gmer&l 
JID&cYr P1n.to P&cca, Presl• 
dente do Conselho, e o er. 
lflldo Costa, membr. da refe
rida Coi.dsslo, que f-Ol'&ZD al
l'OII da at.enção e do car1Iwo 
dos componentes da ca.w.. Pe
rene :tellcldades aos noivos 
do m nOl!ll0I votos. 

O Júri do Engenho de Dentro. que julgou os 1ntérpre
t.es n-a segunda semi-final estêve as.sim constltuldo: La 
Salete da Silva. Y&lortxá da Tenda Espirita Vovó Sabina 
- Valdemar Monteiro, Babalorixá da Tenda El.!p1rita. Ca• 
boclo Tupi e Sete F!e-xaa - ttalo de Almeida. Ogã da 
Tenda Esplrit.a ca.boclo Tupi e Sete Flexas - Benedito 
Oome:s Vieira, Presidente do Engenho de Dentro Atlético 
Clube - Vanda de Oliveira Costa, a _Tia Vanda, Yalorixã 
do Centro E.splrlta Sete Estrelas José Maria. Seixas. Tenor 
do Teatro de Operas da Gu-.mabara. 

lnjustiç.a Com Quem Faz Bem! 
'Om pouco mudada, porem... ce: uma filmagem .•• - Quem 

eaperançosa, o povo d& L1m ~ tez se,;i YeStido de estré1a ar-
Seu Sete, ouviU EroiUnba Bor· ti6tic&, Emillnha?... - pe1'-
ba. , famosa cantora, llder guntava o exú do amor - DO-
ab&olut& dos auditórios de rá.- na cacilda de A&s\s . •• seu 
dio. na década 5C. Quem nãO Sete. - 'l'empo bom. bei? -
se lembra da sua luta pela Sim senhor. . • - o q-ue você 
primazia do titulo de Rainha quer de m1.m. Emilinha~ -
do Rádio Bra.sileiro? Quem ~ o senhor me olhasse ... 
não se recorda da SU& oorc&- ~t.ou com alguns problemas 
ção como favorita da Marinha e como vou volt-ar à.s lides ar-
de Guerra? Naquele tiempo, tfs;;1c:a.s. v1m buscar o seu caxeJ 
êste repórter foi seu cabo elei- musical 
toral-artl.5ti<x. no saudo.so En- - Qtiando Emillnha Borba 
couraçado Mtnas ~ra.ts. AO tal.ava, eu la obêervando q_ue 
lado do grande apre.sentàdor 1

·- sua voz; alnda estava rouca. 
<lo progi·ama na Rá.dlo Nac1o- cantou... Sorriu... Tomou 
na.l, Filipe Mene2JeS de Maga- «golinho do Rei da Lim> e 
lhii.es, tudo fizemos p3.ra que .sa!u feliz .•• 
a «Mi.loca», fosse a vencedo- Agora. numa reportagem eia 
ra. 'ls anos se passaram... diz que quem a socorreu toi 
Emilinha Borl>a., foi singra.o- es,é" ou "aquele" pai do san-
do os mares do e..squecimento to Até ai nada de mais ... 
tcousa. normal nos meioo ar- Tooavia, na(Jl!-ela Lira ande 
tfsticos) até que uma «doença> ela passou de um lado pa.ra o 
atacou suas cordas vocals outr-0 ao lado do mais comoa
Oorre prA lá, 001'1"! prá cá. foi tido exu da atue.lidade l>rasi-
"baixa na Lira do Seu Selle" leira. o "grande que "reG01'91fU" 
lá na Rua dos aquizel- l!!e<U problema. não teve opor-
ros, 474, no longinquo bairro tmnidsde de subir, quando lá 
d.e Santíssimo. Seu sete é pro- este11e em busca de apoio para 
tetor. repetia naquela noite! sua- coroa, logo após a morte 

seu Sete, o Rei da Lira fi- de Joãozinho da Oomél& Na 
c:ou feliz por rever aquela gló- vida existem cousas engraça.-
ri.. da música popula,r brasi- da.si Outro-; cgrandes» do ,'à· 
leira e pediu qUt. ele ccant.a- dio e da televisão que v1Tl1UD 
tolasse> cChlquita :eacanu. ao lado do Rei da Lira, quan-

Depoia desta música. vielam do tõdaa as semanas podia...1 
outne e outraa recordaç6eal aulstl.r suas ccar&P no vfdeo. 
Se-.. Sete EDc.rWlilhada. o B.eJ boje, d!sem... oa não d12lem 
da Lira, lhe avivou a memória nada. sete em matiemàtica t 
para o primeiro vesttdo :rie Sete e não como diz RobertO 
wstiu para a 1UA grande chan- Cllrlos numa llndís8lma can-

ção de sua autoria. «que dol:.! 
e dois l5áo cinco>. 

Sete é Protetor, menEag-31• 
to do amor . . Emilinh.<l Bor
be.. Quem oonheee seu Sete 
da Lira, jamais esquece a sua 
maravilhosa filosofia: 401~ 
pa.r;, dentro de você mes:na., 
e veja se seus pensamento:: são 
puroo. Se não gUarda mágoa 
ou rancor contra um seu se• 
melhante •. Deus e seu sete, 
só desejam: .Fé. ReS.peito e 
Compreensão>. Porque, Emil1-
nha Borba_ naquela. reporta• 
gem você Otnit\u o ben>. 
Seu sete !he fez? Você n 
lemt>ra-.se da minha flslono
mia, tant.\S são os anos que 
nos separam desde a gloriosa 
campanha «Favorita da Ma.ri• 
n.tla», sou. co:itudo. uma voz 
que di2 o que Seu Sete, o men
sageiro da umbanda, não diZ, 
para não ma.goar nin~ém. Seu 
Sete é amor! 1l: ternura[ Sete 
~ Protetor, mensageko do 
amor. 

Leia Sempre 
O Tablóida 
"GAZETA NA 

UMBANDA" 

Comestiveis Sinhá e Portuense Ltda. 
--t; 
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Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo -
Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral 

pelos menores preços 
• 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 

Mossas diversos 

. 
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BRIGA DB FOICE - Pa.co ao falecimenl;o 
da senhora Mãe da Babá Delice DrumOQCJ, o 
Paulo Roberto quase ficou sem aJuda pan swa 
Saúde, Paz e Amor. Em contra posição, a praga 
dele regulou e o Fernando se viu desclassificado 
com o "General" e com "Desafio de Preto V► 
lho" Gente, ai tem coisa feita .•• 

-000-
ADISON CUMPRIU - Adilson Figueira., de 

Macaé, discretamente perguntou o nome com
pleto do Fernando de Souza e quando soube dl&W 
com aquela sua tranqüllldade: "&, e.gora que J' 

ll8l, vol botar na bôca do sapo". Puxa, não, 6 
que regulou mesmo. • • -

-000-
VITRINA V AZIA - O Fernando arriou (tio. 

versos ebós esta semana, com a finalidade de 
Impedir que outro troféu viaje na noite de hoje 
para Macaé. Segundo o Fernando, a vitrina que 
está vazia esperando outro troféu vai fica.r vazia, 
pois sua macumba é segura. 

-OIU-
LIV ANILTOM - Depo\S do festival. Livanll

t•.m e cava ouvindo uma das gravações e comen
t •u: E,.se cara canta mal paca ... • O cara, era 
e1~ mermo. 

-ooo-
0 CALOMBO ESTRAGOU - Gonzaga aeu 

um s,1ow de apresentação. A música foi desctd.s• 
sitica.da, e alguem perguntou o por que. Um ju
rado respondeu: E,tava. tudo bom, ma.s o calom
bo nas costas O.ele estragou tudo ... 

-000-

FERNANDO ANALIZA - Mlnlla remaujá. 
arundou, o "General" deu baixa e o Exu ar.a
bou levando a melhor na luta com o Pret-J Velh_,, 
E, gente, acho que foi falta de firmeza ... 

-000-
ESPIRITISMO - Dizem que o Ferna1:do re

cebe o espírito do Humberto de Campos, pois só 
assim sairia uma letra tão bonita, que é a da 
Cabocla Jurema ... 

-000-
ASA QUEBRADA - !loJe o Fernando de 

Souza é o prato. Comentam que êle tem mania 
de voar alto nos !estivais, mas desta vez quebra
ram a asa dele antes do fim. O Livanilton que 
costumava. acompanhar flcou melo capenga. 
Guerra ê guerra ..• 

-ouo-
NAO PODE VARRER - Um dos concorren

tes do festival chamou o Presidente do Engenho 
de Dentro e perguntou: Que horas varrem o 
clube aos domingos e recebeu como resposta, pela 
manhã. o concorrente falou de novo: Eu vou 
lfüegar· melo dia e vou largar pózlnbo em todos 
os lados, mas depois é proibido varrer o salão. 

-000-
MANCADA DO APRESENTADOR - Mário 

Baroeloo na empolgação deu uma grande man
cada e disse: Vamos reapresentar ta.Is m11sicas 
para o corpo de jurados redimir dúvidas. Depob 

se m noou e consertou: Não é redimir é dlrl
ruir. 

-000-

A BALA DO VALDIR - Um Jurado chamou 
o Barretos e diS!:e referindo-se ao Valdlr que c.an
tava: Manda ele tirara bola da bõca. . . Não é 
nada disso. senhor juraao. ele é !anho m~,
mo ... 

-000-
JOSE PAULO - Cara leg&l é o José Pauto, 

aJu<l.a todo mundo e com esse macete vai che
gando até a final. Com aquela vaslllna, se o 
festival durasse mais um pouco no fim só teria 
a. música dele ..• 

-000-

PUXA SACO - Esta ê a pedido do Pa1,lo 
Roberto. Elogio a Tenda Cristo Rei e Macaé. 

Não • adianta, Paulo, hoje é o fim e salve-se 
quem puder ... 

-000-
ELZA LEILA - Chorona como ela, voltou ao 

festival a mais Jovem concorrente. Domingo 
passado ela deu o recado na sua música em lou
vor a Oxum e foi terceira em intérprete além de 
se ver finalista. Gostou da experiência de fazer 
cantigas e promete voltar no que vem, porém 
um pouco mais magra ..• 

-000-

BAO SEBASTIAO - LlvaDllton ano passa
do foi, numa das ca.ntlgas, o José do Patrocínio. 
Agora, o Fernando anda procurando convencê-

lo a F-er o !'30.0 ScbastlAn. EBtA 
e as !lexas ... 

-000-
HOJE E DIA DE FESTA - Tem um tem~l

ro. cujo nome não vamos ventilar que está :1re
parando uma grande fezta para depois do Fes
tiva.1. Estão levando no dedo a vitória de ho.Je 
e Já mandaram fazer comida., e bebidas para 
fe~teJar. 

-000-
NOV AS PROVIDENCIAS - Com a expe

riência de outras apresentações, os coordenado- \ 
res do Festival fizeram várias modificações no 
esquema para melhor atender aos coml)onente/J. 
Tudo correu bem. 

-000-
2.0 E ULTIMO - O nosso companheiro Mà- , 

rto Barcelos pretende encerrar hoje, a carreira. 
do Festival. Para ele este é o 2.0 e último da sé
rie. Sua explicação: "Dá multo ti·abalho e pou• 
oos reconllecêm ... • 

-000-
LINDA VOLTOU - Linda Rosa, esposa do 

grande Noel Rosa voltou ao Júri do Festivl\J. · 1 
Multo cha1me e muito boa vontade com os can• / 
d1datos. Ela entende do assunto. 

-000-
ARLEI'E SUMIU - Arlete Sales s6 compare

ceu a primeira. Depois sumiu. Dizem que ela. 
ficava !rla e sentindo uns negócios diferentes. 
Sera que ficou com mêdo de Incorporar ... 

· Em Todas as Bancas de Jornais do Brasil 

- 3.o Número 
Tudo Sôbre as Religiões Espí.ritas 
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Ano 96 - J)om_ingo, 25 e 2.a-teira,. 26-6-1972 - N .0 56 .179 . 

Oontinuamoo em festa.. DepoJa de Santo Ant.ôn!o. 
fe.steJ amos São João e aguarda.moo o Dia de São Pedro, 
amoos Xangô, para as grandes festividades que vão 
ocorrer pela. passagem da data do grande santo. as 
convites continuam chegando e nossas equipes, dentro 
do possivel. estão em ação, dando a melhor cobertu h 
posslvel a todos. Gentil, Ubaldo, Fernando, Valdir, Liva
nllton e muitos outros chefes de equipes estão cheios 
de compromissos e nós pessoalmente temos feito umas 
po~s visitas, por Inteira imPÇ>ssibilidade de fazermos 
'um número maior. Desde jã, pedimos nossas desculpas 
a.os convites que não pudemnos atender mas estamos. 
logo mal:;, à clispos!_ção de todos na Rua Curupaiti. 217, 
Engenho de Dentro, Terreiro do Caiboolo Folha Verde 

de onde transmitimos o nosso programa de rádio. 

Hoje ao . O rog-,r·.a . 

A Verd.ade o.· Es 
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O Cantinho da Corrente Mental 
IL\B . ELIS 

A É BREVE, LEILA ... 
A noQCia, Da manhã frJD

i-enta. .surpreeudei.i a tQóQ5 
C\)I.Q o :.eu unpew bi:ut.lú: 
1110NeU Le1.a. .LI.UÚZ, MeUIS 
<>ln06 se en~ ae J..lerl
.nas. Mcnera a muwer quie 
eu i,einpre COlllliCLerei como 
\llll sfmoolo aa a.:•.grl.a ae 
vner. Não a conneci peaoal
snenr,e. maõ ~ o.ec.a.raçôels . 
~. seu modo ale
gre de Viver, sempre me oa.u
sanm forte unp.ressão. El& 
era, pe.a.r mim. a fózmuil& 
felt. muw.er QUe Dew llavi.a 
ennaóo pa.ra p.ovai- q.ue mes
m<> entr ea JuvaiWde moaer
;na. tã.o livre e COIIlibat1<la. 
amaa pw.sa fortemenie o 
am01 maternal. MULCo ieDb0 
ilOO a aeu respeiw, como 
auu. e como mãe. Cborel 
mia morie COID0 cen.tieDaa àe 
M&Sileiros Clbor&r&m. rudo o 
que poaso fazec p« l'OC6 
agora e pedir a Ja.aaina -
De\16& das ~ - que olibe 
e sempre a sua pequena Ja
lW.Ila. Pemando em voeê 
Ir-ila lembro-me de uma li
ção do meu t.empo àe esw.
ãante e Que diz Uiilm: 
"Quando morre uma cna.w;;a. 
Deus envia. a Terra um MIJO. 
~ ~ .. mão, P«
cor:re com ela oa luga.res ~ 
riàos,, le'911.Ddo-& a ver ~ o 
que amava•... Eu creio .oa
'° e se1 que vOCê, mu.iber
()l"Ja!lÇ&, al~e e coei& de ff
da ao receberes no peito e, 
sopro da m<:rte, foste &Ul&d& 
por JILll&JIUt, e. crom.ndo auD 
Aguas. n:ste até a sua ierra 
e se d~ pa.ra sempre ae 
~ nós, braSlleiro8 que a 
e,plaudlam<l6 e amávamos. 
Nãc vou dieer aõeu&. Voo 
!lhe d&r U111 "até 1:>reve", ns 
cert.Eza ele que, na. Col'te ClO 
Cé~ entrou mna. llnda prm
cea qoe a.leg,nrà sempre o 
coração de C>xa.!à. com eeua 
dttcs alegre e seu m()(10 un
-re:ente. Até bl'E"'le, Leila. &a. 
'l1IXl dl& .•• 

Blespastss da. OOrren&e Men
tru da Caridade; 

AmA1iA cte aouza. - voce 
e1Dda é jovem e r.em mmie. 
col5a boa ~ vida &fora . 
Não deixe QUe um mal entr:n• 
diÓO perturbe a am.!m~ Cle 
vocé. Infel.lzmente o que 
!l:i&S existe no mundo é gen.. 
te qlle não pode ver ~ 
em paz. 

GN na Umha,1da 
(Orgão Oficial do SORE) 

EXPEDIENTE 

Editor: MARIO BARCROS 

Conespondêncla: 

Rua Pernambuco. 1.161 
Encantado - GB 

I.úcia Helen:!I. - Procunt 
um médico denDAt.ologlgi& e 
ee verá o que pode f~ 
pau. sua pele ps.rar de • ães
CNCar" aem mo~i'vo. Não use 
nada antes de ouvir o que 
~ lbe dirá. ~ wze.s o qlM! 
dá cert.o pe.ra uma é prejudl· 
ciA! ps.ra oUU'a, l 

Ye.ri6 sem fé - NAo crae 
que você seja tiw sem 1'é u
fllm. Venha conv~ comi
go A4lll no SOM numa aia• 
ta-Mza e veret o QUe ee poclt 
fr.ar. 

!li.e aruta - Existe -
oração mui.to forte para pro.-
tegier as jovena solteinla. 
principa.Imente as que estão 
na fa1u dos 13 aos 18 anca. 
a • cn.ç1o c1e s..nta :eer
na.dete. Oaao você a queira_ 
escftft-me ma.ndaodo llCIIDe • 
Endereço e eu a enviaret. 

Fl'esidi&rlo 13 - 1!21teJa 
ciertc de que nio DOIS cabe 
jti:gar ningtlém. Se VO(,ê u
tii a1. pagutdo o delito que 
cometeu man m<ll1lent.o de 
atuclmção. quando TOCe all' 

a &oeiledade não poderá nem 
deverá lh,e perseguir. 

Predso de pci.z - Como 
Voe.é .&e enpn&, pelWUldo que 
não tenno problemas. Ago
ra, como ~iri&e.. enee.l"O iu. 
do o que ma acomece cun,o 
uma or'Cl«n de On!A e le
oho muita. oontia.nça nos 
gUIA6 que possuo. Quan<lO 
você ~ venha convez-sa.r 
t'0Jni30, Um abraço. 

Omtlnuo ~ de um 
tàd1o die plhls p:11'& ma.ndar 
pa:a um presld!ário. Se ~ 
l1Uder me atiecder. eeoreva.-me 
q~ man¾aret aps.n..'la.r em sua 
Qllll&. 

KI.! ELlS atende com Pom
ba Gira Maria Mulambo. M 
~feirais e aos 8'ba
dcs a partir das 15 horM. na 
l!edP. do SORE. na Rua Per
nambuoo n. • 1.181. ~ 
ta.do. aunliada pelo Vod1m
ce ZIUle Enulgi. 

T .b Espír 

Fêz Conferência! 
CONFEUNCIA DE DIV AI.DO PQEJRA 
FRANCO NO CLUBE MILITAR 

Realizou-se, no dia 8 do corrente, às 20 horas. no 
Audibórlo do Clube Militar, mat., uma palestra do conbP-
cido tribuno esplrlta, professor Dlvaldo Pereira Franco. 

A ass1stêncta, calculada em aproximadamentP. mil 
pessoas, sob intensa vibração esplrltual, ouviu o insigne 
conferencista dt..~rrer sobre palpitante tema.. que versou 
sobre a presença de Deus no Universo. 

A Mesa Diretora dos tra'l>alho., foi compoota pelo cel 
J'ayme Rolemberg de Llma, general Mllton O'Rellly de 
Souza. Dr. J'orge Andréa (que fez a apresentação do ora
dor}. coronel Oscar Lacê e coronel A.rivaldo Sllvelra Fon
tes. l)l.retor-Cnltural do Clube, reoresentando sua Dire
toria. 

O apresentador do conferencista, Dr. Jorge Andréa. 
que é coronel-médico da Aeron6.uttea. realçou o nobre 
gesto do Clube Militar em ceder .seu auditório para a. alu
dkla palestra. 

Indubitavelmente. sendo a classe mlllt.ar, no Braall, 
de grande lnfiuêncla, a presença de um oonferenclsta 
esplrlta no Clube Militar demonstrou o cl1ma de llberdade 
rellg'osa. existente no pafa. o respeito lnequtvoco às BUas 
tradições democrU1cas ll comprovou o perfeito ajusta
mento da mentalidade militar aos mala legitlmos con• 
celtos de expressão da liberdade de pensament.o. 

Diva.Ido Pereira Franeo Jã consagrado em outros con• 
tlnent.es como emérit,, prf'S'!ador esplrlta, foi ~arlnhosa.
mente recebido na Casa que congrega a nata da oflc'a
lidade r-.. sUelta, br'ndant.!o Uwst,res clv!s e mmtares pre
aente8, com mais uma noitada de pura esplrltualldade. 

Embevecidos. ouvimo-lo discorrer sobre a presença 
de Deus em todos o..q planos da Criação evidenciando-lhe 
a Imanent.e Presf'fnça e Inflnit.o Amor. 

Enquanto pregava o Inspirado orador e "medlum" 
Divaldo Pereira Franco, notava-se o interesse geral da 
platéia, ãvlda por beber oa ensinamentos que brotavam 
de sua magistral oratória, sempre plena de ricos en.sl• 
namentos espirituais. 

Como oostumelrlllllente · faz, Divaldo Pereira. Franco 
t.erminou sua bela alocução com uma prece de alta Eapl• 
:ritualldade. 

(Transerlt.o do seman¼rlo "Sel")'. 

NA RONDA DA FÉ 

Tenda E&púi,ta V<>'VÕ Mia 
e Caboolo Mr.t& Virgem -
Rwi. Torqua,to Tapaj~( 3'14. 
OU6<lalup,, Direção d& YaJ.o
r.illà M11:ja .Ramo8 de O~ivei· 
ra. O.:u toque para l:&iw e 
'Pretas Velhas. ~ ca.sa 
atende para 001l8Ultas u ee
iUlldes e sextM-fein16, a pac
iir d~ la hona. 

-=~-
~ X5p!rita ~ ~~ 

l..s - :Rua 18, Quadra 6. e&• 
lia '1, ~. Direção da 
Yalori:á Vand& da C'N:11 Cor· 
tes. Deu ~1& P8Z'& Ellú cll& 
1'1. Bita ca-. MeDÓe para 
cOll&Ultas • ~feiru • 
ribados. 4- 15 an 16 4laz, 

-·:-
"rtoda DpiriW. F1laJaJ de 

Je&ua - Rua llaDoel. da 
CUIIM 21.• a. Oapelinb&. 
~es Baseios. Direçã.o 
do BellaloriSá .&momo P. 
M«a. At.ende para .fo8o de 
b11zioa às quactu-teiraS. To
que. aos sábad-Oe, de 16 mi 
15 diu. Consultas u eegun
d&s e sexta&-ftir&.8, "01 
Vovó Cemblnda. 

-:!-

Caltro ~ Ogum ~e
-6 - Ru& 11, qllAdra 16. --
8&. au.dalope. DireçAo 
da Yalanú Dl!a Soa.:'m da 
t.Hva. Ogã: Iriceu Rlbe1ro da. 
Silva. Mie Peqll(na: M.aria. 
4e Assis Oliveira. seaão ~ 
r&l às &f!Xtas..feiffls. CollsUl• 
w às qu&t'1ag-fell'M. 

~IL SALDANHA 

Tenda Espirita Vovó lllaria 
Oonga - Rua São SeblW.Uio 
n.v 230, Anchieta.. DINçio da 
Ya,or.Lx.á Nllsa. ReelllllOu d1lt. 
24. salda de Yaõ com r:ao4e 
resia para Xt.Dt{ô. Elsta eu& 
atendo às quarta.s-felras pua 
Ji<> de búzios. das 14 u 11 
llOl'"U. Sessfi,o gerai aos 1111.· 
llados. 

Outra 

Saida De 
Yaôs 
On1'.m. ábadO. t. Bogr. d& 

Ya.'.orlxá l!ldei.utt&, 15l1mda M 
Rua Nembu. Z, :ree.limu um 
toque com rafda ele Ya6. O 
SOR.E. Tllblóide e o prop-am& 
• A Ver~ Sobre o Elpirit!a
mo" foram ~ pelo 
no..<so l.nnAo P1"&DCUICO Torres 
D:as. Agradecemoll a manei• 
ra tidalg,a com QUe e>e fct re
cebido e ficamos a mtelra 
d!sposiçli.o dos 1l0850l5 lrmãol 
daaUela Roça para c,»aqner 
novidade. -
LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA 
IIMBA DA 

Festeja do Pai Xangô 
A casa. de caridade xaniro 

Aganjil, que t.em sua !rede em 
Vilar dos Teles, São João de 
Merltl, tem a direção da Ya• 
lorlxá. Oláka&, e reallrou cl1a 
!K uma grand efest& para co-

merorar Xangõ. com lnfc!o b 
24 uma grande festa. para co
Vite e a visita. que nos foi fei• 
ta no programe. A VERDADE 
SOBRE O 1!:SPJlUTISMO pe• 
la filha dJl ca!a Sobàdejel. 

Cliaica Modelo 
B-. ~ IAlaieie Stokler, 1M9 • Lup .. ~ 

Vila da Penha 

M&DIOOS - DENTISTAS - ADVOGADOS 

Olnecologt.ata, Vias Umlárlas, Cardiologia, ouvidos, lf&rls 
e Garganta Emaerecimento, 0 8tW-blo O'&ndtllareS, Pedi• 
atria, Var!zeS. Psiquiatria, Neurologia, Oft4lmologla, Der• 

matologl,a, Prenmti'WO do Càncer, C1fnJca Geral, 

A.BERTA DIA J: NOITB (Inclusive dom!ngos e ferfadol> 
Eu.mes Laboratorlala Ralo X . Eletrocardiograma e Eletzo
encMalograma. Cirurgia e Part,os (Sob Convenio com C... 
d.e Satlde Conceituada.!) . 

DEPARTAMmo JURIDICO DR. RONALDO BRAVO 

Civil, Criminal e 'Iraballtlat& <Pensõel AllmentfotaS, 
Desquitei, Aposent.adorla e Pec'tlll<>s DO INPS) 

A apresentação dest.e a.núnolo, na Secretaria, o ~ 
da Tua ele lnleriçlo, 
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,p.arelh 
jAgradece 

,a Mul.am' o 
s Ar.tigos 

Vocês que a.<:ompanham o 
DOSa0 Tablóide, já devem ter , 
not.ado o carinho especial que 
a Mie Elia sent.e pelos Jovens 
IAlil e Artur, proprietá.rios de 

lojaa de nores na rua 
IDaa da cruz. Eles estão :.;em
lJl'9 presentes em nossas Inl• 
elatlv.u e no festival recém
ftndo, colocaram a dl~oosiclio 
da m611ca «A Risada. da Mo• 
à MUlambo>, quantas rooa.s 
~lhu fO&lem prec'SO Pol 
• IAIII quem fez a maravt
aa... e enorme c:e8ta de flo• 
NI QQe a Matambal! o ereceu 
ao pn,sklente do jm! por oca
lllo do término da festa 1nes
cuec{vel. Pela ajuda oue eles 
tem dado. pelo carinho que 
11mtem pela Maria M'l.tiambo 
Mie EU$ resolveu pres~ar-lhe~ 
...,. home!lagem slng'!la e 
aando a. roupa da quei1da 
Pomba Gira, foi até a Laura 
ftlrft e se fez foto~rafar ao 
lado do Lu!s e do Artur In• 
leUrment.e a foto tirada em 
eompanhla do Luís não ficou 
lboa para aer publicada pois 
lt.iu muito clara. Os fia"'!an
lea mostTam mãe Ells tece
Ilendo uma cesta de fiores das 
111b do Artur e a fa<'hllda da 
~t.ea Io;inha. Laun1. Flo-

•· 
JORNAIS 
E FOLHETOS 
!llecebemos mais um exêm

lf&r do brilhante e dlnàm!co 
fomal cBUl do Est-do•. dtri
Sldo com oompetêncle. p?l 'i nos• 
• querida. amiga e compa
Dhel.r., a jornalista. He'h Lus
t.oaa e cuja. redação fica na 
ddade fluminense de Barra 
Mansa. Estâ uma beleza o 
ll08SO jo'rnal «Sul do E•tado» 
.11,rem e movimentado. Fác!l 
• comunicativo. Uma verdll
dllra brasa. Continue Heth 

Acusamos também o recebi• 
aeot.o do SEI, que fala mnl• 
ta oolu. aobre a nossa rel:~ão 
at quer dlser. Serv1QO ~pi
tlta de Informações. 

.-.. pt.l&TI'II pequenina 
.. quMe todas os !dlom:1.S, 
pll'ém t6o difictl de aer en
tlDdld&. O dia em que o mun
., • CODo9Clenti:mr •io q..1e se
.. o puro, o llincero e o ver
~ amor ele se transtor• 
_. no pa.raflo ier.-eno, ton• 
• 1ladoa oa ares ae compre
a611'1c> e ae respettJ.rão mu
lllamente, este então sere. o 
.,.dadiei&'O mundo, aquele que 
D6I DpfrttM tanto alme,a-
CIIOIJ. 

De qllle serve & tnveJa, o 
6dlQ, o rancor, a ir.ent!ra ,e •·DOM& curta exL~êncls po
Genmos desfrutá-la :mP.lllOl" 
duldo e recebendo amor, po1.1 
am velho adágio :><lm diE: so 
D OOLHE O QUE SE PL:\N• 
TA; então plantel!M>S apmaa 
o bml pois assim o recebere
'IIIOI aempre em troca, 

Com 
Nã,o sinta.mos inveja de ni.-

411. nem de ninguém pois uen
fa'o de um conçào ~plrlta. 
não cabe elte me11quinho sen
timento e, aó os que não lu
tam. os que ncam na ociosi
dade oa totafmeo~ inea.pues 
podem sentir invef3, po1, es
tio e~mamente enelsntrun
dos na. sua lgnoriineia. 

Odlo e R,f,DCOr são palavra., 
que nl\o se coadunam oom 11 
nOIISQ, Rellglção, pooem eaT.ar 
cenas que o verdadet~ um
ba.ndiata, o verdadeiro t..-en• 
domblecista., o 1'1!1"dadetro 
Kardeclsta, deaconhece t6teS 
'YOCábulos. 

A menttr& de nada vale ae 
nada adianta, aquele que .. 
emprega v1'1'e num m11I1do cte 
1lu.e6es. que de um momento 
pro-a. outro pode desa.bar, des• 

moron&r totAlm.!11:..! aobre rua 
própria cabeça. A mentlN 
dura soment.e enquanro e. Yel'· 
dade não a.parece e 4"llta em
bora. muitas \l'elleS demore, 
.!lempre acaba po:- surl!'lr. 
Gnnde sáblo já clkia: «Po
demos enganar algun8 por al
gum tempo, mas jamais engll• 
n:i.remos todo.'!, todo o tempo&. 
Além do mais meus trmã.os, 
quem pode enpnar a su.a pro
prla consciência? 

Portanto constmamos em 
vez ele destruir, incentivemos 
em vez de criticar, J\menos cm 
vez ele odiar; demos as mãos 
e unamo-nos no mesmo ideal 
que é o engrandeêilllent-0 da 
nossa querida Umbanoa. 

Ná:o custa na.d.'\ ser bom. 
Só o amor constrói ;xi.ru a 
eternidade 

e o IC.li 
MARIO BARCELOS 

A verdade é que os balões sumiram de uma eerta. 
forma. O céu já não fica alegre como nos junhos de 
multo.s anos atrás e o nosso Governo faz uma campanha 
Intensiva contra o ato de soltar balões que podem, às 
vezes, trar.er conseqüências imprevlstveis. 

Mesmo assim, vez por outra um desponta no céu, 
cheio de lanterninha.s e artisticamente trabalhados. Lem
bro de sábado retrasado, já pelas tantas da madrugada 
quando regressava das minha.s andanças, qundo vi qe 
longe um belo balão. Tinha centenas de lant.erninha.s. 
Diminui a marcha do velho ''fusquinha" e fui acompa• 
nhando o bichão que caiu preguiçosamente lá pa.ra os 
lados da Boca do Ma.t.o. Perdi o meu rumo e fui se
guindo aquela beleu. Subi com o carro na calçada e 
fiquei apreciando o bojão. Era enorme. Grandioso, e at.é 
03tenaivo tal a sua imponência. Por mim passaram cor
rendo un.s garot.os de 14 a 16 anos mais ou l)lenos, e cor
riam olhando para o a.r. Naquele minuto lembrei da 
minha infância, e sem venronha lembrei dos meus tempos 
de menino e até de uma surra que a minha santa Mãe, 
Dona Iracema, me deu, porque cheguei em casa todo 
preto do papel sujo de um balão tascado pela turba de 
meninos. Fiquei ali como um pateta , os olhos che'.os de 
lágrimas e com aquela vontade de sair correndo também 
e gritar a costumeira frase que n}.nguém obedece e que 
é: "ninguém tasca, ninguém tasca". 

Dapols, não sei por que, comparei o balão à nossa 
Umbanda. Ela sobe, linda e cheia de brilho, mas te-m 
sempre alguém que quer apagar a sua bucha ardente 
para fa1.ê-la cair. Para tascar também tem um punhado 
de gent.e, e o que é pior, o ta.um com ódio. 

Voltei para C3$a meio frustrado e dando, como sem
pre, tratos à bola. Gente, por que o nosso balão imagi
nário não sobe e não fica para sempre nos cbus? Será 
que ainda vamos sofrer muit.o? De quem será a culpa? 
Minha, sua. dele ou de nós todos? Vamos ver, meu Deus 
querido. Permlta que eu e todos os q~1e lutam pelo no•'º 
\deal velam o nosso balão subl.r e na.o desceT mais. En-

uanto i.sso. eu volto ao meu tempo de criança e con
tinuo olhando os poucas balões que restam e recomendo. 
Vamo.s at.ender ao apelo das nossas autorJdades, vou ·mor
rer de saudade no mês de junho em que não tiver um 
balão no céu, mas o importante não é a saudaqe que ~u 
vou sentir e sim o cumprimento das ordens que nos sao 
dadas. Vamvs acabar com os balões, mas va_!llos sempre 
na hora de dormir, pedir a Oxalá que o balao da nossa 
Umbanda permaneça aceoo no nosso céu. Saravá. 

CANTINHO DA UMBANDA 
ARTIGOS RELIGIOSOS 

Umbanda - Candomblé - Ervas Medicinais -
Bijuterias - Curiosidades Afro-Brasileiras -

Produtos da Rosa Vermelha 
ATACADO E VAREJO 

llllll 7 de SetembN, 233 - Te!. 221-MM 
(P'RôXD.ro A PRAÇA Tm.ADEN'I'ES) • ·•· 

TRIBUNAL ESPiRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rãdlo 

Continental, Rua do Ria.chuelo, 73. 3c, andar, 
programa A VERDADE SOBRE E.SPIR1'1 · ·11ifO. 
citando um tema para ser debatldc no TRIBU
NAL ESPtRI'TA. 

Nome .............. , ............. • •• • • • • • • · · · • • 

EN"DER'EÇO .. , ... ~ •.••.•••• p • ,. •• • • , • .... , • • • • 

r~ ....... , ............................... , .. . ,, .. 

Obs.. O ouvinte que tiver o seu tema selecio
nado, será contemp.lado com um prêmio. 
além de parUclpar do corpo de • ·qd'ls 
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Equipe Das Almas Correu 

Gira no s,anto Antônio ! 
A no~sa equipe das Almas 

visitou diversos terreiro.~ du· 
ra.nte as últim .. s fesr.a..,, de 
santo reaiizad'.ls em cons~
quência da passagem 110 dia 
de Santo Antonio Foram as 
seguintes as casas visita.cl~s 
pelos nossos represenrantes. 

Tenda Espirita do Caboclo 
Caçador, rua Tambor:, 845. 
~m senador Gamará Direçá-0 
do B1balô Henrique Carneiro 
Leão. A eqmpe ilgradec, as 
rosas e :> ageum que e.; .na 
formoso. 

X X X 

Casa de Caridade Sào fie. 
bastião. ru9. Zlzi. li:.! di <'ÇilcO 

da Yalorixá Mai·iaziuha Filpl 
A fe~ta estava ltnd:¼ t 1.:om 
muita ,ib;ação. 

X X ,e 

A Yalorixá Anita Cigani
nha. Juntamente com 11. Q~tl• 

tala e Carlinhos estev.i nas 
matas de Corôa Gran<ie Na
llzando obrigaç~s. 

X X li 

A Tenela Espfrita Ogum 
Beira-Mar e Oxum, da ri;e.. 
Tamboril, 918, em s0nador 
Camarâ, festejou ta..'llbém 
Santo Antonio com wn gran
de toquE. A casa é dirglda 
pelo trmi'f.> José do Nasci

mento. 
X X ~ 

Tenda Espi.rlta oxum e co
bra Coral, rua São Joá::> Ba• 
tista. 15. casa 6 em B~t.'lt,no. 
Direção do BabaloriX'\ LUIZ 
das Almas. 

A Tenda &-spt::-i~~ e . OOClO 
Folha v.erd0 • i"!'-tPVf! t 1 ••11) ·;n 

em fesca bo:nenageando San-

t.o Anton10, com uma formosa 
glr& de Exús, cheHada pe1a 
Pomba. Gira Maria An·eplada.. 
A Yalorlxá Marlazinha est>l
va ricamente vestida e lev11va 
quando 10,•orporada um lindo 
leque pret-0. A festa foi ines
quecível. 

li: lt : 

Centro Espirita do caooclo 
Ublrnjara. Rua São Crlstõ
vão,, tem na. sua direção a 
Yalorixá. Iracema.. A Olha es
teYe em festa louvando tam
bém Santo Antonio. 

X X li 

Os representa.ores cia Eqnt
pe das Alma:; man.lam .nn 
saravá para a nn,,~a querida e 
estimada Yalorlxâ Air.éiltt 81· 
mõe~ cic' Terreiro de Pai Joa
quim de Aruanda. 

''CORREND,O GIRA'' 
\VLADIMIR CARDOSO DE FR EU t\S 

Nc, ultin,o dominr,;o, cull>.pa.• 
recemef ao Centro E.;pirita 
Sã.o Seba.sdáo. loc ,Juado à 
Rua Monte Lindo nº 568 • 
São Mateus - São João de 
Meriti. dirigido pela comp(' 
tente Ialorlxá Neuremir da& 
Sa.n006 Lagi. ritual d,e Angola. 
Trata-se de antiga filiada e 
amiga frarerna do saudoso Dl· 
BYron Torres de Freitas. 

Historiando ai.: lutas e vitó
rias conseguidas em l)l-Ol da 
religião, relatamos a llt1.1l\l i;i• 
tuação da Umbanda no Esta
rio d.o Rio de Janeiro pa!·:i 
uma grande e atente. asslstê:ri
c!a.. após o q·1e o Guia-chefe. 

Caooclo Ped.nl. Lisa, hipotecou 
todc o ~io e sollda.rleoa<ie 
no sentido de livrar a relü:-Jão 
dos intrusos. para que ela J'M· 
..e. atingir seus objetivos 

No dia 5 de agosto será rea
lizada naquêle Terreiro :. O&-
rimônia de ◄Saida de Yaõ", 
quando será. especialmente 
r.onvidado ê5te colunista e o 
lrmii<> Mário Barcelos, Editor 
do Tablóide GN NA UMBAN
DA e Presidente do SORE . .m
tidade à qual o Terreiro , 
também filiado. No dia 13 ba• 
verá a festa das compad:rea. 
Agradecemos a. at,enção que 
->os foi dlspen.sa<l.d, por todoa. 

lracema Cigana Agradece 
Recordando o 2.0 FNCD, lracema Cigana compareceu 

à grande festa da vitória de Maria Mulambo, sábado, dia 
17, no SORE. A casa estava rep!eta tendo a festa que ser 
realizada no quintal. Parecia até que se tratava de outro 
festival. Iracema Cigana teve a brilhante surpresa de 
receber das mãos do Presidente do SORE, Sr Mário Bar
celos, uma placa de prata a qual representa para a 
mesma um dos mais valiosos echés. 

Mário Barcelos e Mãe Ellys, que nosso pai Ozalá 
seja seu escudo AC!m. 

Consultas de segunda a sábado, com exceção da 
quarta-feira. 

Escolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primá1io - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado 
Grande área para recreação 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 
Telefone: 232-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NELY 
MATRÍCULAS ABERTAS 

Centro Esp\rifa Sagrado Co
r.1çào de Je.sus; Rua Daiimar 
de Assis. 109 - Viia NoYa -
Nova Iguaçu. dirigido pelo Ba• 
belorixã Manoel João doo 
Santos. ritual de Xa.ngõ do 
Nordeste. «TOQ';.Je» hoje. M 
i;egundas; Exu e almas. JóiO 
de búsios terças, quintas e .sá
bado. Trata-se de bem or:tJl.
nizado Terreiro. 

Candomblé Logúm Aires: 
au ItAiiruai 11 • 180 - São 
J.oão de Meriti, dirigido pelo 
B&balorixá. Marinho Bispo dos 
Santos Hoje, com inicio às 17 
horas. será, festejado Ogum. 
Gratos pelo convite. 

Abassá. de Y-ansã: Rua Pai• 
ma nº 2.076 - Gramacho -
Ouque de oa.xias, dirigido pele. 
talorixã. Maria do Rosário 
Vlel.r& dos Rei.s. &5te Terrei
ro serâ inaugurado em breve, 
r.om a pre8ença da noo.sa e1Lra..
ve.na. 

Roça de Yansã: Rua Vinhe
do n° 200 - P3.VU0a - GB. 
dirigido pela Ialorixá Elizete 
d,o Souza Pereira. Ritual do 
Candomblé. 

Terreiro Caboclo Rei das 
Flexas: Estrada do Cabuçu, 
654 - Austln - Nova Igua
çu, dirigido pela Ialorixá. 
Francisca Assis Silva, ritual 
d'.l Angola. No dia 1 de julho 
será rerlizada festa em hom~ 
nagem ao Caboclo Rei das 
Flexas. quando será o!ereeido 
um cOngome» (Boi), com 
churra.sco e bebidas do santo 
a.os presentes. · A Ialorixá 
Fr<tnclsca. atende aos sábados. 
Gratos pelo convite. 

COR3.ESPONDfillCIA - To-
da coITespondência p a r a 
WLADIMIR CARDOSO DE 
FREITAS deve ser remeti
da. para Rua Pernambuco n° 
1.161 - EI!cantado - GB. 

Escrevam mesmo. 

Programa de Rádio 

Entra em Nova Fase 
Domingo passado recebe• 

mos no programa. A VER.DA• 
DE SOBRE O ESPIRI'I'IS• 
MO, alguns terrel,-os que abri
lhantaram a noite, canLando, 
llnda.s curimbas, numa dispu
ta improvisada :nas que 1•'.l.leu 
pelo espírito Je amizade e 
união. Participaram da aispu
ta os terreiros Te.'llplo Espi
rita de oxalá, que tem S('(\e 
na rua Justinl!mo da Rocha 
369. em Vila Isabel. que é di
rigido pelo Babelcrlxq EliN• 
Gonçalves, que tem <'orne 
guia chefe o Caboclo Tupi, a 
Tenda Umbandista C:i.bOclo 
Pena verde, que tem srde 111:1, 
rua Bernardo GuimarãN,, 1111, 
em Quintlno Bocaiuv>1 dirigi• 
da. pelo Babalorixá Nei Ribei-
1'0, que tem oomo gu:l\ chet11 
o Caboclo Pena Verde e a 
Tellda Espirita do CnLJ0~\; 
Pena Verde. que tem sua se
de pt-ópriA na rua. eurupaltl, 
217, En ,enho de Demro lcc!IJ 
de ond"! ~ra.nsmitimos 'I.O vivo 
o no.= programa. t-o1ffi o~ 
domingoo das 21 a n>ne. ~a 
madrugada. 

ParUcipara"l.1 aind.~ ,,; O.tal' 
Fernando de SOUZ'I, Lh'e!lilton 
S&les de s0,12:. Ubira..1a: a 11>• 
pes, Paulo L.t>itt e ou•ro~ N.11 
ocasião rece'tx-mos a vL,"~ <!: 

1nuitas oesr,•J11,, do snl'tc "! 11-
~ daci,1::-~~;. cs.~s ? a n, 1a 
do nosso am,go Orlnn<h "" 
Logun-Edé que se.ri· •·e n"s 
pre~ttg-ia nas no<:.,'"t••· on,n11,-
ções. 

Hoje estarema! rr,?i• 11P1ll 

vez na interes5snte dls:11it:~ 
entre terreiros e inc:u:,i•tf> vo1-
taremos a reali2.ar e Seçll.o 
UMBANDA DE BR~ÇOS 
ABERTOS com o im :JMVlSO 
dos ogás que estão cr.nv!da
dos a comparecer pare pitrt,• 
c-ipa.r ativamente do µrogra.
m.a. Estados e.sslm fa~n~o 
modlflce,ções dentro do n-O!Sv 
esquema e esperamos que elas 
venham a agradar :ios n,,s,03 
irmã.os que nos p1-e:;t.i'!\nm 
oom a sua audiência todos os 
clomfngos. 

EIPtramos co 1tar r.0111 vo
cês todos logo mais. no Ter
reiro do Caboclo :.,,. lha V~rde, 
na rua CUrupaitl, 217. no En
genho de Dentro. para Msls-

tirem e J)IM'Ucipa,r do nOltO 
programA A VERDAOS BC>
BRE O ESPm.lTISMO. 

Noticias da 
Equipe 

Vovô Chico/ 
Devoção do Divino Espimto 

3anto, situe.do com .sede JX6-
pria a Rua Cruz e Souza., ao. 
esta irmandade reall:zJou uma 
gi·.a.nde festa no p.p. <!la 1• dll 
junho em homenaaem a.o 1)6,,, 
vino Esplrlto Santo. 

Foi oferecido aoo convidadal 
3 gi-9,ndes mesa.5 oom aqaela 
fa.mo.sa sopa de alca.tr& pn
parada pelo mest.rt- cuca a
rácio da Silva Reis, no cpaal 
a.gradou em cheio. A diretoria 
da mesma. agredeoe a equ,lpl 
GN NA UMBANDA pela ,_ 
presença. 

-000-

Ca.bana. F.lpirlt.e, Pw,1 Jcão .. 
Mina.s. Rua Bor,la ReJa n• N 
- Eng. de Dent.ro, comumca 
q~ no dia 13 be.verã um ..., 
que para o Exu :Rei das '1 D
cruzi!hada.s, com & vi.sita ela 
Bab4 Ivanilde. e seus t~. 
Babalaõ c1oero ~ a 
dos. 

-000-
Tende Espfrit.a e a b o ele 

Rompe Ma.to. ~ TheoclaliD 
~ Silva, ~ - yl,Ja Dlabll., 
Guia Chefe caboClo 6 i.... 
Pretas ~ as 2--iehl e 
6ª às 20 hora&. 1 

. • l 

-000-
Centro Espfi"ita São Jalo 

Batista. Rua Daniel CamâO 
n° 90 - Eng. de Dentro. Qll1a 
Chefe Caboclo Peca vereia. 
Sessóe6 as ••-tel.Tag e ..,. 
dos. 

-000-
0entro F.sp!rita VOY6 Nla,i 

Rua Eulin& Ribeiro, t3II -
fundo.s. Babá Emerlnda ~ 
tas. CODsult..s as 2ª-fe_... 1111 
20 boraa. 

Prece Para as Almas 
Minhas almas Santas Benditas, conto com v<>&a pro

teção para que sejam cortados todos o.s males ~plrltualll 
que me atormentam e que me tiram o sossego. Peço-lhel. 
minhas almas, que em cada vela acesa para lhes d8ll 
luz seja dlstribuida a caridade. a bondade e a compreen
são. Peço-lhes, minhas almas, que nos muitos Cruzei!QI 
por vós guardados sejam felt.os os milagres pedido, p0ll 

cada um que lá compárecerem para lhes dar velar e pedlt 
clemência. 1 

Rogo-lhes, minhas Almas Santas Benditas, que todO 
o mal do mundo seja extirpado e que reine_ sobre a Ter~. 
a bondade e a humildade pregada por Cristo e ~!1:' 
acompanhada. Que Deus Nosso Senhor Jesus v,....,...,. 
Oxalá, dê muita luz a todos cs falanielros dos Pret.os 
Velhos e Almas Santas Benditas para que possam orlen~ 
tar os que ainda cumprem suas missões na Terra e ~!? 
ajudar no caminho das trevas as almas pena.das que -
tém luz. 

Assim seja! 

DOMINGO, 25/6/19"/Z GAZETA NA CMllANDA 

NO, TAIIUÍIDf: 
J'AULO CORREIA - Você escreveu uma cart:a ba,e1i,na, 

eloglou o b1godão do Má.rio Barcelos, falou numa por-
9ão de coisas, mas acabou erra.ndo. Nada f nada 
d1BSO. Vamos lhe dar uma pista: a modificação f 
na capa do nosso jornal. Tá.? .•• 

BERMtNIA TEIXEIRA DE PONTES COKREIA - Voee ' 
observadora. Acert.ou em cheio com a modifleaçâo. 
Tenha um pouco de paciência e aguarde .seu prêmio 
pelo Correio. Vamos agu:.:i.rdar novas cartas. Deua 
lhe abençoe. 

JOSÉ PAULO FRANCO - Errou, bicho! Voeê está como 
o Paulo lá de cima. Será que o mal é dos Paulos?.,. 

IIILVIA Sll'tlõES - Jóia, 8Uva. Você também acertou na 
mo.s<la. :ll'icou de íato mais bonito e mais moderno. 
Vamos bolar outras col.llas novas. O noStlO J<nnal está 
11cando "ancião"; cinco anos e preciBa seguir o em
balo dos jovens. Aguar<U! seu p:,&m'.o pelo Correio, 

--0O0--

Bem, VC>Oli: que não sabe &Inda do nosso coueurso, 
é simples: Exb-te tuna moàlt:ea.~ã.o no tablói~ lntrodu
sida. há dois dom;ngos. Diga o que ~ e eaereva para a 
Bua l"em2mt,•.;.cô, 1 161, no mn.(;fllltado, • r,eceba cli! volta., 

pelo Oorrelo, um prêmio. 

Os Terreiros Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Veíc1~0s 

De Divml!acão• 
.:, .. ' 

TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 
domingos com a GAZETA DE NOTICIAS 

REVISTA ORIXAS Mensal, 
TUDO SOBRE O ESPffiITISMO 

Programa .,A Verdade Sobre o Espiritismo" 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E. 

CLtNICA MÉDICA - DENTARIA 
ASSIST!NCIA JURtDICA E 

OUTROS BENEFtCIOS 

Inscrições na Secretaria: 
Rua Pernambuco, 1.161 - EncantadG GB 

de Búzios 
O nosso companheiro, Babalorbi:á Maria 

Barcelos, atende para jogo de búzios, às ter
ças, quartas e quintas-feiras. das 15 às 20 ho
ras, em nossa sede, na rua Pernambuco, 11~1, 
Estação do Encantado. Os interessados deverao 
procurar ficha na secretaria. 

Respondendo 
NA.DIA GARCIA 

P: - Diz.em que Oxwnarê é uma 
qualidade de Oxum, porém já ouvi dizer 
que é também o Anio ír1s. Qual o certo? 

R: - O>."\lmarê é um Orixá mas
culino, que tem muita influência sobre 
os problemas f!n-an.ceiros. 

JOSÉ MAURO 
P: - É vergonhoso um homem di• 

!ler que é flfuo de Iansã? 
R: - Os homens filhos de Iansã 

tem ta,nto valor como qualquer outro. 
O que existe é que sendo a Oiá uma 
santa mult.o vaidosa, alguns elementos 
procuram d.11,farçar seus defeit.o~ dizen
do: Olhe, moço, eu sou da Iansa. 

MARIA LUIZA SALLES 
P: - o qu-e é Adê e para que .serve? 
R: - Adê é uma espécie de coroa. 

que as santas usam no Candomblé. Via 
de regra são ricam-ente bordados e têm 
uma franja feita de pérolas, missanga.a 
e vidrilho.s que ocultam o root.o da mi· 
dium. 

MAR.TA JóLIA 
P: - O que é adejá e o que é agogô? 
R: - Adejá é uma espécie de dois 

ou três sinos unidos e que servem de 
ajuda quando se vai chamar um sant.o. 
Agogó é um instrument.o oo percussão 
usado no.li terreiros. 

MARCOS VINICIUS 
P: - Uma pessoa d,e cor tem maio• 

res poderes que uma branca? Por que 
se diz que elas são os melhores nw· 
diuns.? 

R: - Não é a. cor da pele de uma. 
pessoa que faz oom que ela seía ou não 
um oom m~\um. O tator ma!.s \m:por• 
tante é o que e.s:sa pessoa tem dentro 
de st. J!: o amor que ela dedica ao .seu 
.santo, é a honestidade que ela tem para 
at mesmo e para os outros • 

MARINA ANTUNES 
P: - Disseram-me que o Logum ~• 

, um Orlxá metade do ano Oxum e me· 
tade do ano Oxóce. Isto é verdade? 

R: - Não, não é verdade. O Logum 
f filho do Oxóce com a Oxum. :t um 
Orixá. que recebe obrigações dobradas, 
pois ele pega o Omolocum e o milho de 
.seus pais. :t um Orixá. que pode "virail"" 
em quatro cantigas. Na dele mesmo, na 

· do Oxóce, na do oxum e na de oxalá, 
sendo que nas canti~as de Oxalá todo 
aa.nto 1>ode virar. ("Virar" quer dizer in· 
corporar.} 

LIVIA M. PEREIRA 
p• - Por que ta.ntcs terreiro.a dizem 

que ~ pedidos a omulú são feitos ao 
contrário? Isto é certo? lú ,. 

R: - Não, é errado. omu e um 
orlxá de muita luz e os pedidos a ele 
deTem ser feitos romo a, pe6S()a quer 
reaJment.e. 

ALICE L. FREITAS 
- P: - No seu Terreiro .se bate cabeça. 

para Exu? Isso é certo? 

leia Sempre Aos 

Domingos 
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Aos Leitores 
MAR10 BARl:JJ;LOS 

R: - Não, no meu Terreiro nós res
peitamos oo Exu.s, mas não se bate ca
beça para eles. Quanto a ser certo ou 
não, isso fica a critério de cada diri
gente. Eu pessoalmente, adio errado. 

ANTONIO GOMES 
.P: - É comum as Pombaa Giras fa• 

larem palavrões? 
R: - Não, não é comWJi. Isto acon

tece por falta de doutrina, por falta de 
uma orientação do chefe da Casa. Quan
do, no meu Terreiro um Exu ou Pomba. 
Gira diz qualquer coisa que :possa ofen
der aos presentes, eu chamo a atenção 
na hora, pois quem vai a um Terreiro. 
vai em busca de .solução para seus pro
blemas e não para ser ofendido ou xin
gado, você não acha? 

MAGALI CASTRO 
P: - Poderia me ensinar um banbo 

de ervas? 
R: - As ervas mais usadas são: -

abre caminho, vence demanda, chama 
dinheiro, bem com Deus, colônia, ale• 
crlm gu!né, mulugú, etc. Escolha uma 
delaA> ou três e f~a o banho. 

ROSANA l\fUNHõES 
P: - Qual o livro que ensina a ta· 

!flr todos o.s trabalho.s de Umbanda? 
R: - Nenhum. 

KATIA DA COSTA 
P: - Existe a Pomba Gira da Praia? 
R: - Existe sim e ela recebe obr1• 

&'ações lá. mfllS?Uo, na praia. 

EDNA SALDANHA 
P : - Quando se otereee um -ore• 

sen te a. uma Entldade. deve-se esue--ra.r 
algo em troca? 

R: - Não, mas normalmente a En· 
tidade agradecida procura re.soh·cr OI 
J)?'Oblema.t das J)e.ss-Ol'A:. 

SANDRA GOMES 
P: - Tenho a impressão que. Sell 

Terreiro deve ser como uma graude fa• 
mllia. O senhor a~itarla mais um mé
dium? 

R: - Procuro fazer de meu Terreiro 
uma famllia, e como er ·. todas as fami• 
lias temo.s também nossos problemas. 
Venha assistir a um toque de sábado • 
se gostar converse com a Mãe E!ls e el& 
lhe orlentarâ. 

A.NTONIA SILVEfflA 
P: - t o Senhor mesmo quem tal/ 

u ea1das dos búzios? 
R: - Sim. 
n: - Sou. 

--~-., 
Se voeê deseJa a sua pergunta res-

pondida na hora ligue diariamente para 
a Rádio Continental no horãrio das 11 
às 11 horas, Pr~ama ''Luiz de Carva
lho", e faça a sua pergunta pelo tele
fone 222-3327. Eu estarei lá para lhe res-
ponder na hora em que você perguntar. 

,.) 

' 
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ºReunião 
Recebi. esta se-:i:ma, ofí~io 

da F'ederação campista d:i.s 
Sociedades Religiosas de Um• 
banda, assinado pelo seu pre
aidente, irmão Vicente F'errei
ra, Leite, que prazerosamente 
divulgo e respondo. 

o irmão Vicent.e comunica 
; a realização do I Encontro 

:Brasileiro de Umbanda, no 
· ,período de 17 e. 21 de 1ulho 

vindouro, n!lquel<\ próspera ci• 
dade fluminense. q--~--h se• 
riío debatidos ~IL"ios assun~ 
de interesse da Umbanda Ve
n!icando o Temário, notei a 
•~êncladeumitemquew~ 
k de Orga.nlzação RellgtoM, 
ou seja; a O>dlfieação da um
banda. 

Sobre esse import.ante as
aunto. temos uma opmião for
mada e já a exteman.M a ou• 
tros lideres da religião. Como 
se sabe. a Umbanda possui 
!númer<l6 órgãos repr?.Sentatl• 
vos. ou entidades ue cupula. 
J!!ssas orgQnizaç~s siío <'1r!gt• 
das. como é 6bvlo. :x>r líderes 
da rel1gião. ou pessoas enten
didas algumas das quais .li\ 
tem algo pronto ~obre o as
sunto. Pela divergência de rl• 
tuals. pontos de ,'1.c;ta ou ou
tras def!ciêncl-s. acreditamos 
que de «per sh nenhum dos 
treb~!hos seiam comoletos ou 
perfeitos, embora todos te• 
nbam !!"TQT'\de V810" 

o ideal só sera. ~n.seguu1., 
®ando todas as entidades se 
unirem e seus le~t.lm<ll' 'rept-e
sentantes resolverem num 
traba 'ho sério e intel1gente, 
aglutinarem as idtiias e rea• 
llzarem o que a religlão te.nto 
necesslta; a sua Co:iificaçào. 
D9 nossa parte reorPsentaft• 
do o Estado do Rio de Janel• 
ro. apresen!\mlo• o ~código 
i!!acerdohl Umbandlst11 e 
Afrc-BTas!leiro-. sllã.s publl• 
cado no livro «Os Onxe.s e a 
Lei de Umbanda>. de l3vr0?1 
Torres de Freitas e WJad1mtt 
Cardoso de Freitas - Edltor1t 
«Eoo>, 

QUAL ~ O MOVIMENTO'? 

No mesm.:> ofício, o irml!.o 
eam;>ista fala de um Movi
mento de unificação. Indaga
mos: esse movimento tem oe,.. 
mo «amor Intelectual• o ta• 
mlgerado Celso Rosa? EntáO 
o nome apropriado deve ser: 
cMovim~to de Desagrega-
çio. Ooohecendo a :nediocre 
figura há qwme an08. since• 
nmente n;'lo eonsegulmcs 
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de Umbandisfas" 
WLADil\'IIR CARDOSO DE FREITAS 

de~·1r o que de bom e pu
posltivo fez pela Umbanda. AO 
contrário, o que consta ae 
pernlcioso e negativo dã-noe 
condições de qualificá-lo co
mo aventureiro, oportunista, e 
maior desagregador da reU• 
gião. 

N& Guanabara se insinua 
nos Centros Espirltas. sedu• 
Zllldo moças e abusando aa 
confiança de famílias decen• 
tes. Visando proveito pe~ 
inventou o expediente de con
eeder tltulos de ~l • .::taSnna 
e Princlpea, T&lendo-iie m. 
Y&ldade humana e ~
Qo-8e que & humildade e o 
apa.n&gio do aut-êntloo umbAn
d.lsta. 

Outras notfcla.s de C&'l!J)(III 
nos informam QUe, iludind-:> a 
boa fé de pessoas e umbau, 
<Ustas sinceros, <Deoolso:. pe. 
n'!trou lá no ano pass11do. com 
a falsG intenção de ,unit1• 
c-&r>. Deixou isto sim a um.-

Obrigação 

banda dividida com duas en
tidades em demanda Se
guindo a triste sma de ..Cor
Vo da Umb'3.nda-. voou °" 
Campos para Nove. Iguaçu, 
onde encontrou um prat.o 
ideal. o odor fétido da trai• 
ção e do assalto violento J,r•• 
tlcado pelos ·lSU?'~dore~ Is 
duas entld9.des represent.a.t!• 
vas o atraira de longe, e ea
queoendo--se QUe ali <1e valera 
mutta.s vaes em suu ne~s,. 
sidades, allou-.9e aos amigea 
do alheio e deu vazsa t. na• 
tureza de degeneni~.o co~o
lidando a imoralidade e dan
do cont1Dtúdade à cor1"Un:•,a>,u 
dtr. famt--erada dupla ao~~ 
& Paislnho. 

CORRESPONDitNC'I \ 
Toda correspcndnrin para 
Wlad.l.m!r Cndoso de Pre\t.rA 
deve ser enviada para Ru" 
Pernambuco n.• 11~ - Jl!n• 
cantado-GB 

Para 
Orixá Oxumarê , • 

Atendendo ao grande nume
ro de so11citações .ii.árias, no 
programa Luiz de Carvalho. 
para que o nosso compa.nhel• 
ro Má.rio BuoelOB ensin<, a 
obrigação para Oxumarê. boa 
p'lnt re..-=olver problemas refe
rente, a fingnças, dec!dimos 
dar ma.is uma vez a expl!ca• 
ção de como se faz a obriga• 
~ão. 

Inicialmente compra-se uma 
tlgela branca, de tamanho 
médio, um pacote de creme de 
milho um pacote de creme de 
arroz e velas. Prepara-se Be
para.damente um ming1u de 
creme de milho e outro de 
creme de arroz e depoi• de
posita-se ambos na tigela, 
usando metede da mesma 
para cada um dos m1ngaus de 
forma aue fique met~de co
bertas de mel e com fitas de 
cores varla.d,s de preferência. 
das CO"es do Arco--Irls. A 
o?>r!gação de Onunarê pode 
ser arriada na se'.sllllda-felra, 
que é dia de 0mu1t1. seu 11'• 
mãa. ou domin10 que é (lla de 
Nanã. Buruquê, sua Mãe pode 
1ft' levada pg.ra as !)TOximM.a• 
des de um cemitério, sem ~ 

na porta, na beira de um J10 
ou ainda numa mata. A gu!• 
aa de escla.re~imentos, ensi
namos ainda que havendo 
l)OSSibUldsde a obrigação ter~ 
um e!elto multo me'hoT. em 
dia que tenha chovido e quo 
surja o sol com o Arco-Ir!~. 
Sabemos que é difícil, mas fl· 
ca o lembrete, pois D!L"'11 &l• 
guns dos nos•a:, leitores po• 
derá surgir este. chanC'!. 

TENDA FAZ UMA 
FESTA JUNINA! 

A Tenda. Espirta Rei da 
Mata, Situada na R,ua C~t6-
dio Da.ntas. 211. promoveu 
uma g?'Mld!osa festa junina 
c= a presença de toda a sua 
dl~torla inclusive do Presi
C:en-te, Sr. O<ltacfilo. A 11·sta 
se real1zou sábado e fo! ani• 
ma.da oelo radialista zezl
nho. Na ocasião fomos re
preEentados pelo ooso oom
~ Manoel. da GAZE
TA DE N<YI'fO!AS que ~ ee
c..--etã:rlo do noYO quen&, 
PTmsor J6e Ramàill. 

Prece 

Seis Horas 
)IARIO BARCELOS 

Sã.o seis hora.s da tarde. Neste momento. forma• 
mos a grandiosa. Corrente Mental da Caridade para 
a prece de oxalá e rogamos a todos oa nos.soo lrmãoa 
que estiverem nos ouvidq que coloquem sobre a me.sa 
de refeições. um copo com ãgua e uma vela aoe.aa • 
que ae concentrem conoaco, para a noaaa imenaa cor
.rente de cura e jmt!ça. 

Oxalá. meu Pai. Nuta hora sagrada, rogamos 
piedade para os que sofrem e lhe agradecemos a graça 
que o Senhor nos deu de podermos .ser útel.s aos nossos 
semelhantes. Agradecemos o direito de liberdade 
quando muitos jamais tiveram este direito. Agrade• 
cem<M ao. Senhor Todo Poderoso, termos paz de esp1• 
ri~ e saude, quando milhares de lrmãoz'nhos nossos 
está!) .Presos aos leitos de ho.c;pltats, hosp1clos e casaa 
de saude. Nós lhe Imploramos, Deus de todas as cren· 
ças, que permita que Omulu e ObaJuaê, Deu.ses daa 
pestes e da moléstias nos ajudem nesta corrente de fé 
e compreensão e que possam, com a força que o 
Senhor lhes concedeu. aliviar dos males, nesta hora 
sagrada, todos aqueles que. me.smo sofrendo, têm fé. 
Rogamos, Senhor Meu Deus que Pf!!T:llta que cego.t 
voltem a enxergar ale1j1!.dos voltem a imdar e que 
nos corações nublados pelo ód!o, surja. o rlõdlant.e sol 
do amor e da compre~ruf'ao. 

Cheios de fé, ~!m,.:s ao E!"n..'l)or. OXalã que ~xtlr
pe o rancor dos corações daqueles .que, atrás das gra• 
des de uma prisão, pag:-,m pes:i.,Jas p-mus <lP.corr"nt~ 
de minutos 'mpí'nse.<10-, Pai nós que o traze:J1.'JS sem• 
pre no cor!\,:ão, lembt·aroos a,:is nossos !:-mãos sem fé, 
Q\le se dot'mirmos e :.-'.!c.:~n.rm=. o s 0 n1-tn, estará co· 
nosco, e s2 dorm!nn•1s e não acordanno.s. est:i.remos 
com o s~n•10:::. :t9t-0 rq:,::-e=ntl:!, que uá.~ e D~u., e.5ta,• 
mos semp:-e junto,,q, U<'US nasce em cac!a. mn de nóa 
quando am~.nH1s aoo no.;s0s semelh?.ntf'a e m0r,e em 
cada um de nós qnsndn trazemos no peito o ódio. a 
inveja e :i intr;.ga. Vamo.s por!:.anto, ne.~ta hora sagra• 
da das 8 hora.~ ela tarde e em todM as horas do dta 
e da noite, manter O:ealá vivo em r~. :a um de n6B. 
distribuindo api>nas amcr. 

Nós lhe rogamos, Pa\, que pe,mlt.a que Xangô, o 
grande Deus da Justiça, far,a ju.sti~a aos injustiçados. 
Rogamos ainda. Pa.i, que r:est.a formidável Corrente 
Mental da Carklade q-:i'il distribu1mos nesta hora para 
os mais distantes rincões do nos.so imenso Br:!!!il. que 
todo o povo da nossa terra sint.a. a necess!:\ade de se 
espiritualizar, pois é .J espírito que representa a ver• 
dade e é ele que permanece. quando n<'ssas matérias 
que do nada VlP,ram pna o na-da voltem. Façam. 
a.gora, meus 1rmin.'l, os seu.s iw.sidos e dê!)Ols despa• 
chem a água d" copo do lsdo df! fora de suas casas 
e deixem que a vela se neabe. Orem e peçam o que 
desejarem - e est.P.jr.m ca~ de qu~ oxalá ouvirá 
a cada um dará a ct.óa um de nós o que merecer• 
mos. Sua bênçoo. meu Pai! Que Onli a.bençoe a 
todos ~ nossoa lrmáf.>s, .seJam brancos ou pretoa, po
bres ou riC08 e que a.hP.nçoe principalmente aos noa
soe irmãozlnhos que não têm té. Asas;m seja!. .. 

Comestíveis Sinhá e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo 

Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral Massas diversas 

_)e I os menores preços 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 
Kua Dois de revereiro, 1085, lojas E e F Pedidos pelo Tel.: 22.9-1376 - GB 
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PAULO 
Espirita Cultural 

DE TARSO 
MÃE MADÁ 

TIROU YAOS i)1&;e Jesus, o D~vino Me.a• 
ue e Gwa S~efll& da Hu.-
DMW,dade: 

• Eu liOU O caminho, t, Yft• 
claoe e & V1àa DiJli,uém vem 
ao pai senão PIA mim" -
Ev~ SegwlQO aio Joio 
- cap. H - vera. ,. 

A àe3pe1to àa GLateza e pu
ttza do6 ensiOOS de J,es\15, o 
mundo não est.a.va awàa pre
l)&!ando para ~-J.o, à&1 a 
oricc,m <ioll <.~'Jéla ~cimen-
toos 4ue ie,,e oomo epU.aso • 
~lliclo dO u.e&U-e, crw:ili
ta<lO no Oóli'Ola, entre àOla 
lao.rõea. 

A cda,tura numaoa t.em no 
entanto, !M,ente o ck&ejo de 
purificação e a él-..riaa 4e qu,e. 
somente peta ~ca do bem 
pocleri. &1çar u ateraa npe
ildme& na eacal& Eapínwal.· 

Oomo, de accn-do com • 
Leis 4e EvolQÇio, uma& an&
U&l'M ÃO mala adiautades el
piritiua.lmente do Que outru. 
!o.ram estas u q:ie vieram a 
TEn'I. c0m a m1.uáo ele~ 
tua.rem os ensinos ND•:i.1~• 
tes do :!olemiu. 

FOla,$1.lllQUC&Suí:lüme 
~em do Cristo fGl 

:
0,S::• a ':er:Z~': 

~pOS presenta. -gor est.ee 
~~-irir.o5 abllegaà..i& que, llp-

a ~ ~ aint.aoie Ka
pirtwaL awmaram eia coipa 
cl<JB ma.t.lrC9 'l- 11m4r...-..-.. 
com .seua ~. aa &rea&S 
elos circos romanoe. e&QU8or• 
teJados per leEõe.s feroe,.,; e ia
m.otoa. &ÇU1&4011 pela acla.m&
ção popwar, lZlCeD;ivaaos pe-
106 detentores do po<ler, cuJoa 
ocuo& eram ~-- IICIOre aa 
profi~ s da JlOft doutrtnar.. 

!lo lliíllD&r do 16culo XIV, 
aitreta.nto, um jorro de LUZ 
ee fez para a bum&IUdade, 
quando o Esp!rito da veroa• 
de ditou a Alla.n Kardec. em 
P....rl6· o conjunto port.entol!O 
que foram u Obras da Codl.
fialçâo, iniciadas em 18 ele 
a1>r.:. de 1857 com a Vinda • 
lUme do "0 Livro das DP!?l· 
t(,s'. 

!Jsta dou.trln& que e, ao mee
mo tempo. Ciência FU0:3of1a • 
Behgiáo. aceita.ndo a lel na• 
tur,1 da r€encarnação, ex~i

,ea de modo claro e prec:180 o 
Evangelho de NOlllllO Senhor 
Juue Cristo, eilrnlflMll\o oa 
dogmas e m!stêrtce que -. 
D)lam conaervandO 011 bomenl 
na lg,noràncla de multas ftr
c'ladff fspirttuals. dando ao 
mundo uma nova Fllosofla de 
vida e uma M1msa1rem cie Pall. 
Amor e Esperança. 

Nc Brasil. 6 enorme a !n• 
flul-ncia, que O Espirlt!amU 
ecerce sobre & população, 

Leia Sempre 
O Tablóide 
UGAZETA NA 

1
• UMBANDA" 

CARLOS ALLEMAND 

D~te pelo aspecto &IOC1al 
e b1LtD&W,tano, &eQQO que, _. 
gu.u<lO o boletim ae wwaro c&o 
SE.I - .-:iel"VlÇO .t.ap&rita ~ Jn. 
formação, órgão olicl&l da 
C.Aif'Iil.04l. 08 dez millbóes dll 
e~pi.r.,...s l)..asllecas ,e<1J.1i.am 
JOail de 70% ela .A.56la~la 
l::iOCla.l pa.rticula.r eútellte Dai 
Paa. 
~o-se e ldml6r cl!I 

Tero.!:n> Milénio, tllD Que 
anuides t.r~~ sot.--e
rà a tau óe uo.so p1M1e1.&. ,ur-
111& DO c.ená.rlO J:.i>pm1& cio 
Bruil a .f'Ulllàa,ção ~-Jre
pUJ-t& Cu.lwi•ai h.WO àe 'lv• 
IO, que &e. pro-põe x-.aUa,, 
&Ufo.fte da !MiWIÍÇÍ,O de Uila. 
~ ~-. colOQÍ,-J.a • 
fUYJ.ÇO Q& Caua d,e Jaua, 
t.'1UMimltui.ào ao m.wlido • 
1'0(,tl.lilae1<l6 d& T.erceira a.,,. 
lflÇâ(, Q& l'al&~T& de Deus. p 
~ como objetivo .-Jvar a 
b«llll&Wda,ie d& t.errivel g,rJse 

por que ela paa,., elo pcm\O 
cie v,. filosófico, IU18i011C> • 
~w. a,t;raws de uma racio
nai Doutrina. que iem, como 
pOiw.aéo,g básl.toa. o Amor, • 
Verdade, a ,h11&t.iça, a Praw
:wà&de e a Con.solação. 

Sào estu &a pii..a,Vl'86 die 
Oenu&l Miitan O'BtWy -eouaa--~-~ 
claçl),o Cri&ta. - .lilsplrlC& ooa.-
llif &. rawo de Tlu'&o, em ar
C@o ass.nado e pu.blicado llO 
luma! •.Mecu;a,.çãoN, ór1!i.o dee
'- Ulolltitll1l.ção: 

•lilllpmlii.i~ 011çam01 a vw 
qui. uv.i a<iverte cio cumpri• 
mento do de'W'er, como oorel• 
ro, d& Sea.ra do Kestre Jeaua 
e 1,1:vss,gamC6 sem dea.aleci• 
aner.tOS. fr.m que nos intim1-
11em 06 perca.!ÇOS ~OIS e 
C!tô.i.:.!l..lis, d~1.i';I'~Qu-&e u 
1.1pUàõe6 e aviventa.:ido-ll\lS • 
forças pa.r& o l.raba1bo I.Ilge.U• 
t.e qu,.; nos COlllpete re&llzar eaa 
1,000 o Brasil e a qu.e nos Cle
\-Otamos de alma e col'&Çào, 
a,entos aqueles pa.Javras dO 
CM~ ditas & Kardec pela _.. 
dlum Japb4;t: ·Não navert. 
c11vensas relii1&a. nem bl. 
!n!Ster senjo de USDA, ql.lll 6 
a 9eidadeira. grancie, bela e 
cllgna do Criador... UI ae1111 
tuDOarnentios J• foram l&n• 
caao1•. B ainda do ~ 
OUJa: •Ha.?êri mmtaa rwnaa 
e desolaç6es pois são cllep.
dOS GB tempÓs para a renova
po da bumanicla.de•. 

Oerremoll, portanto. fllelraS 
eni iorno da Pu.ndaçio Cria
til - Espirita OUiitural Pau• 
lo de Tarso, pois ela nOI b& 
de P<•rmitir a.tender ao conse• 
-lho de Emanuel: •Educa. po!s 
a.•z;,m t:mpla.ntarú na Tura. o 
Reino de Deus. Educa e tra.n.,. 
forma.ris a trra.Cionalldade em 
Sn~ligência a inteligência em 
humanidade t' a buma.nidade 
em a.ngeli tU<!e". 

Os primeiros frut.os j4 fo-
nru colhidae .com • aqulllt• 
cão. no Rio de Janeiro, Esta
do da Guanabara. da Rádio 
ft!o de JaneJro. cuja ~celê!D• 
eia da programação vem aen• 
do notada com extraordlnA.rio 
mtustasmo. 

A diretoria d,eSta. F\l.nd&Çlo 
t eom,posta de nomea do mal.s 

alto gal)e.rlto, mercê de -
qua.lidacla morais ctYicas, 111-
telectuaia e sp,trituall, e&tan• 
do 1M1B1m con.stitulda: 

Presidente: Geraldo de AQW• 
no, Vice-presidente: General 
Milton O'Rellly de Soma: 1." 
~: Agadir Te!x.ei.ra 
'l'orr€ll; 2-9 Secretário; F&lk 
i.ttdtourle doa San~; Teseu• 
retro: Ooronel Pemando ea.r
va 'ho d& Silva; Procnrador: 
Dr. L&uro sanes: Mações 
Públ1cae: Luiz A'lberto IIAr
tfne. 

A Ten4& Esp!rlta Tds Ir· 
mãos que tem sede na RJuia. 
Mia Teles. iaG, fllllldoo, em 
Jaca.re~ ~ doolin
lO ~ uma grande festa 
de se.fda àe Yaõs, l!leDdo dola 
de Ogum, dois de Oxóssl e 
um de Obal-uaê. Estiveram 
i,rt6elltes pesou lmportanties 
do s.nto. lnclUISJ.ve o nouo 
oompanheko PraDclsco Torres 
D1ag. o LourtwJ, a Irmã Gló
ria e outros. A casa é dia 
NGÇão Kto e é dirigida peda. 
Yalorixá Maria Madalena de 
8 a n t,. n a, earinhoea,~ 

chamada de MI.e M.e.dá.. .,_ 
1-ecebemos o convit.;; mas • 
DIHlta veltnente foi iJn po.ssivel 
o ccmpareclmento, mesmo u
dm fomoll representadas pe
k. Franclsco Torres e pelo 
Fernando Costa. 

Bo.a
Noite 

FÉ 
ADELINO MOREIRA DE CARVALHO 

Boa noite, gente. con~ 
nuam u- festas na Ilv6Sa O'm• 
banda. O mês de junho t 
cheio del.a8 e ontem mesmo, 
nós, lá no SORE tivemos & 
oportunidade de re~er ~ 
quando da reahz9ção de um 
toque para 06 E'JtUs Lá esta
vam velhos e nov06 amilt~. 
todos lmbu!doo <Iat1ue,~ m_. 
mo propósito, que é a paz en
t.re o povo espirita. Enquanf.CY' 
equ1 damos o nosso b-:>a noite, 
o Francsisco Torres Dias e o 
1'emando Costa e..<tão nos re
presentando num tférreiro em 
Jacarepaguá. outras equinea 
eat.5.o r;,e m.ovhnent.0,ndo dan• 
do aaueJa cobertura .'.l.OS con
l'ttes que nos foram !ormu!a• 

CreJo DO meu espirltwno, 
Como também creio em todo& os cultos. 

• Onde se lidam com aa forças 1nv131vela. 
CreJo em todas aa rellgtõea. 

O meu esphito tem aspectos diferentes. 
a um eçhito eaclareetdo e de luz, 
Que eatá acuna daa colaaa terrenu 
B aendo egphito é superior à mesqrunhez 

W-.0 acftdl.ta.r nlato CIG naq_u\l,o, 
» nlo ter f~. e ter f• • acred.ita.r Mn tu.do. 
IP: dar contfãnça ê receber cariDho, 
Poia. aem carinho, nada .se constrói. / 

Meua lrmios. Jamala temerei aer perseguido, 
Injuriado ou o que quer que seja. ..• 
Quem tem fé nas forças lnvls1ve1s 

doo e vamos assim to:.:ando 
prá frente o nosso barco tie 
vela enfumada e cheio de cor 
Boa noite, meu queri<io povo 
Saravá & banda de vocês to• 
dos. ~ lnvenc1vel porque ninguém a.palpa a fé! 

Terreiros Que Recomendamos 
ARMANDO DE CARVALHO 

Tenda Espírita Divino Espírito Santo 
Avenida dos Italianos. 1.146 - Coelho 

Neto. 
Direção da Ialorlxá. Maria. Augu.sta. da 

Silva. 
Se&sôes às quartas e sextas-fel.raB a par· 

t1r das H horas. 
Gula Chefe - Cs.boclo Ventane. daa 

Almas 

Qwmal Bocha de Ca6 
Rua Beurra de Mene:r.es. 222. 
Direção da nossa querida Ialorixá Ira.· 

cema da Cigana. 
Se&sôes uma vez por m&. 
Gulas chefes - X&ngô, Cigana e Cabo· 

da Iracema. 

Dê do Oià 
Rua Itaquatl, 91. 
Direção da Ialorlxá ?diriam Alves de 

Souza. 
Sessões às segundas-feira.a. 
Gulas chefes - Caboclo Pena. Verde e 

Vovó Catarina. 

Roça elo Xangô de Ouro 
Rua Pernambuco. 1.161 - Encan~ 
Sessões aos sábados. 
Corrente Mental da Caridade às QUar• 

tas-feiras. 
Direção do Babalorixá Mário Barcellos. 
Ouia chefe - Caboclo Laçador e Exú 

Pedra Nef!l'a. 

nê IOnammborí de Obi 
Rua Costa Lobo, 257. 
Direção da lalorixá. KlnambOgf. 

Sessões à.s segundas, Quartas e sexmr 
feiras. 

Gulas Chefe - Xangõ e Exu Marab6. 
Este é um terreiro de Nação de Angola. 

Centro &pirita Yem.anjá Mândia 
Rua Iraçu, 208 - Parada de Lucas. 
Direção do Babalorlxá José Moreira da 

Silva. 
Se~ões aos sã.bados. 
Gula chefe da Caaa. é Yemanjá MândJa. 

Tenda Afro-Templo de Abanganga 
Rua Ana Peixoto, 60. 
Bairro de Ja.cutlnga - Belford Roxo. 
Direção da Ialorlxá Francelina FeITeira 

Fonseca. 
Bessõe.s aos sá.bados. de 15 em 15 dia&. 
Gulas chefes da Ca.sa - CabOClo de 

Pemba e Caboclo Guine. 

Centro do Caboclo Pedra Preta 
Rua dos ~tampadores, 575. 
Direção da Ialorl.xá. Expedita Silva San• 

tos. 
Sessões à.s terçaa e sábado.s.. 
Guias chefes - Cabôclo Laje Grande. 

Caboclo Penedo, Caboclo Taquara.d 
e Caboclo Pedra Branca.. 

1 

Centro Espírita Mensa.geirC'S de Umbanc1a 
Rua Vllagram cabrita, 32. 
Vlla São Geraldo - Volta Redonda. 
Ses.sões às segundas, quartas e sextas• 

feiras. 
Direção do Babalorixá Nusmaco Faria. 
Guias chefes - Ogum Sete CachoeiNI 

e Tio Benedito da Beira-Mar. 

-
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.Jesus ~er,doou Madale· 

Em dias desta semana, o 
P a d r e Ne1son Didier. da 
Igreja Imaculada Ooncei -
ção, situada na Rua Catulo 
Cearense, no Engenho de 
Dentro, fez um sermão que 
foi um lamentável e d'>lo
roso libelo contr& a nossa 
querida L e i l a Diniz, tão 
tr~icamente desaparecida 
num desastre de avião, em 
Nova Delhi. Entre outras 
ool\Sas, o reverendo chamo• 
a artista morta de deura
vada, destruidora de lares 
indecente, de baixa moral 
e wna série de outras ofen
sas que não devem ser fe1-
ta.s a pessoas vivas quanto 
mais a pessoa morta. os 
comentários feiros durante 
o sermão toram too 1nte11-F~---=..;,..;.,...,_.._.~- ,,_"T°"'• -
nos se retiraram da IgreJe 
em sinal de protesto. O P.:.
dre Didier disse. inclus've. 
que se admirava de ter o 
pa<ire da Igreja de No3Sb. 
Senhora da Paz. em Ip:t -
nema. ter aceitado o encar•· 
go de rezar a missa de .,é
timo dia pelos motivos por 
ele e..xpostos. 

Vamos lembrar ao Padre
Nelson Didier que o líder 
da sua igreja, que é o lide, 
da Umbanda também. ou 
seja, Jesus Cristo, por nóS 
chamado de Oxalá, per -
doou Madalena, a Pecado
ra. Se o Filho de Deus mos
trou que deviamos perdoar, 
por que o padre Didier ata
cou de forma tão violenta 
a memória de uma bela e 
Jovem mulher, mãe de uma 
filha, que era como tan ~ 
outros artistas, a alegria 
do nos.so povo. Se Leila era 
franca, era porque por1ta. 
Eu não tive a felicidade de 
conhecê-la, mas admirava 
seu modo de ser e seu ape
go pela vida. Parecia até 
que ela sabia. que sua m~.,. 

• 

são seria curtà nesta v,da. 
pois o que conseguiu viver, 
o tez com alegria. 

Vamos lá, padre, Leila 
morreu e o senhor, que Jul
ga.-se tão puro, decidiu pi
sar num cadáver para um 
dia ser notícia de jornal. 
Seu desejo está satisfeito. 
~tou transformando-o em 
notícia. Suja., mas noticia. 
Será que seu ataque contra 
a moça morta tem outros 
fundamentos? Leila bOtou 
o nome de sua filha de Ja.
naina, e era simpatizant-e 
dos espíritas. Será que 1sto 
influenciou na sua torpe 
decisão de atacar quem là 
não pode se defender. Olha. 
padre, nós espíritas temoe 
n~ultos deteitos. =as vou 
lh• J.ou>......-~ deteJ-c'_:........_.-~,,•-
tos dos padres. Há anos, 
em Varginha, um padre fol 
crivado de balas, dentro da 
sua igreja, porque violen -
tou uma jovem débil m<'n
tal, Recentemente, o padre 
da Paróquia de Os v a 1 do 
Cruz. foi preso e ainda e.stá 
preso, por subversão, po1.> 
mantinha em sua casa me
tralhadoras e u m a malta 
de vagabundos que assa! -
taram e mataram. Veja o 
senhor. Se nós somos erra
dos ou praticamos erros. os 
s e u s colegas também os 
praticam e não fazemos 
comentários a respeito. 
Olha, padre Didier:· vamos 
deixar a Lella Diniz de la
do. pois ela agora, queira 
o senhor ou não. pertence 
a Deus. A propósito: nun
ca ninguém soube ao certo 
de onde o senhor pulou há. 
tempos, que chegou a luxar 
ou quebrar um dos pés. Eu 
ouvi comentá.rios a respei
to, mas j ama.is me interes
sei em saber se os comen
t;rios têm ou não funda
mentos. Saravá, Padre, que 
oxalá lhe abençõe ..• 

Rádio Conti ntal 
L030 KHZ • Ondas Cunu, em G.195 KBZ, 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manh'1 
Produção e Apresentação 

Babalortxâ MARIO BARCELOS 
~* Direção 

SEBASTIAO MENDE 

A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

VM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS OOii AS DO SANTO 

- ReportageN Externaa - Noticiário dos Terretroa 
- Lendas do santo - Doutrina - Pesquisaa -
Horóscopoa - Comentárhs Respondendo aos Ou

rintea e o Pino da Meia-Noite com Seu '1 da Lira 
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No dia 26 do corrent.e, em que se comemora Nossa se. 
nhora de Santana, 01 terreiro., estarão novamente em te.t

. ta. louvando a OrixA mala velha do Céu que é a no.,aa 

querida Nanã Buruquê. . 
Nanã. é Mãe de Obaluaê, OXuma.rê e outro., Orlxi.s • 

é adora.da e respeitada por todos o.s espirita., pela sua 

candura. e maneira dócil de agir. Nos candomblés a.a fea

tas em seu louvor são da.-s mal:s lindas e na Um.banda 6 

ela louvada com grande., toques e inúmeras sole.nldade.t. 

Noo roga.mos à Velha Nanã que nos cubra oom .seu man~ 

sagrado e que permita que todos os espirltas sejam irmãos 

e lutem pelo DOSBO ideal que é a união total do nosso povo. 

Yá Mar,ia%inba do Folha 
Vereie Fez Ailin!rsário ! 
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At; .. ndo.'ldo ao convite do 
meu ;..'!ligo e ll'l!Ilão Márlo 
r.ae-ce.ors, est:.:.moo agm·a ta.in
own r..a 'RJruo oontinentaâ ~
va.:i<lo a :ivJEa efetive. part.i-
1;, paçào 110 Programa. ·:A ver_~ 
oock SO'bre o E.,p1ntlSITLO • 
qu>' vai r:o ar = doni'ngcs, 
i.o bcmu-io de 21 a 1 hora 
i:J6 mian!hã. 

A n= árdua bat;nJ.ha. em 
t .. vcr '"-OS Jdimas inte-1·es;;e:; 
doc umoo.::üistas fiummens,.s, 
!J!CiS ocm t,..l."llll<io mwtio tt'm
i>O mss não poderismos dei
~,i.;. de atender à chamada do 
(',.,cns.Il<U\,.."ltc cl-0 •Exército 
B!"sllCO ~ Oxalá". 

Aoe1w.m.os • convite par 
~is motivos: é ma.i& uma 
~ para di vulga.r
lllOII _. Tellgião e oo Centros 
F.lsplntlus ü.=.oo cumprimento 
à nossa misSão- o outro mo
tivo é estarmos jl.l!ll:tos do 
Editor do te.>blÓlde "GN NA 
UMBANDA" ancbe noo senti
moo à vont.o.<l.e .pois ele re
pl:'El5ell.'t41 um cora.Jooo porta
voz e defensor da Umbanda. 
despontando há cinoo a.nos 
camo gra.nde divulgador à.as 
roiss.s da n~ re1igião. 

Má.rio Bsircel05 defende o 
oprimido e o !n,Justiçado, oom 
o vigor qu,e lhe permite o seu 
flSJ Xa.n,,"Ô. da m85IJl& ma• 
nelir'a que CClm>at.e o que ~ 
emido • 6 preJ~ à .oos--
1& Vlllbulda. ~eeo&
clo Por aJe,lms, N'D8Dffll • 
dana pode negar a ~ tm
podànà& DO 'l)&DOt'UD& ni!
paec- ..--. 1llel!lllO ~ 
~ldéia&e~ 
DOftllS e~-

Za!ei•mo• aaim -S. 
mae11qlada~aámlo. 
• Dll8 colocamos y cltsp,al1,çAo 
dos Jnnios de fé DO tEfer'idO 
ptq18111A, que está 8l!IIÕo,. Sr
radllldo aos domillgU; a pa,r
tk dlls 11 baras. 814,ve Om• 
V. e todo ms <>r1m e 8'M8 
adtltlaa&ial 

•l"INTOlRA PR.liM:rI'IVA l(A 
J!lMBAaADJ.• 

GN na Umbanda 
(Orgão Oficial do SORE) 

EXPEDIENTE 

Editor. MARIO BARCELOS 

Conespondêncla: 

Rua Pernambuco, 1.161 
Encantado - 68 

GAZETA NA UMUANOA 

Estamos Também na ,, e ot:1.tinental" 
pela mcr.e.lizaçã.o da re·~w.o 
e daq~es aUJe não manda 
recado. 

Há poucos dias visitamos " 
antigo a.mlgo e irmão. e fl 

encontramos em pleno d~
sempenho de wma das suas 
ocupações: pi.ntor primitivo 
de m,otiv,os A:fro-Brasiileiro6. 
Rafael não escondeu • reu 
content=to pela = 
inesperada visita, e oontou-:zio..~ 
as novidades. No Si!lo P83-
sado o· .Embaixador Olmtx> 
organizou, em Londres, Ullla 
expoolção de pintores primi· 
tlvos da. Ba.hla., €m qu.e figu
ra:ra o Ralfael com seus be!OIS 
qua.dr05 retrata,ndo pa.!Sa~DS 
à& Boa Terra.. Igreja d.o Se
nhor do Banfim e ceoos do 
candomblé e dos Orixás. 

como a.ma.dores pratiainbes 
da. Arte Pictórtca e a,pa.ixO
n~dos da Remgião, adm:ramoo 
demo:radamenb? os quadr<lft 
que Rafael prepara pe..ra a. 
l}l'Óx:ilma ex;pooiçã.o que sei-à 
ree.llzada este !ldl0 na. Lng,!a
terra para onde também v1e.
tará 'em breve. O Bá.b&lort
d nos mootrou correspan
(têncla de Loodres do Embe.i
DOOI" Antonio Olinto, do 8EO 
passado, oode o mamo els: 
- •Ra48,el Boca·Telrl't& • o 
suoemo da ~ 

Aalm&Daa~l:e 
projeta DO Enertar. em for.
Ili& de AI-te e OJD.t.uml 

Fm>EJtAÇAO 'E H.OSi"tll\L 
DA~ 

\VLADIMIR CARDOSO DE FREITAS 

dia E - Lote 8 - Jardim 
Redentor - Nova Iguaçu -
Di:111gido pda YaloriXá Mar1A 
Fortanata de L!ma., noosa. 
antjga filiada. No dia 17 fes· 
tejou Exu 'Tu-anca Rua das 
Almas. Consull85 às seg,um. 
da.s, quart&s e sexits.s-feiras, 
rom Zé Pelintra.. 

Oeilltlro E5pírita awJ.tinho 
de Pai José das Almas - Rua 
ramaio n.0 26 - Nilópo]!s -
Dirigido pelo 13abaJorixá. De-
sinho de oacvallio. Sessão u 
aextas-feiràs, das 20 às 22 
tioras. OonsUita.s àG seg,u.n
dss-fe!mS, com Pai José dM 
.Mmes e Ql.boclo Tupya.ra. 

e entro EvWJaélioo Ps:i: 

Nilópolis dirigido pela Yafo .. 
rixâ Ni-diie. oa.miei.ro Ribeiro 
e Ba,balorixá Amétriro. Elstâ. 
providenci.an<lo a legaui2lação 
de seus Esbatmtos. 

Dê d.e Oxuan Abotõ - Ru~ 
~-W'ee da Silva. n.• 2'l -
Banoo da ArelG - MesUita 
- Nova. Igu,a.çu dirigido pelo 
BabaJ.orua\ Cicl. Reoebemo, 
oonvitle dO Diretor de Relações 
Públicas, Ha.zienclever de 011· 
reu-a.. paaiticipando o "Toque" 
em homenagem 80 C!aboOlo 
Boiadeiro, que foi rea.limdo nc. 
s\bl.do, qae esbeve brilhna,te. 
tDfielizID'iD,te não pud~ 
atender o convite, par causa 
de grandes oomprorrussiQs em 

Amor e C&ri.dade - Rua Co· 
paai.ba.na, 57,. Vilar doo Te- 1, Vailca É Uma 
l~s - São Joao de Menti -
DirJ d pelo Ba.ba.:o.'ixá Jar· • 
gc -~es da Silva. Agradeço Bela Costureara 
a atenção di.cpm#da qlllllld0 
da. noosa vls!.ta. Estamos àl:i 
oroena. 

Abaçá de ~trela Ds.1Va -
itan Dr. Paulo ~t.o. 307 -
Vila Itaoema - Nova Igue.911, 
~ pela Ya.IorixA Luzia 
dOs ~ a.. fflha-de
&a.Dto do oompet.eo.te Babaao
risi Cr18tóvAo de Ogum. No 
dia 2 fe6tiejoll o Oa&oolo J;>&
,. M!Ule.~bà. Gn.
taa pe'lli) c:,mnt,ta 

~ Jllsptnta CUJocla 
.1Urema - Rua Protes;cra 
Iard,e de Souaa Blffln, 118. 

A noosa 1rmã Va.llca. Perei
ra de castrô, que reside na 
RUA do Rlachuelo, 247. apar• 
tamento 21K, no centro. é 
eo&ture1r& espec1al!Zada em 
roupas ele santo. Tudo de 
Umbanda e . candomblé ela 
.abe 006tUrar • segundo di· 
aem, muito bem. As pe4SOU 
que estiverem para ent=r em 
obrtga,çlo e que est.eJe.m prect• 
aando fuer roupa de santo, 
JJOdA!!ll1 procurar a vanca.. ciue 
ela reso1w o problema. Ela 
aiende de segunda • .-mt&
feln, dtu 18 às 11 boras em 
sua restdfncla. 

Mais um Titulo Pomposo 
, A TBJBUNA UMBANDISTA., Jornal de São raui:; 

ublica em tua etição de múo/janho • -=culn 
~ em qaadro, que ~rodadmos na intep-a. 
po1a ri bitelramente de aeordo CCllll O DOSSC> pen• 
aamento: _ __., .. ft __ .. ..t-1.a. 

DOMINGO, 9/7/1972 -
fa. vor d.a. n05S& religião. Na 
próxima. lã esta.remos. 

BODAS DE PRA.TA 

Rl,oobemoo e.,wn~050 Cilll
vlte p111ra. a.s Boda.! de Prata. 
do distinto ca1S11,l Baba.Jorlxá 
Aldema.r da. Silva A.rêas e 
Sra Arac:l de Paiva A.rêas. 
no Oentro El5p1rita São Bein~ 
dito, loca:limdo na Rru.a sain. 
ta Eugenia., 93 - Ba.lrro SO.in• 
ta. Eugenia - Nova Igll8..9U. 
no dia 19 de junho. às 20 ho-
1'86 G:r&tcxs pelo convete,. 
Pa.rabêna. 

NOI'ADEF~ 

Fez a ~ no dia :1lr 
l'•P· a Y811ortxá. Se~ d& 
f'i\va santos, do Aba,çá. de 
OX8'lá com Xaqõ, localizado 
116 Riu& Emlli.o Guada.ni, 668, 
MesqUJita - No-va Iguaçu. que 
praticava a nação de "Xa.ngõ 
do Noroeste". A faJ.iecl.da era. 
t'.OS6a antiga amlge., irmã. e 
filiada a qua :kxter:nama; o 
preito do sa;udade e gratidão 

1 pelo a.polo que sempre nos 
I, d1speni..'>Ou. A famflia enlutar

da oo IlO!&J6 sent!mentcls. 

00~: 
Toda ~ pen 
Wlad1mfa' 0a4'do5o de PreiCll.s 
deve ..- enVlada pen a RA& 
Pernambuco, 1.161 - J!lDeaD.. 
tado - Gil, 

Boa
Noite ~ -om,1ssto J!:lrle,cal,1W em 

Defel:a da Vmb&nd&. CDIDG
nb aos ~ SSJOd•das 
d& i\!dieraÇ6,o Eapfrita tJID
baodtMla do Estado do R.1.o ela 
.)aneú'O, e dO llcq,\t.aJ d& 'Om
bu,da. cpe devem Nlpelldlr 
0 papnentio de toda e qusl
c.uer ~ f&oe MIB 
Cllelttos -~ pelos atAl8!s 
~ e denua,aledos & 
autoridade poUm1 e- t. J~ 
Uça lccaJ. .AJPÓ6 u,.provtdên• 
c!u da memia,. ~ já està 
sefa.zeodosentir,ol~ 
Presidente das 0086 ~ 
des Sr W'Jadinlir ea.rdooo de 
'PrEttas: convocairâ llll'lA ~ 
aemblél.a Oera,l óe as;,oc1adlW. 
F.lquem a.tenfJos pan a ques
tão, d& maia alta ~ 
para Cll5 umbeal:t1s'tu. 

Tivemos oportunidade de --wure a -
cação cio c&nvite para a aolenldade . de ouioq'a do 
titulo ele Príneipe da &Jm'banda. realm,da em 15 ele 
maio, no Rio ele Janeiro, conferido pelo Moviment.o 
d Unificação Nacional pró Belilião de Umbanda. A 
cistrlbulção ele títulos não fica apenas na, ou&oqa 
de um principado, ma• n1 além. e eonfere tí'11los de 
embaixadores e embaisatri-. l"r0vavelmel1~ !) Mo-
vimellt.o ele OoWcação Nadoaal pri Bdipão • 
Umbaada. pretende uma restauração da DObillaquia 
~uica. nea 4ionunJos da Umbanda e. em COD• 
aeqaência continuará a distribuir titalos. de ,....., 

l• 

.Boa D0llt,e meu po,o. J!Eta
lnoc. no tlim âal5 fe&taG }uni,. 
na,;e~DOmâclll 
Jlllbo ODCle e.lDda teremo.s .. 
óat.& c&e Nam .Jluruqu&. Fo-, 
1U11 PQMIOM de ºIP'U)de ■Ai
~ claltro da D08Sa, ~ 
a:IIO e ~ dlelaa 
de ~ boaa. Hoje tiera:noa 
mm.dedm DO pr(lp'llma e C:0-

,no eempre estemois receOeMo 
a v1&lA:& de mUiit,ca innAI06 dll 
f~. :flai1t& voc6 vtr at.é Jlál., 
Se.la da , 111U& caa •ID!fM'I 
b«U. VenbGI. DOIS coobecR 
pc,Jt; Dila quieftUIQJ conb<WJP 
'V'<da. voces nm owvem maa 
nóS DUDCa oe OIJVimos e P. 
taaiamos de ~ pes
eoa,]meote. Ais ~ coo
tmaam abertu p■AI OI .. 
amam a DOl!IIS (ftOÇ& e dlese
jem se e4d8tal: no Ex6rdllll 
~ de ODU. Temal ~ 
ta MOf'991dade ele ~ 
u M11iW1 f'Uedns. Você está 
fe.lt&ndo numa. delas. VeDhem, 
estou esperalldJo. Boa nol1lfl 
e ••• &t.é Jà .•• 

NOl"ICIARIIO IX>S Tm.
Km!R.09 

condes, marq~, ~-•~-~ = de 4lQal 
Entretanto nao 11e ----- - • 

rincípio rellaioso ae concedem tais títulos. estimu-fantes de uma nlclade anU·amba~ Também 
não ae anuncia • onaem da competência para a 
oatorca doa mesmos. f. nessaa OOGdiçõea acredita
mos llel' importante uma indapção. Nós fomoa IRlN
eritora cio documento de lnstttalçio do Movimento 
de Unificação Naeiona.l pró Belipão ta Umbancla.. 
no Rio de Janeiro, e até hoje não fo:mGS consultados 

ra coisa ai,-uma. Por qaef 
pa Discorda.mos, pois, da iniciativa e _!lOS :timo~ 
na obrigação de insistir na proclamaçao . neces 
■idade de serem consultados todos os ~ipante. 

subscritores dos documentos de lnstitwçao do 
:iuNRu, toda vez que iniciativas como emas venham 
a ser discutidas e adotadas. 

NOTA DO EDITOR: Pena qut, o jovem Babalo• 
r1xá Aznilson, nosso amiro particular se ~eixe levu 
pôr estas bobagens e ti.e envolva eom vaidades. Na. 
nossa opinião, meu rapaz, você tem entidades ma.· 
ravilhosas e isso basta pa.ra mostrar o ,eu valo!• 
Agora que taeioeine junto iomigo, Príncipe clc, ·que, 
pua quê .•• 

Festa Junina 
o nosso Irmão Gervásio, de • 

centro Espírita Linha das Al• 
mas de Arua.nda, deu ontem 

um& grande festa Junma na 
sede no seu terreiro na Rua 
Iára., 271. São Ma.teus, Estado 

do Rio. Teve muita brinca,. 

deira, diversões variadas, bar~~ 
raquinhas, fogos e fogueira. A:. 
renda fc1 em beneficio do 
Centro. Muito obrlpdo pelor 
f;lO'llvites, 

te tt:trn-
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PA<ilNA 3 

O Cantinho da Corrente Mentàl 1 
z 

MA.E ELIS 

Duas Orações Fo,rtes 
"1leDdo ,em vli6ta o gl"8IDde 

de ca4'lta6 que ohega,
pedlindo a oração de 
Bernadete. hoje a pu

e também do &lintlll· 
111mo Sa.cramen,to, reza forte 
qu,e protege realmente quem 
a hra.z CO'IJS!go. 

ORAÇAO DE SANTA 
BERNADETE 

iPaJa1Yra.s prOlfecidaa por 
&:1·I1àÕete a.o ~ a Vi.rgem: 1 

Ave Vera - Ci"UZ .santifica,. 
'1a por Je5us Cri.st:.o qu,e em 
~ morreu par.a, nos sa.l,var. 
Oh! &grado lenho mimoso e 
:florido de milagres que de 
t.ra9()6 aiberto.s simbolizam a 
eterna. mi5erJ.cór-dia. do l:k!· 
;nhor, sejas mmha. salvação. 

Oh! Ma.rtia Sa.ntlssima, rol
inha mã.e, vós que sempre Zoo
tes saaita e qwa pa..o a,rcanjo 
:f•..ic,te avi.Sada de qu,e sem má· 
cu,Ja seriM mãe, permiti que 
se na terra houver a.Jguma 
má sentM1ç,a contra mim. seja , 
e.a transfonnada. em bem 
pela morte e pa,ixâo ae Noo 
w Senhor Je.,us Crist.o. 

Oh! Ma.ria Santlssuna, m1 
Ilha mãe, Vós que dissie:stes 
qi;e nunca haver.ia de de.sam
~ra,r os que tm Vó., con!iiu,

~t;em. vin<le em meu socorro e 
-.lcl ·i:ne por toda vida. Vlr-
1tEcm má.e que foste a.tlita e 
al>ra&P<la aos pés da cruz onde 

gwardaá-me, Jesua, dielfen.del.
me de todos oo perigos, seJa 
no iu-, oo la.r, na terra. zw 
rogo, na ág,ua, em C866 ou na 
rua, a.ndaindo ou parado, clor
mmoo ou acordado (stw 
acoml)Qlll:bado com as a.rmruJ 
de Sã.o J~ o escuao e111 
São Pedro e a e.spada de São 
PaU!o, c0berto com a ca,pa dllt 
Abraão. purificado com o 1ft. 
te da Virgem Mada. Oom o 
léll <i\lle N0050 Senhor Je,ua 
Ozlsto foi envo!OO, 0011D eliE' 
.:,eret eu • . • . . . . • (o oome da 
pe.."SIOe.J ooberto e bem gua,r
dlldo. Que os meus lmlmndgo11 
tenham olhos e nã ome ve
jam tenih4lm pés e não mie 
alcanoem, tenham ouvidos e 
nii,c, me ouçam, tenham màol!, 
e não me peguem. tenham 
emm.as e nã.o me firam. Na 
companhia do filho de Deilul 
eu Vivo e por São J'org,e e 
Santo Elias serei guarda4o. 
Amém. 

* 
A:lg-umu ~. 
L. M G. - Faça o pedi. 

no para 115 almas com muita 
fé O ,dia ma.ls indica.do é s,e .. 
gunda- feira, mas quando o 
C'asc. é grave pode-se fazer 
em qus,lquer dia. 

Maria He!,ena - J!btou ff
""'-ndo pru- voce. m,as sua cruz 
e mutto p·ooda. Tenha fé em 
OHJá. não deixe nunca de 

~ em 811a ~ioor
ma. 

José Mamo - P1quel con
tente em saber que a slmpe.· 
tia da chave j4 00Ine90u a 
abcm- os seUB caminhos. Agra
d,eço OIS elogios que vooe fiaz 
& M'Ulambo, DlM o mérito 
cabP. à Fé que vooe t.ev-e no 
"tnl,'balho" dela. 

FHho de Ogium - Tome 
um banho de ma.lva. peregum 
e tapete de Om.lá. Despa
che o banho num ped&90 de 
pa,pel fino bra.nco qu.e deverà 
ser co!IOce.do numa manguei. 
ra bem bonita. seu pa1 que 
l!ie proteja. 

Soma Regina - Mialha mãe 
também ~ de dia,bete, 
l7l8ll teve uma ~de melho
ra tomando chá de capim :n.a
\alha com folha de Jamelão. 
't'-llnbém 8, água tira.da do 
g'!"áo de café verde ajuda a 
baixar a tax:a de açúcar. mas 
o médica deve ser sempre Vi
ma.do e os exames de sangue 
devem ser feito<'! com muita 
rEl!'Ula.rldaóe. A diabete tra
tada, creio eu, não oferece 
perigo de vida. 

* MAE ElLIS aitrnóe cam -a 
Pombe. Gira Mulambo às St
gur..ctas-feiras e aos sábados, 
na sede do SORE - Rua 
Perna.mbuco n.9 1.161, En
ca.r.tado. a partir das 15 ho
ra.,. auxiliada pelo rodunee 
?,a2lf> Emngt, 

morreu Vosso sagrado !ilho, 
IJ.ão pormita,; que uma ~ 
má. a.bralSe minha Vi~- V&lel· 
me, mãe õe Jesus, para todo 
• llempre, amém. E uadecy Tocou 
ORAÇAO DO SA.NTISSIMO 

SACRAMENTO 

Pua ser- trazlida sempre 
junto ao oorpe. 

Para Orixá Ogum 
Ba.ntis&imo Sacramento en

tN m4m e o pengo. 

saotfMtmo SBcrs.rneot.o en
ire mim e o perigo. 

JeG\a Jesus, Jesl!IS, Joeeue 
eomi8IO está. • eet.anoo Jesue 
eomigo contra mim nada ha-
~- o poder do Pai! me de

r,41e.nde e me guarda, o amar 
r':do E.,pirito Sa.nto encaneooe
\lme a 0.-us e a Villrem Ma
,.. e ao anoo da ~ nela 
lll:01'I'eU paa-a nos sa:lvar. 

J e 8 u" vaJhei--me, J e II a e 

ReaJ4.2lOU--& no dla 10 pró. 
"1100 passado O gre,nd!oso 
toque ae 0gwn cta casa c1e 
Euadecy, dil"ig1da oom muito 
r~ e oompet.ênda pela 
Yfillorixá Dea,mtm. ~ oea
sJác dia festa fo1 contimli8do 
cgâ da ca5Q O S!mpât.lco .)o. 
Vem Ta.balangy e ekede Ma,n .. 
g\mZO. o barracão do S&nto 
estava supei,lotado de amigos 
que foram leYV o seu abra· 
ço a Deam1m e conhece!' tam
~ StJa mãe-de-SMlto -
!a Malungo-Monaoo - ffllda 

Corrente Mental 
da c,aridade 

Você pode fazer sozinho em sua casa, ou 
com seus amigos, uma cadeia de pensamento 
positivo por intermédio do livreto intitulado 
CORRENTE MENTAL DA CARIDADE. Você 
pode procurá-lo na sede do SORE, na Rua P<"r• 
nambuco, 1.161, no Encantado e assim estará, 
também, ajudando a nossa campanha de aqui
sição da nossa sede própria. 

~te da Balhle. pen 
a solenidade. 

Na meGma oca&ão toram 
reeolhida ~ iaôs - lUD 
X8Zl8'0•umralansãouja 
sa.ida será no dia 15 de jUlho. 
Se Omlá o permitir, estare
mo« ~. 'pal.s a Cesa 
de Euadecy é urna das noosaa 
mada ~ filiada.is e nos 
apoia em todas as na;s;ia im-
cl&tivu. 

1 Amélia Simões 
No Programa! 

Domingo passado no pro.. 
grama "A Verdade Sôbre o 
Espiritismo," recebemos a vi .. 
sita da nossa querida Babá 
Amélia Simões, cilrlgente d& 
Tenda Espirita Pai Joaqu m 
de Aruanda que tem sua sede 
na Rua Salvador de Sá, 224, 
sobrado. Amélia Simões, que 
é um excelente a.parelh..i da 
Cabocla Jandira.. a.pesar de 
cansada pois na véspera teve 
em sua casa uma saída de um 
Yaõ de Ogum, cantou lindas 
curlmbas durante o µregrama. 
Os toques naquela casa são às 1 
segundas e sextas-feiras a 
partir das 23 horas. 

AARIO BARCELOS 

Sempre sou agraciado com a gentileza do ~ tr
mdo J.A. Barbosa. Diretor, Redator-Respomávez pelo 
jornal "Tribuna Umbandtsta", órgão espírita editado em 
São Paulo e que congrega centenas de terreiros de tocto 
o imenso Estado vizinho. O número de maio e junho 
chegou ds minhas mãos, ontem, e confesso que vibrei de 
alegria e que ganhei mais ainda a convicção de que nem 
tudo está perdido. A "Tribuna Umbandista", fJalente
mente, vem dando um formtdável esculacho nuns sem
vergonha.s que se tntttulam grandP.s personalidades den
tro do santo, mas que, na verdade, não passam de um 
intrusos incompetentes e que se meteram na nossa ,,.. 
Ugtão para dar vazão às sua.s vaidades pessoais. 

O título da matéria da "Tribuna Umbandista" t: 
FESTIVAL DE HONRARIAS E VAIDADE. Logo em bai
xo traz .a foto de dois destes indivíduos, sendo que um 
mais parece uma senhora do que um homem. A legenda 
da foto traz· os seguintes dizeres: DAO. Diógenes ,<;an
tos, Babalortxá•Mor, ValOTis.~iMO Patriarca da Umban
da no Brasü e o outro Arqu.icancelário Babalori:tá Car
los Leal Rodrigues, do Estada da Paraibtt. 

A re'[X)Ttagem é grande e feita por um macho que eu 
ndo conheço pessoalmente. mllS admiro, vois tem raça 
para dizer as verdades que precisam ser ditas. J .A. Bar .. 
bosa, no último trecho, com rara felicidade, diz: Seria 
o caso e a hora de perguntar até que ponto esse festi
val de títulos beneficia a Umbanda. Seria esse o cami
nho para se atinoir o aperfeiçoamento moral e espiri
tual de um ser humano, comn é da Douttina Umban
dista? De que serviria para o movimento umbandista a 
criação de· reis, rainha.s, princesas. papas ou qualquer 
outros titulas arrev~e.::::s que se invente? 

Na nossa ovinião, o rio está sendo desviado do .,e-11 
leito. Estão desvirtuando os princípios fundamenta;~ ri,, 

Umbanda. A onda de vaidade está crescendo e aos 1- _ 

cos está sendo imposto sútilmente o culto da personali
dade; estimulando as disputas de títulos que há de cada 
vez mais ampliar a faixa de desunião da familia um
bandista, em beneficio exclusivo de alguns pretensiosos. 
Atenta-se frontatmente contra um dos mais sagrados 
princípios da nossa religião, que é a humildade. 

Meu11 parabéns, trmão Barbosa. Você é, como se diz 
na girta ,:arioca., "Jóia". É isS{) mesmo. Chega de tanta 
'Jatàade. Logo abaixo, num quadro, você fala também 
no t4l MOVIMENTO DE UNIFICAÇAO NACIONAL PP.ó 
RELIGIAO DE UMBANDA, coisa criada '[X>T um indfoí
«uo de péssimos antecedentes e de passado duvtdoso e 
que é. s,.m sombra de dúvidas, o principal mercenário 
ela nos&o religião. Ele é o responsável por esta indecê,~
cia toda de reis, rainhas, príncipes etc. . • e tal. Falta 
como VCH!ê dtz irmão Barbo&a, o princípio de hvmilda .. 
de. Nilg fot nada disso que Oxalá pregou. Não s isso 
qMe pregam os nossos Pretos Velhos, Caboclos e mesmo 
os E:rui Devemos trabalhar, isso sim, para o bem co
mum do nosso povo. Essa tal de MUNRU é outra grossa 
patifaria e sua Sigla vem elegendo gente em cargos qu• 
não extstem e jamais extstirão dentro da nossa rtJllgido. 
Os que foram subscrttores deste tal movimento, não silo 
ouvidos nem cheirados e sei que jamais concordariam 
com tais medidas como é o seu caso. 

No /tm d!sso tudo, eu paro e refltto. Pemo e dedvo 
e acabo chegando a uma conclu.,ão: De que ad~,~ta nó:;. 
Barcelos e Barbosas, criarmos uma linda carróça para 
conduztr os ideais da nossa religtáo e do nosso povo, se 
extstem burros que só pensam em comer o capim dos 
verdes campos da nossa religião. Saravá. 

Nota Oficial da O. E. B. 
A Ordem Espiritualista do Brasil vem por melo 

desta NOTA OFICIAL comunicar às Autoridade.,, Ter· 
reiroo Filiados e Convidados que a part!' festiva refe· 
rente às comemorações de seu sexto aniversário de 
fundação foi cancelada em virtude do p...ssamcnto de 
sua associada, a pranteada e eficiente Zeladora de Or1· 
xás - Severina dos Santo.s, verificado dia 26 :,.róximo 
p:issado - Ficando somente na programação os nto.s 
religiosos: Missa em Ação de Graças a realiza:-sc dia. 
8 às 19 horas, tendo como local o Terreiro do C~boclo 
Tupi, na Rua Impir1 n ° 21 - Mesquitn e M'...;;;;i\ em 
louvor a Naná Buruquê e Xangô, dia 30 nas dependên .. 
elas do Centro Espirita São Jerônimo, Rua Dr. Manoel 
Rels, 1. 491 - Nilópol.L. 

A DIRK'TORIA 



PAGINA ' <: GAZETA MA UMBANDA DOIUNGO, 9/7/19Q 

.,A Verdade Sobre o Espiritismo" 
V,ai Receber o C,antor Ronie Von 

..,. 
$ 
{ ' 

~'eta.,~,-~h-"····· .,.::, . 

Ola • • terça-feh-e., no pro
,.._ Luiz dle carvalho, o 
DQSfl() c0mpe,nhe'..ro Marto 
Bal'oelas foi a.lro àe grand<:s 
bomeDagens por pe.rt.e die 
1Mb e recebeu o ame.ç.o de 
~ a.m!gl)6. EIDU'e OS (l\WIS 

lloote Von, Ad!isan Ramos, 
Qd&nbo ~. Rober
to ~ e outros airtlst.M 
que forBm leva.%- o seu abllle
~ ac nosso Preslden'Cc. 

RaJ:le Von, que receniemen
~ lUl!ÇOll com g=de suoes
llO um novo LP na. Phi~ps. 

Notícias da 

E0utpe 

Vovô Chico! 
'renda. Espirita H.unilde dos 

C'aooc\03 - Looalizada na. 
Rua Aqui<ia.bã., 971, casa 1. 
Y&:!.orixá - caroo.na Macha
do; Guia-chefe - oa.boclo 
Ub!I'llje..:a da. Mata.. Consul
t~s às qua.rt.a.s-f.·iras. à tan'
ce. Se,sões à.s segundas e 
qwntas-feiras, às 20 horas. 

tem como prillcipaJ fa.i.x:a, a 
m1l.,;l(:a uoa.va.leLro de Al'Uan
da. n, na qtl1W Ronde hOmlZ!IlB
r:eia seu pai Oxóssi. Ronie 
€.Stá d,e viagem pera o Norte, 
mas oonnrmou sue. ~ 
no progT811Ila A VERDADE 
SOBRE O ESPmlTIS'MO, o 
que deverá ocorreT ainda est.e 
mês. A ocmfilrmação da da.ta 
, 11rã de Sã.o Pal\llo e nos 6erê. 
dada pelo divuJga.dor de Phi-
111)6, o nt>S60 1.rmáo M'llrllo. 
A€'UMdem pois R<mie Von 
ca111taindo "Ca:va.lelro d.e Aro
anda" n,o seu -progt'S,Dl8. de to-

Tenda. Espir.ita C'aboc!o U:r.u
eutum - Sede: Estrada do 
Pc,rtinho, 608, Irajá. Babá. -
1'€Jguis Valente . Giras - As 
segundas, quartas e sextas-
feiras. 'I'(.,ques 11.Qs sábados, de 
15 em 15 à1as. 

o :ntro Espl.ri ta. Sã.o La.z:a -
l"O - Rua Ferreira de An
ara-de n.9 53'7-F, Gachamb1. 
Gda-chefe: Oabloco 7 Estre· 
tas Sessões às segundas e 
s-extas-feiras. às 20 hOi!"as. 

-000-

Tenda &ip!rite. do caboclo 
~ete Folhas - Sede: Rua. 

dos os dom.iD,ga; e sendo e-.o
trevl.st&do pelo nosso 1nni0 

1 
Már.Lo Baa"<lel«I. 

Heróis 
Mesmo oontra DOSl8. VODta

de somoo força,d:oo -,ez por 
outra a. oaupa.r o Il0550 p,.--e
ci.ooo aspaço nos veioulas die 
di'V'\Üga.çáo pan. ohama4' e. 
atenção de IlOS506 Jrolá,a; 

UMBA.ND:JBTAS para. & e,.~ 
nE'f8.61a de cer,bos indi'Viduos 

Gonzaga campos. 71, Tod<>s 
os .sa.nros. R:al1Zou no p. p. 
1.a de julho uma gra.nde ree-

. ta em homenagem a.o Orixa 
Xangô. Na ocasião foi home- ; 
nageado o ogã. Daxcy Ve!gu 1 

pela passagem do seu ani
v~rsá.rio. A Babá Astrogi'da 
orereceu um churrasco a to-
00<; os 9res:ntes. 

Terre1ro de Ogum :Beira
Mar - Sede: Rua Araújo 
L!'ltão n.º 839, Engenho No
vo Beba.laô: .A!Iltenor Dua,r
te da Silva. Sessões às se
g·IJDdas-feira,., e aos sábados. 
Consu!tas à.s (fJ.artas-feiras. 

do 
M,ata Virgem 

No rua. !K de jwlho foi .ru;. 
tejado de modo m~co o 
aniversário do querido Ca,bo
olo Ma.ta V~m. g,u.ie.-chefe 
de. Ten-da. Espf:nita Bag-rado 
001·ação de Jesu.s. A !~ 
contou com grand!e número 
de &dm:iredores do poderoso 
<.-aboclo, que foi muito pre• 
senteodo pelos seus filhos, 
pois 0$ graças que ele con
cede e.os que nele crêem se 
oomam e.os mil:ha:ret1. 

Mo .ffl.U11lll da. fesl:41, !oi sem• 
® e. todos os presentes um 
delicioso angu, ceramooaune.n;, 
te preparado pelas i~ dei 
Q\!S!l, 

Riogamos & ~alá que dt 
cooa ~IMisl,ue:e..seuMait.t. 

Virgem e no prõx;l;mo a.no, 6llf 

Deus quiser, este.remos abra
ça.ndo pessoalmente ao que.rt

do oa.boclo. 

FOTO,GRAFIAS EM TERREIROS 
Odete, é especlal1sta em fotogra.fias de terreiros 

e está à disposição de todos para fotogratar soleni· 
dades, obrigações em matas, cachoeiras e mesmo em 
camarinhas, bem como batizados e casamentos. 06 
J;1teressa.~os poderão ligar para 256-8319 p.f., e de1· , 
xar o rec11to pa.ra a ODETE FOTOGRAFA. 1\ 

da Desagregação 
Escreve l\URON FlLHO 

que tedm&m por btWioe ou 
cie&&ca:tez faz,er o jogo de 
DOOSOIS inimigos. Neste caso 
i.nf'elimlerutie esbã.o illohu.ida.s 
l.ndlretammre org~ 
de Cúpule, da Be.ixa.da F1Ulci· 
neise. cujo ~tes fiscal,; ou 
,sei lá o que o nome a em-
1wegar. e1'tão vls'ta,ndo o5 

'l'erreiros e sob SJneaças de 
mterrupção e fechamento das 
casas de caridade caso não 1 
queixam alic,-ta.r-se em suas 1 
hostes. l!: lamentável som-e j 
tudo qua.ndo um individuo 
qu,e a.tende pelo vulgo de 
Pa,ulo CoJ:>a,ca,ba.na e exerce 
segundo nos informa.:am as 
funções de 9residi0nte d~ uma 
delas, além de pert.e-ncer aoo 
qua-droo da Policia. Será que 
esse mOÇo entende realmenrte 
de b:is. Então p,orque 0,ge 
como ve:rda.dei!ro vilão de fil· 
m~ de "bain~-'ba,ng". amea
çar..do ,asgar Dip'.<'ina.s e ou
tros dooumeil'tos (tq)ed:'d05 

pelas ocmgênerel. ~ com 
a,rtima.nrulG lew.nà.:> gra,vaoo
re6 e dwendo t:rem ~ 
de Nlterói. Será. que o hloD
rado Ce.là. Braga 6 swedOI@ 
aieste.s bra,va,tas. N~ a.«-eclfi;. 
taar,oo, pois a. 81.la :t'olha. d's 
serviç,os em prol da Jegatl.:k,.
de é doo bons oootu.mes e in
tocável. A <LSSes mé:us c:,ró,-, 
ter lembramos qJe o sol uag,. 

ceu para todos e a.o invez de 
!'sta.rem se t1-ansforma.ndc em 
bHóis da de<$gregação, de• 
vem sim or~ent.4lrem e re-.::ta ... 
reter<1m os Irnnã.os de Fé Ji.!lS· 

sem a.charques e comUDgandO 
tom as demais orgamiz,,. {)5elt 

de cúpufas que mesmo a;:,{):t,. 
rn,i,.mente vem 1u,tamdo l)(llla 
união e redençã.o de nossa. 
querida Umbanda. Qu.e C>m• 
1á ilumine as mtmtes oont'UI' .. 
badas desses Moos UmbMl• 
distas p,aa,a, que eles ~ 
rEBlmente lJe reabil-!trurem P8"' 
rante & opiniã,o 9úblice.. 

A VERDADE SÔBRE O ESPIRITISMO 
Um Programa Feito por Quem Entende das Coisas d o Santo 

·-- RADIO CONTINENTAL 
Som Tridimensional Circuito Integrado, Aos Domtngos de 21 à lh. 

,DOMINGO, 9/7/1972 GAZETA NA CMUANDA t·AGINA :-i 

Pedidos de Preces li Célia 
Os nossos irmãos que des4:;j:u-em receber 

pelo Correio a prece das 18 horas lida diaria
mente por Mário Barcelos na Rádio Continen
tal e a prece a Oxalá da c,xr:r.ente Mçntal da 
Calidade, lida aos domingos às 23 horas, no 
programa A VERDADE SOBRE O ESPIRITIS
MO, poderão escrever para a sede do SORE, na 
Rua Pernambuco, 1.161, no fü1cantado, man
dando nome e endereço que serão prontamente 
atendidos. Se preferirem, podem e::;crever ainda 
para a Rádio Continental, Rua do Ri,H:hu~lo, 
T3, Centro, para Mário Barcelos, que serão tam
bém atendidos. 

'' 

1 ! 

----- ··-- ---· 

Falando Amor 

Paulo Roberio 
Muitas veres proferimos palavras que nos saem aos 

borbotões, num moment:> imperH,ado, sem que poS3amos 
fTeiá-las. Palavras essas que servém al:)elLM como desaba
fo num momento de angust.la, ce ira, ou mesmo de c.1-:s•;.s-

. pero para aliviar a tensão E:>m que nos enconi. ,;-.mos. A 
vida é tão cheia de percal~'Os, que mult.as vezes ncs de
paramos çom eles e não .s-o.bE:IYWS co;no robrc-pu;:i·los e 
·acabamos nos emaranha.ndc nelc--.s de t-'ll forro.a, que che
-gamos a perder a cabeça. 

Mais tarde recolhklos em nosso Intimo, podem.os ver e 
aentir que tudo que dissfl1!1os ou fb.emos foi apenas um·~ 
reação de momento, coma um refiexo cor..d:cionado. sem. 
a participação da nossa mente, no lntlmo não d<::Sejáva
anos nada disso, pol.s de car..e!<a fria vemos c;ae os d 'tames 
do nosso coração são completamente cJlterent""5. 

Por que acont-ee,em e.<;ta.s coisas? M·,l:tas v,i~,f-s em meus 
pensamentos me perg-unt-o. A vida é tão ca.rt.a e estas 
coisas não deviam suct',der. Mas a1 entr?., a cl!ferença en
tre o homem grande e o grande homem. Enquanto aquele 
é apenas físico, este sabe julgar o que de bem ou de mal 
«oi feito, sabe que o que foi dito com a boca não o foi 
-pelo coração e, no final o amor sempre vence. Depois da 
1Jem'!.)estade sempre vem a bonarn;:a. Sem amor não há 

- --·-------

Céll& P&iv&, a canhecida. 
cantora popular esteve do
;nmgo passado no programa 
"A Verda.de Sôbre o Espiri
tismo," ocasião em que foi en
trevistada. na seção "Umba.n
d11. de Braças Abertos" pelo 
nos.so companheiro 'Má.rio 
Barcelos. 

Célia gravou recentemente 
um compacto, e numa das fa.
ces tem uma música chama
da. "Pai Véio", que é uma 
bem feita sátira a todos os 
que exploram a nossa religião, 
exigindo dos consulentes ma
terial necessário para as obri
gações. Célia deunos uma 
grata. surpresa. e nos con
tou e ao público que é mé-

irmãos B,arra do Pirai ae 
Mário 

. 
Visitam Barcelos ! 

que em breve tenhamos a 
honra de conhecer pessoal
mente Dan& Ma.ri& do Carmo. 

Em dias desta. semana re• 
cet.:.r.·,os na Rádio Cont!nen- 1 
t:al, durante o progra.'lla. Luiz 
d11 Carvalho & visita dos nos
.,;.is Irmãos Vicente Rodrigues 

pinambá. Na presidência do 
terreiro se encontra o nosso 1 
irmão Jalr dos Santos, um 1n
cansável pela causa, espírita. 
O Guia-Chefe da casa é a ------------

Sérgio Ramos, ambos do 
Cenko Espírita. São Jorge, 
tf,le tem a sua sede na clda
Í.% f,uminense de Barra do Pi
rai 

Segundo nos Informaram os 
visitantes, a casa é dirigida 
com muito carinho pela Ya
lorixá Maria. do Carmo, um 
tiel aparelho do Cab~clo Tu-

de 

Velh& Preta Mina e as ses
sões se realizam aos sábados 
de 15 em 15 dias, sendo este 
terreiro um dos mais conhe
c dos de B1rra do Pirai. . 

Agradecemos sinceramente 
a gentileza da visita e fica.
mos sempre à· disposição de 
todos os nossos irmãos daque
la bonita cidade e esperamo.s 

Búzios 
O nosso companheiro, Babalorixá Mario 

Barcelos, atende para jogo de búzios, às ter
ças, quartas e quintas-teiras, das 15 às 20 ho
ras, em nossa sede, na rua Pernambuco, 1161, 
Estação do Encantado. Os interessados deverão 
procurar ficha na secretaria. 

CE São Jorge 

São Sebastião 
O Centl'O Espírita São Jor

ge e São Sebastião tem sua 1 
sede na Rua Andaluzia, 272, 
em Bento Ribeiro e recebe a. 
direção da Babá Henedina de 
Araújo Silva. As sessões são 
ao pr-meiro sábado de ca
da mês, 2.0 domingo e 3.0 e 
4.0 sábodo. 

As principais entidades sào: 
Ogum, Caboclo Arruda, Pai 
Benedito, Vovó Catarina e a. 
Pomba Gira Maria Quitéria 
O culto é de Umbanda e a. 
casa é uma das ma.is tr!Uil
cionais do bairro. 

Agradecemos a visita. que , 
nos foi feita pela dirigente do 
terreiro e deixa.moa o SORE 
à sua disposição. 

dlum em desenvolvimento d& 
Tenda Esp{rl ta. P&i José lle 
Aruanda e que 6 !ilha de 
Oxa!A. 

Célia participou &Inda das 
curimbas a.o vivo puxando ela 
mesma diversas' cantigas e 
e mostra.ndo que ta.tnbém tem, 
&lém d& sua excelente voz, • 

--------

um excelente pé de dança. 
Nós rogamos a Oxalá que 

abençoe & sua filha e deixa• 
mos o nosso pragr&ma à sua 
disp:>sição e recomendamos d 
povo d& Umbanda que com
pre o disco, pois é de fato de 
ma.gnifica qualldade e que 
precisa ser C!lvl!tg.tdo. 

Yalorixá AidiJ ,, 
e 

Uma Fiel do Santo 
como sempre, & Yalor;xá. I 

Aidil Santana prestigia t,odos 
os nossos moviment:is e do-

1 

mingo passado esteve junta- l 
ment.e com seu esposo, o bri
lhante fotógrafo Joaquim 
Monteiro assistindo e partici
pando do 9rograma "A Ver
dade Sõbre o Espiritismo" 
que vai ao a.r todos os donUn- j 
gos, no terreiro do Caboclo 
Fôlha Verde, na Rua Curu-

paiti, 217, casa 3, no Enge
nho do Dentro. 

A Yalarixá Aldil é a com
petente dirigente da Te da 
Espírita Caboclo Aimoré e 
temanJá, e seus dias de con• 
sultas são as s2gun:ias-fe1ras 
com Vovó Camblnda, sextas• 
feiras com Tranca Rua da.a 
Almas e na última sexta-fei
ra de cada mês com a Pomba 
Gira Cigana. As crnrultas se 

inic;am !'~ 14 hCTRS. 

LEIAM E DIVUL\iUEM 
TABI.ólDE "GN" NA UMB' 'IDA 

4 ANOS DE ATIVIDADLJ 
NOVA FASE ! 
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Os Terreiros Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Veículos 

De Divulgação: 
TJ\81.óIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 

d'lminP.os com a GAZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS - Mensal 
TUDO SOBRE O ESPIRffiSMO 

P rogr~ma "A Verdade Sobre o Espiritismo" 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E. 

CL!NICA MÉDICA - DENTARIA 
ASS!sn:NCIA JURtDICA E 

OUTROS BENEFtCIOS 

Inscrições na Secretaria: 
Rua Pernambuco, L161 - Encantado - .GB 

1 CANTINHO DA UMBANDA 

CABANA ESP:.tRITA DO 
CA.BOOLO TOPINA.MB.A -
Rua COnóe de Riesenóe, 30Q, 
fütua,l; Umbanda e AD80la. 
Toques oos sá.badios, àe 16 em 
16 dias. OoosuLt.es; lieG'l>UdatJ, 
Q ua.TtG se sexta&-ft'in16. dia 8 
àa lfl horu. 

-·-'f!E&R:li:moVOVólltAm.A 
HELENA - Localizado na 
Rua FT6.Dcisoo Nlllle6 n.9 32'6 
Olmda. Atende pe.ra oo.mu.J.~ 
ias às segu;noas. quart&$ • 
6t!xtlis-1'eiras, de 16 às 20 ho· 
ras, CQIJl Vovó Ma.ria Helena. 
Exu 7 ChalltS e Oe.boclo Ma-
ta Virgem. Ais ses.56es <1e De· 
seovolvimenoo aa; sábado, 
de 15 em 15 dias. A C8&I. too{ 
à frente à noosa simpa,ticl&si
~ Ya.!orixá Lucllia Gomas 
d.e Sá. -·-ABAÇA DE OMULU E CA· 
BOCLO JAGUARACY - Rua 
Tapuia n.9 76, Anchieta - Dá 
~ óe des.nvolvimento 
a~ sábados. de 15 em 15 diM 
tendo à frente da parte ad: 
mmistrativa o nosso dedicado 
lmlã.o Hamilton Mira.n<iela. 
Na direção espiritual está a 
rrestim05a Yalorixá Yara 
M',rua Mirandela; Mãe Pe
q,lleila, Rita Maria; Ogã, Jor
ge Mirandela. Consultas às 
tR.rças. qUintas e sextas-feiras, 
de 19 às 22 hora;;, com Pa1 
Joaq'tli!Jm de Angola. Exu Oa-

"- - popemba e Pomba Gira Zon
ciJnha dac:i 1 erw,ems. 

-·-
MARIA OLARI.SsE VIA-

J-OU PAR.A SERGIPE -
Atendendo a chamado <los !r
M006 do Terreiro S&nto AD
toD:fo de Bure, pe.ra p,art..tct
pi..r do ritueJ. õe a,fa.stamento 
ae Pomba Gira da 1rmf. Ju
dite Eloy dois A.n,Jo6. Augu
ramos a nossa dedicada ptt
sldente do centro Espirita 
Oiá-Fer-regu!m de Ni1ópolis, 
seja fe'liZ nesta mk,sw. 

-·-TERREIRO CABOcLo TO· 
PJ - Oom uma f~Tidril.de 
das maás vultosa.s, a lncaD6â
vel Dalila de Ie.nsã estará no 
próximo sábado reverencian
do OS fe.tnOOOIS malu.ngos oe&

~ em que sera Prestada 
uma homenagem espec!aa ao 
fama.o e .Leal OAl>oo!o Tupi. 
Como OOlllVidado d,e Honra 
conte. o nome de nososo Ir• 
mãe .Ba.ba.Jorixá Mário Bair
reJoo. Ag,raderemoo a.ntecl

NOTICIARIO DA OEB 

-·-QlNTRO &9Pml.TA VOVO 
CAMB.INDA DAS ALMAS -
li:-ua Bogan, quama 43, Lo
te 21. Belfort Roxo - sa.. 
sõ,E a,os sábados, de 16 em 
15 dias. Consult~ à.s que.r~
fe.ll"llS, de 19 às 22 ho!'M com 
Ell'll Mulambo, Caboclo TQp1_. 
nambá • Vov6 Csmbinda. 

-•· 
~ F.SPtRITA OA 

BOCLO LUA NOVA _ 
Toque aos domingoo. de UI 
l6 21 horas de 15 em 15 d.1a.,. 
CO?lsultas às segundas, quar
tas e sex.ta.s-feiras. de 12 às 
18 horas, na Rua Elvla Bra
gança. Quadra 7, Lote 23 -
Jaroim Boia Pastor - Beu
fort, Roxo. 

-·-TOQUE PAR.A XANGO 
Rie-a.'.izado no Terreffro Vovô 
Cambinda das Almas, locall
m.cc na Rua Cinco. Q·1adra 
a Lot" 2 - Jardim Irmã 
'Branca, Bel!ort Roxo. Esta 
ces:i doe ca.rida-de tem à fren-

te o Jovem e ~• n. 
mllo Malooe1 Ji1ell.dano Ili 
~-

-·- ' Ol!lNTBO ESPmrl1A ~ , 
ME E DAMIAO - Rua Fe~ 
da (}()ata, est.e..rá DO ~ 
go, dia 9 louvando aoo 

bocloo. Atende paire. con..."Uj 
part!cu.la.ii.:s às segu,n,ctu 
<11.1111.?t.es-! eiras, das 14 às 
horas, oom Vovô Beoodito 
Almas e Exu '.l1ranca Rrua 
Alma.s. Re6ponõem pela pe.,,...J 
te espiritual o hairmc<n!.<.JC5G 
casa.! Abelardo e Mana o., 
queira d«l Saai.tos. · 

-·-CENTRO ESP!RITA Tl• 
RJRJ DE ANGOLA - Realll• 
zou, ontl'm, me.is uma mon
mMtada sessão de desenvot,. 
, 1mento e caridade públ1CM., 
F.stê localizada na Rua Ma
n1i Tedim - Jardim Bom 
Pastor - &llfoirt Roxo. 

-·-TENDA ESP1RITA SAN-
TA CEC!LIA - Rua Getúlio 
\'argas n .9 729, oasa 1 -
O J.inda. Atende para consul• 
ta, às quintas-feiras. das li 
as 22 horas. com Vovô Qui. 
rl?l() e Seu E:Jtu Oaveln-a. Dl• 
i,eçã,o Esp!JrltuaJl do popua
Irmão Antoruo Maximo. 

·---- ---- . 
Babá I r-ene Miranda 
Visitou Programa ' • 

Domingo passado, fazendo-se acompanhar de várlo.t 
filhos-de-santo, recebemo., a visita no programa de rádio 
da n003a estimada Yalorlxã Irene Miranda, competente di~ 
rlgente da Casa de Lázaro e Oxum Aparecida, que tem su 
simpàtJca sede na rua Dr. O'Rellly, 120, &m Realengo. 

O guia-chefe da casa é o Caboclo Treme-Terra e u 
consultas são às segundas-feiras com a Pomba Gira Uru
caia. A.a ses.,õea de caridade se reallza.m aos sábado.ç, 119 
15 em 15 dias. 

Dona Irene participou ativamente do programa e dei
xou marcada a sua passagem pela sua forte per:ionaHda.
de. Esperamos contar com ela outras vez.e.,, pola sincera,. 
mente nos sentimo.s bem junto com pessoas do seu qulla'" 
te. Apareça sempre. Oxalá que lhe abençoe. 

ARTIGOS RflJ&IOSOS 
Umbanda - Candomblé - Ervas Medicinais _ 
Bijuterias - Curiosidades Afro-Br33ileiraa _ 

Produtos da Rosa Vermelha 

J)3dammte a gentileza e pro- -----···---- -

:atem~~ es~~:~~ 1 I E scolinh,a Aladim 
ATACADO E V AREJO 

Rua 7 tJe Setembro. ~3 - Tel . Z21-0C'7t 
CPROXIMO A. .PRAÇA TIRADENTES) 

. -------~~~~~~::::::======------' 
/ Tablóide GN na Umbanda 
1 
\ Um jornal de utilidade pública da nossa rellgiãof 1 

-·-OXALA CHAMOU SEVE
RINA - o culto Afro Nação 
<lf: Nagô está enlutado desde 
terça-feira passada. oom o 
or- mature desenlace da ded1· 
cada e bondosa Babaiorixà 
Se,•erina Santos. prest<Iente do 
Abaçá Oxalá-Xangô, situado 
na Rue. Pereim Reis, 116. em 
Me.sqUJta. Deixa a extinta 
uma JacUllla irreparável d.eln-
tro do Slllnto, e tambM1 D 

j 

Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado 
Grande área para recreação 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 
Telefone: 232-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NELY 
MATR1CULAS ABERTAS 

---------------------1 
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RESPONDENDO AOS LEITORES 
MARIO BARCELOrs 

Maria de Lourdes - P: O que :fazer 
para afastar a inveja e o olho grande? 

R: Usa-se alguns breves, banhos de 
descarga com ervas próprias e algumas 
rezas_ 

Carlos Alberto - P: Pode um gula. 
castigar fü•icamente ao seu médium? 

R; Costuma-se ver isso em certos 
t.erreiro&, mas eu pessoalmente acho 
errado. 

Joseibna Sllvetra - P: Pode-se fa• 
eer obrigação para Exu na 11rala? 

R: Em al~D& casos, sim. 

Justina Ladeira - P; O senhor nota 
alguma diferença entre um médium m· 
corporado com Exu e com Caboclo? 

R: Existe grande diferença.. O Exu 
f brincalhão, ale~re. O Caboclo é mais 
.slsqdo. 

Ma.ria do Carmo - P: Os adeptos !lo 
candomblé são proibidos de fazerem 
obrigações em matas, praias etc? ..• 

R: Não há uma ptolblção. porém 03 
ca.ndombleeistas usam o próprio roncó 
para as oferendas aos seus Orlxás. 

Luís de Paiva - P: Como se cha.
mam os tambores de Toque? 

R: Rum rumpl e Lê. 

e. Alberto - : Pode uma talo~ 
fazer um médium masculino? 

a: Pode. 

&be Lóda - P: Como se pode ver e, 
anto de uma~? 

A&-J:óJlU.Dljogodebülae. ~ 

Dilutene life4ef.ros - P: Qual o tumu 
~ Pombas Glra.s? 

R: ~ fumam clga,rros, com ou 
aan rutro, eharutoo, ~a.rrUbaa. 

Lasla Ra,mJbo - P: a correto o uau 
ie perfume& nas obrlpçõea? 

R: e quando a obrigação 6 para en• 
t\dade feminina. 

11am ele Soa.a. - P: Qual a sauaa-
~ de Iansã? 

R: Eparrel, 01!. 

Ana Paula e.ma.rio - Preetso de 

uma consulta com o Caboclo Tuvi Velho, 
onde posso encontrá-lo? 

R: No meu terreiro, a Roça do Xan
gô de Ouro trabalha um caboclo TupL 
Ele é um cacique velho e muito seguro 
do que diz ou faz. 

Marta Helena Coutinho - P: O seu 
Jogo de búzios faria voltar uma pessoa 
que se tenha afastado? 

R: Se o afastamento for resultaco 
de um trabalho, provavelmente sim, mas 
11e foi por vontade da própria. pessoa é • 
bem mais diflcll. Porém em amboa os 
casos, a consulta aos búzios é válida. 

Marprida R. Alves - Por que todo 
terreiro usa a defumação e quais os pós 
mais usados? 

R: A defumação ê um meio de se 
limpar o ambiente das má.s Influências. 
Os pós ma:S usa.dos são a. alfazema. in
censo, benjolm, mirra e alecrim que per· 
fumam o terreiro de modo positivo. 

Teresa de Oliveira - P: 1: verdade 
que todo filho de Omulu é também da 
Naná? 

R: Obrigatoriamente, não, mas pode 
ser. 

Georpna Monteiro - P: Por que aa 
entidades nµrln.s ao chegar procedem de 
modo tão irreverente? Isto é .certo? 

R: Zu não adot.o que ae deixe os 
erês .suJa.rem a t.odo.s de bolos. doces e 
guaraná. Para m1m !.ato 6 falta de dou· 
trina. 

"rerealnh& llalDOII - P: O &enbot 
acha certo um.a peaaoa fazer o aa.nto com 
uma peuoa • depot. achar que o que fez 
~ errado? 

ll: Para mim santo e6 se tu uatll 
vez. Seria o caso de uma pessoa se cha· 
mar 3osé e se voe! o chamar de lolo ele 
vai d12ler que estA errado não é meano? 
Logo, se o sant.o que ~ver aendo tett.o 
eatlver errado, ele deff dhler l na hora 
da feitura e não depois, pois desde o mo
ment.o em que ele- se aubmeteu a ser ra.s
pedo, l)lntado e catulado sem reac;â.o 
logtcamentAI ele deve ser aquele sant.o e 
nio outro. Se você não entendeu, pro· 
eure-me que aplicarei melhor o meu 
pont.o de vuta. 

BABA 
ISAURA 
LOUVARA 
NANÃ 

o nosso 1rmão Francisco 
D1as nos trouxe noticias 4a 
Tenda &pfrlta Vovó BimPli• 
eia que ten sua sede na Rua 
AlV&N!Z de M.eVedo, 151 flln• 
dos, DO Cach&mbl. 

quf, para o próximo di& •• 
com inicio previsto para u 20 
bora&. Dolla Isaura, convidai 
a todos nós para o toque e 
COUV1d& tamWm, por JlOSIIO 

mtermMio, todos os 1rm1os 
de fé que desejarem lou'll&l' 

Junto com aeus filhos a Orl· 
á mais velha do <»u. 

A casa é dlriiJda pela efl• 

mente Babá Isaura que w;tf. 

programando uma ,rande f ... 
tia em louVOl' & Nani Blll'll• 

Coisa Nova no T ablóide 
MARLENE FELIPPE DOS SANTOS PINHO - Você 

também não podia errar, pois tem o nosso jornal desde I 
o primeiro número. E' isso mesmo. Acertou na bata
ta e pode vir buscar o seu p»esente. E' modesto mas é 
sincero. 

JOANA ANGÉLICA DOS SANTOS - Não é nada 
disso irmã. Puxa vida. Vooê e.9tá muito por fora. 
Olhe bem. E' na capa. Só "1ml faltar eu lhe dizer o 
que é. 

PEDRO SILVA VALI.E - Custou mas acertou. 
Você viu tanta modificação que nem eu havia visto. 
Entre elas você viu a que enste de fa.t.o. Parabéns . 

GEORGINA TAcrro- Está errado. Erradlsslmo. 
Super errado. Acho que chega. Agora pegue o Jornal. 
Olhe bem e eom calma a primeira página. Portanto,, 

1

, 
é Isso a1, minha irmã, Fácil. não ê ••• 

Mariazinha Contou Tempo 
Sábado último, a competen

te Yalor!xá. Mariazinha, d ri
gente do Terreiro do Caboclo 
Fôlba Verde, realizou em seu 
terre1rO em Queimados uma 
era.nde .festa. em bomenagem 
a Xangô. Todoo 05 filhos ea
t.lveram presentes, houve mui
ta louvação para o sa.nt.o, um& 
sra,nde f~ e multa co
mida gostosa. 

Naquele dla, MartuiD.ba 
baia a.nlverd.rio e seus fi
lbot sempre •Ioaas lhe pre
pannm uma gnnde home
nagem. que ~ a cmnover 
& boDd.- ula4ara. Pol -
cSJa de aJesr1a que euJmJnou 

TRIBUNAL 

com uma partida de futebol, 
já na manhã de domingo en
tre os filhcs solteiros- e casa
õos, da casa do Caboclo Fõlh& 
Verde. Durante o programa_ 
mais uma vez foi prestada ou
tn. homenagem pela da.ta cto 
natalfclo dA fiel Babá que t 
ia.tnbém diretora do SORE. 
~ ela tàmbém bavia prepa
rado sua surprem pa.ra o noa
eo compa.n.beiro Má.rio Barc»
lae, que an1venartou urça
fdn., dia, e lhe ofereceu ua 
1lndo bolo que era em forma 
6e um trecbo de (l-tro fo
n-_ Oulll. (l\le e.be<>QOe & 
&IDbo... 

ESP(RIT A 

Recorte ate cupom • envie para a Rádio 
Continental, Rua do Biachuelo, T3, Sº andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRITISMO, 

· citando um tema para aer debatido no TRIBU
NAL &SPmlTA. 

Nome •••••••••••••••••• , .. ........... e ••••• c:e: 

EN'DEREÇO ••••••••••• " •••••••••.•.• , ....... · ··-· 

TEMA ••••••••••• -.-...... •·•·• •••••• º •••••••• ,·.:~ 

Obs.: O ouvinte que tlftl' o ,eu tema llelecl~ 
nado, l8ri cont.emplado cem um prêmio, 
além de partlclpar (lo C0l'pO de 4---'l.dos. 

Coinestiveis Sinhó e Portuense Ltda. 
Atacado e varejo -Doces para corte - balas de diversas qual idades 

Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral Massas diversas 

' . ' 
pelos menores preços 

.· DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 
Rua Dois de Fevereiro, 1085, lojas E e.F - Ped~do5 pelo Tel.: 229-1376~~ GB 
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~~--~~ --~~---~------~~----~------- ! CONTRA-CAPA ♦ 
! Mário Barcelos : 

~-~~~~~..~~-----~ 
~~~~~~-~ 

~----~--------~-~ 
Pelo alt.o teôr da reportagem, publica• 

mos abaixo e na Integra, a matéria do jor
nal "Tribuna Umbandista", de São Paulo. 
assinada pelo seu Diret.or Responsável l. A. 
Barbosa, que como nós é contrário aos tltul0& 
pomposos que vem sendo conferido a deter-
minadas pessoas com finalidade, apenas 
pessoais e que nada adiantam para o pro
gresso do povo da Umbanda. Vamos deixar 
que o irmão Barbosa diga, pois ele diz tudo. 

Umbanda é fundamentalmente amor. E 
o amor impõe renúncias. Só o humilde é ca· 
paz de renunciar aos apelos da vaidade nas 
suas múltiplas manifestações. Donde se con
clm que para praticar o amor, se torna in
dispensável o aperfeiçoament.o espiritual qua 
conduz a renunciar aos apelos de tudo aquilo 
que nos envolve na vida terrena, com suas 
atrações para uma vida de grandeza mate
rial. Quando atingimos o nooessário plano 
de perfe1çãc espiritual que nos permita re
nunciar a essas seduções é que nos torna
mos humildes e impregnados das forças do 
amor conforme o dogma espirita de umban
da: ame ao teu próximo como a ti mesmo. 

O amor umbandista tem de ser aquele 
amo1 puro ;:iue representa o apelo intimo de 
servir a Oxalá. sendo útil à Sua criatura ao 
nosso irmão ao nosso semelhante. Não deve 
sru: um amor que exige retrlbuição nem que 
represente resgate. Não será também· uma 
purgação nem uma nota promissória com 
que se pretenda cobrar um lugar no mundo 
do Alem. apos o desencarne. 

Ama -se porque Oxalá. na Sua grande 
magnamm1dadt nos distingue com a graça 
de servi-Lo através do amor ao próximo 

É contristador entretanto, verificar que 
o amor está desertando os corações dos um
bandista.s e a vaidade está triunfando sobre 
a humildade. A cada dia mais se notam os 
sintomas de que a Umbanda não está sendo 
sentida dentro dos corações e não está im• 
pul.sionando o raciocinio dos seus pratican
tes. O vento da vaidade está soprando mais 
forte e varrendo do mundo interior a humil
dade. Muita cmsa que se faz, atualmente, na 
área religiosa do Espiritismo de Umbanda, 
traduz indisfarçável distanciamento dos prin
cípios esplritas de Umbanda. 

Estamos surpresos e a nossa surpre.a;a 
cresce cada vez mais, hora a hora, dia a dia. 
quando verificamos através dos contatos aue 
estabelecemos que, ao invés da evolução mais 
se amplia a faixa da involução. Ao invés do 
engrandecimento do sentimento de humilda• 
de, mais se intensifica o senntimento da vai
dade. Cada um se preocupa mais em proje
tar no mundo umbandista a sua própria pes· 
soa, com o objetivo de avocar tltulos que sig
nifiquem liderança, projeção social. Tudo, 
menos promoção de uma vida puramente re• 
ligiosa. 

Para muito a convivência huma comunt· 

dade religiosa, como a umba.ndlsta, não e:;t• 
pa.ssando de um recurso do qual lança mão 
como o objetivo de atender aos sew; sonhoa 
de !antasla, de satisfazer a própria vaidade 
Não se titubeia mais em utilizar-se dos exem
plos do mundo profano, com suas estrutura., 
comercia~ servidas, por instrumentos cri:i.
dores de necessidades de consumo. Hoje já 
assistimos a concursos destinados a confetlr 
tltulos de Primeiras Damas, de Rainhas. de 
Princesas, de Principes da Umbanda. :!Orno 
se houvesse necessidade premente de tais de· 
monstrações de vaidade, para a formação re· 
ligiosa dos umbandistas e o aperfeiçoamento 
espiritual dos nosos irmãos-de-fé. 

Por outro lado, criam-se títulos que de 
nada mais servem senão para estimular o 
culto à personalidade e robustecer a vaid9.
de na comunidade umbandista, sem qualquer 
serventia ao culto Espirita de Umbanda 
Têm sido criados tantos títulos e ninguém 
pode dizer qual o seu valor quando confron
tados com as leis da Umbanda. 

De Brasil!a. sabemos que a Confederaçâo 
Esplrita Umbandista do Brasil outt:lrgou o ti
tulo de "Dão Babalorixá l\Ior, Valoríssimo ra
triarca da Umbanda no Brasil (o grifo é nos• 
so) ao Sr. Dlogenes Santos. 

Na Para1ba, um dirigente que trafega 
irriquietamente pelas áreas pol1ticas do Esta
do. outorgou-se o estranho titulo de Arqni• 
canceJário-Babalorixá (o grifo é nosso) a ele 
próprio que é presidente da Federação dos 
Cultos Africanos do Estado da Paraíba. 

SEI 
, 
e Cultura 

No Rio de Janeiro, estão sendo outorga• 
dos t1tu1os de Embaixadore-8 da Umbanda. 

Aqui em São Paulo, hé. tempoo foi criado 
o titulo de Rainha da Umbanda e já se 
disputa o laurel de mais antigo umbandi.•ta. 
de São Paulo e a faixa de llder umbandlsta. 

Da forma que as coisas vão caminhando, 
já este.mos pensando em arranjar alguém 
que nos confira um titulo dentro da nobillar• 
quia religiosa - que Oxalá nos perdoe a irre• 
verênclri. do gracejo - para que não fique• 
mos marginalizados e possamos ser cons,dc• 
rados umbandistas. 

Seria o caso e a hora de perguntnr até 
que ponto esse festival de titulos beneficia a 
Umbanda. Seria esse o caminho para se atin• 
gir o aperfeiçoamento moral e espiritua: cto 
ser humano, como é da doutrina umbandis• 
ta? De que serviria para o movimento um• 
bandista a criação de reis, rainhas, prince• 
sas, papas ou qualquer outro titulo arreve• 
zado que se invente. 

Na nossa opinião. o rio está sendo des
viado do seu leito. Estão desvirtuando os 
princlpios fundamentais da Umbanda. A on• 
da de vaidade está crescendo e aos poucos 
está sendo imposto sutilmente o culto da 
personalidade: estimulando a disputa de ti• 
tulos que há de cada vez mais ampliar a fa1• 
xa da desunlãc. dn fnmUio. umbandista ~m 
benefício exclusivo de alguns pret,m,,10:so:!. 
Atenta-se frontalmente contra um dos mais 
sagrados princípios da nossa religião que é 
a Humildade. 

Espiritualista 
O boletim semanal SEI 

(Serviço Espirita de Informa
ções) é sem dúvida uma. be
leza · de publicação, que dá 
orientação e cultura ao no...c.so 
povo. Recebemos semanal
mente o boletim e dispensa
mos alguns minutos do nosso 
tempo à sua leitura. Hoje pu
blicamos uma matéria daque
le boletim, que segue abaixo 
na íntegra: 

O ESPffilTISMO NO BRASIL 
"O Semeador" maio, '12 -

Redação - ' Sã.o Paulo 
Um pouco antes <lo apare

cimento das irmãs Fox, dez 
anos antes de Kardec ouvir 
falar nos fenômenos esp!ntas, 
já existia no Brasil um es
critor, dos mais notáveis, que 
pregava em seus livros mut-

tos <los ensinamentos que mais 
tarde foram transmitidos ao 
Codificador. Esse escritor bra• 
sileiro, o Marquês de Maricá. 
desencarna.do no Rio de Ja
neiro exatamente no ano em 
que surgiram os fenômenos 
das Fox, era Doutor em Filo• 
sofia e Matemática pela Uni
versidade de Coimbra. Foi M1• 
nistro da Fazenda, Senador, 
Conselheiro de Estado. mem
bro do Instituto Brasileiro, 
condecorado com a Grã-Cruz 
da Ordem do Cruzeiro, com a 
de Cavalheiro da Ordem de 
Cristo, etc ... Em 1853. o Rio 
de Janeiro já possuía um pe
queno grupo de estudiosos, en
tre os quais se podia notar 
a presença do Marquês de 
Olinda e do Visconde de Ube• 
raba. Na Bahia, também 

exlstlam alguns grupos, e em 
1860 surgiram as primeira~ 
publicações espiritistas. Em 
1863 apareceu o prlme!Io po• 
lemlsta espirlta, o Prof. Luiz 
Olímpio Teles de Menezes. Em 
1869, vem à luz o prlme!IO 
mensãrio doutrinãrio. Em ••• 
1873, fundou-se o primeiro 
grupo com estatutos impres
sos, o "Grupo Confúciu~". Em 
1876, sob a direção do Dr. 
Francisco Leite Bittencourt 
Sampaio, surgiu a Sociedade 
de Estudos Espíritas "Deus, 
Cristo e Caridade" Em 1878, 
une-se a. Bittencourt o Dr. 
Antonio Luiz Sayão. Em 
1880, a.parece a Sociedade Es
pirita Fraternidade". Como 11e 
vê o Espirltismo enco.ntrou 
ótima receptividade no Brasil 
desde seus primórdios. 

G::WU 

R' 1 o onr tal 
A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

EN'.l'ENDE DAS COIS t\S DO SANTO 

1.030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manh-i 
Produção e Apresentação 

Babalortxá MARIO BARCELOS 
-* Direção 

SEBASTIAO MENDE 

- Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
Horóscopos - Comentârhs Respondendo aos ou
vinte., e o Pino da Meia-Noite com Seu 7 da Lira 



, . 

· SO E Outros Orgâos Vão 

rma Uma Cúpula Forte! 
Estão sendo ma.ntldos en tendimentos entre diversos 

órgãos de cúpula para. a formação de um esquema que 

Visará defender em todaB as linhas os mais altos intere.s

ae.s das religiões espírita.a. Para ta!, estão send-0 manti

dos diversos contatos com representações de diversos lo

•la, e o inlclo delas se mostra promissor . Talvez aasun 
Mja pou1Yel oocontra,r um denommador comum pera· 

f1Uie uma fíl'ente única e ampla tome u rédeas ela attua

t&o pa.ra colocar wdo no seu dmdo lugar. voca que D01 

acompanha em nossas lu.tu, aguarde que em breve d&· 

Mnos amplos detalhes a respeito. 

Nna · 
umbanda 

O&UAO Ol'lOlti, DO SU&& 
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Aaoclaçio Espirita Atro
Bnsllelra Ca1Hlclo Cobra Co• 
ral - Tendo à frente de 
leUS trabalhos Espirituais o 
destemido e competente Ba
balaô Doriismar e.tenden<10 
para consultas é.os sábados, 
de t àa 12 horas - Besaõea 
de desenvolvimento M _. 
1undu-felras, de 19 às M 
horu - &ta casa de Cari• 
d.ade está localizada. na Rua 
Auro.-a, 9'18 - Mesquita -
JfO'va Iguaçt 

- :-
Centro Eapbita São eo.me 

• Damião - Localizado na 
Rua Félix da Costa, 151 -
Belford Roxo - CUlto de 
Omolocô - Dirigido com 
,rande cadnbo e abnegaçlio 
pelo casal Aberl&rdo e Ma
ri& Cerqueira, as sessões de 
cSe.envolvimento aos domin
lOI de 16 em 15 dias da.5 
li às 22 honu - êonswtas 
a. segundas, quartas e eex
w das H às 18 horas -
8e&ões especiais oom B:m 
Tranca Rua das Almas u 
primeiras terças-feiras do 
mês - As entidades que d!• 
rigem oe trabelbos da cua 
alo: Caboclo sete Plena, 
Pai Benedito das Alm&.s, Ert 
Ce.riJô Km Lalunga • Tan
auaguê_ 

-:-
Tenda t1e Umban4a Cúe

ele Arranca Teco - Oom 
uma alvomda de 21 tiros, 
na madrugada de hoje, os 
componentes desta Casa ele 
Caridade esta.rio iniciando 
às .festividades comem<rati• 
ve.s de aniversário do fa
moso e leal malungo Ca
boclo Arranca. Toco a. co
municativa e abn~ Ia
Jorixá Irene promete gran
des surpresas aos convidados, 
além de um ajeum odára. 
Atendei .o ao amável e gen
tu convit.e da dedicada Di
:retorta prometemos lá esta.r 
presente. - Esta casa. de 
Caridade atende as terças. 
feiras para oonsultas pa.rti
culares com seu Tranca Rua 
das Almas e as quintas
teiras com Vovô catarina, 
das 15 à8 18 horas. - Rua 
Barão de Jaraguari 253 -
]rajá - GB. • 

Centro &pirita Oiá-Fer• 
nguiJD - A veterana e com
petende B:> bel1or1D M&ri& 
Clarice de São Pedro . e a 
Kiw- .Pequena Marta D1lza 
de Góes( deste Templo Um
bandlsta, em entreviste. com 
t. reportagem, não esconde
ram e. empolgação de que 
estão &posados a& oomponen* da casa pela festa ~ 
louvor a DOSSa .Mãe Nani 
Boroquê a realiza.r-.se no l)ró
zimo dia JS. a partir das 
18 hora.a. - Consultas as ,e
sundu, quartas e aextu-fet
... das 12 à& 18 horas. -

GN na Umbanda 
(Orgão Of teial do SORE) 

EXPEDIENTE 
fditor: MARIO BARCELOS 

Cerrespondêncla: 

Rua Pernambuco, 1.161 
Encantado - GB 

GAZETA NA UMBANDA 

MUTIRÃO DA UMBANDA 
Bede: TraVetlSa CoroeJ.rO, 7 

- Nilópoll& - Obaervação: 
NOTICIARIO DA 0KB 

J:ntr&r pela Rua Soares Nei.... 
-·-

Ilia&& lle 7.• Dia para 8e
Tel'1D.a - A Ordem Espili
tualiata do Brasil mandou 
rezar missa de 7.0 dia em 
louvor a alma da Ialorixá 
Beverina Sant.os na. capela 
do Lar Divino Esplrlto Ban
to, locallz,ada na Rua Abel 
de Alvarenga, 286 Chatuba 
Me6qU!ta, sendo o e.to ~ 
.lebre.de pelo oonooeo Innio 
Padre JOf'ié de Souza Siquei
ra. A Diretoria agradece. 
penhora.damente, a todos que 
com~ram a este ato de 
r. Crt.stã. Que nosso PaJ 
On1i lhes recompensem com 
lft1a bênção. 

-=-
Bataqae de Na,t Ylf b 

Obalua-d - Rua Bom Je-
111.1, lCK - 8éo Joio de ~ • 
rtti. - Realizou, na noite 
de <mtem, um mcmmentado 
Toque em homenagem à N. 
8. do Carmo <Mãe Oxum>, 
~ comparecido um gran
de nlimero de adeptos do 
CUlto Afro Ngção de Nagõ_ 
- Mais uma vez Osminda 
de omwu deu provas de 
quanto é querida dado o 
ntlmero de Zeladores de Ori
:áa presenta. Na tróxima 

ediçlo dllN1n08 ma.fores clll
t.lhes da festividade 

Tenda ele Umbanda Ollllo
elo Arranca Toco - Rua 
Barão de Jaguare.cl, 258 -
Irajá. - A pe.rtir das 12 
horas estará em festa para 
homenagear o }>&trono da 
Casa, o formoso m.&Iunao 
Arranca Toco. - A Ia.1ortxá 
Irene, promete aos oon'\livu 
um s«n nmnero de sw,xe
sas. - Agradecemos ao aeo
til conYite e logo estaremm 
presente para brindar ao leal 
Caboclo. 

Centn Ballb'H& Terahllaa 
de Menino J- - Ccmu
nica aos P1lbos da casa, aml· 
aos e cJientet; que desde .sa
bado próximo paMado estA 
localizad<, nas novas instala• 
9ães sito na Rua Bgidio, 1 
- Nova :Mesquita - Estado 
do Rio. - Ao casal de n-
mões de Santo, nosaos para
béna pela Yitór1& alcançada 
com à inauguração d& Sede 
Própria. - Saran.. Oxall.. 

Ordem Espirita ._. BruD 
- Ccmvocação de Filiados-. 
O Departamento de CUlto 
Religiooo convoca para oom
pareoerem oom arrâtcfa., a 

GEN 
MIRON FILHO 

Meus_ Irmões, voltamos a bater na tecla desagradá
-.ei que e comentar sobre os falsos UMBANDISTAS e 
Pseudos Lideres, de nossa RELIGIAO. Vocês que nos 
acompanham de longa data sabem de perci a nossa 
OPINIAO sobre as anomalias de nossa SEITA. Mais não 
é poss1v~l que sob a pecha de desconheeimento das LEIS, 
a maioria dos IRMôF.S se deixem ludibriar pelas OVE• 
LHAS NEGRAS que infestam pela AI. E para desdou
ro n06S0 esaes element.oa encontram-se acobertados por 
vária., entida_des de C'CTPULAS que mesmo sabendo do 
mal que esses maus ca.râ.ter ver fazendo a RELIGIAO 
continuam lhes dando guarida. No entretanto necessário 
se faz que tomemos uma atitude para nosso próprio bem 
e aegurança. 

C~imo.s lírmã.o6 o CULTO RELIGIOSO é livre e 
lnt.ocáve1 segundo preceitua a nossa OOlliS'I'l'l'0IÇAO. 
Desde que vossas casas de caridades estejam seguindo 
rellgi06amente os RITUAii da aeita e não atentem con
tra a moral e os bons costumes, não há o que temer 

POLtCIA, nada tem que se haver com aa religiões a 
n1o ser quando solicitada para manter a ORDEM PO'
BLICA. Asalm quando baterem em suas portas elemen
t.os Inescrupulosos, reajam com energia e segurança. 
principalmente se estiverem abrigados pela LEI JURt
DICA e sob a proteção de um óROAO DE COPULA seja 
ele Federação. Ordem. União etc. Então quando apare
cerem os marginais d.a SEITA chamem a POLtCIA ou 
dêem PAU NELES . .• Não há o porque de 1e amendron
tarem com as ameaças de fechamento, pois somente quem 
pode tomar essa atitude é a JUSTIÇA, mesmo assim de
pois de Instaurado o competente INQ~ITO POLICIAL 
e ser constatado as irregularidades. ?rao fiquem a aus
tentar esses sangues•suga.B e parasltaa. Quando houver 
dúvidas consultem seua ORIXlS Guias ou pessoas aba• 
Usadas mais nunca fiquem nilssa de darem seus BAN• 
aos, AQUEIS, OCOCIS ou O Os. se o fizerem nada ae 
poderá fazer em suas defesaa ,ois Vocês próprios deram 
de mão beijada multo embora coagidos. Quando vierem 
com a velha cantilena de que determinada ENTIDADE 
DE CO'PULA é ilegal exijam pruvas ou os levem perante 
os DffilGENTES para um confront.o e acareação ae re• 
cu.sarem, o mais acertado e cana com ELF.S. 

OU AINDA EM REPETECO, PAU NELFS MINHA 
GENTE 

fim de prestarem eaclareot
~tos e receberem iDstru
oc)ea 09 Sef'Ulltes ftliadoa: 
Abaçá de Imsã, Rua 1.0 da 
Maio, 1J6 - Vil& ROl&l1 -
São Joio de Meriti; Centro 
Esp(rit& Rei Congo, Rua 
Brull, 118 - HeHópo,lia -
Belfort Rom; Tenda &p(• 
rita 8ete Estrelu, Rua e.r
io. Chapa, ' - Quadra 18 
- Non Aurua - Belford 
Roxo; Oentro Dpúita 8lo 
Jerõrumo, Rua Quelm&do.s, 
J7 - ~iro Pedreira -
Nova Iguaçu; TenQa ilapt• 
rita Caboclo Sete Flexas, Rua 
Armando Bales, 5 - Non 
Aur<ra - Belford Roxo; 
Centro Espirita Ogum Bet.e 
Espadas e OlPOsSe da Pedra 
Branca, Rua Ribak8 82 -
Areia Branca - BeUÓrd Ro
xo; Tenda Espirita caboclo 
Pena Branca, Rua Odete, » 
- Quadre. 26 - Piam -
Belforo aom e Terreiro ca
boclo Serra Preta, l!:.;tra4a 
do Rio D'OUro, li - Quel· 
mados - Nova Iguaçu. 

-:-
OeRtro Espirita Afro-lS?a

álelro 8lo Jerômmo e Sio 
Lá&aro - Nação de Kêto -
"Oma das mais cooceituadaa 
• tradic1onal-a e.. de Cari
dade d& Baixada. Tem à 
frente dos assunt.os mate- . 
riais o abllegado Benedito 
Gomes Soe.res e na PQrt.e 
Espiritual o a.plica-do e com
petiente Irmlio Roque Aper
t.no. - Atende para Jogo de 
deleguna aai dobados e do
mingos. - Rua Nicéia 722 
- :ruson Passos - Estado 
do Rio. 

Ordem - anlver
aárie - Pelos motivos que 
6 de calhecimento pú1>lico, 
• O.EB. :restringiu às come
moraçõea de seu sexto an1-
versário de fundaç.ão oom à 
reallz&ção de Missa em Ação 
de Graças oficiada. dia li p.p. 
nas dependências do Terrei
ro do Caboclo I'upi, em Mes
quita. Grande número de 
tillados prestigiou, com a 
presença de caravana, nu
merosas, que serviu para p&• 
t.entiar a sati&façlio dos me..
mos pela ÚIW ~ 
ção que ter. à frente o Ir• 
:mto MlroD Pilllo. - Deve
mos, de p(lbllco, resaaltar o 
modo "sul genens" C(Jlll -que 
o Irmlio Padre J. 8. SJquei
ra, cel.ebroll o Santo OC::lo 
da Mias& que deilr,ou IOb ftr• 
dadetra empolgaçlo OIS pre
Mlltes, que, ao término do 
ato, foram, em m&lorl&, com• 
prlmentá-k>. A Dlretoria mi 
reconhecimento pelo e:r.ce
lent.e trabalho que o Irmlo 
SJquelr& vem deMDvolftDdo 
em prol dos Templ06 um
bandiatM e pelas crianci
nhas orfãs, agraciou-o com a 
comenda de Hoora ao Ké
lito. 

-:-
DaUda anYoa &011 e.... 

elos - O barracão do Ter• 
reiro Caboclo Tupi eat.e,e 
repleto de figuras de relêvo 
• tre.<Uçio do santo por oca
sião do toque dt Jouvaçllo 
aoe Caboclos, dia 8 próximo 
p&uado. os a.t.e.be.ques ru
raram a. DOlte toda e ma.111 
um& Dota. der; para OS lr-
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m6os Valdema.r e Dalila • 
laDoll peJa magnitude ela fea,, 
la • a~t.e recepção ao. 
oonvidados que não regatea,. 
Nm aplausos e rasgados eie ' 
,toa pele.a inmneru gentile
zu reoebiàas, tnnbuldistMt 1 
• C&ndomblesistas, 1rman•• 

1 

doa pua- um só ideal, aervtr • 
ODJá. 0 nOISO Sa:r&\lá a 
quantos p&rtlclparam daqut>
la memoriw! .festa. Dentre 
u inúmeras delegações pre
.sent.ee, anotamos: Centro a.. 
pú1t& Olà-Ferreguim; Cen
tro Blpúita Vovó Helienaf 
Centro Jllp(rtta A.fro-BrasS
lliro Caboclo Cobra Cmall' 
Centro Blpfrit& Sete Pleue 
de Ob6. dss Almas de NU6e 
po.ua; ne de F.iUna -rac. 
Oman Etá Oxim; Tenda 111-
pfrlta Pa1 Joiu de MinMI 
Terreiro de Santa Bárbala 
• 8lo Roque; Oentro J:aail
rita Filho de O~; .Al>llçll 
de :x&nsõ: Tatá Rela, IaJo,. 
rllrá Nanci; Maria do O.... 
mo; Catarina Silva; Edina 
Santos; Babalorln Dorb
mar; Ialori:rá Maria Clart~ 
de Sio ~----TeDM Espirita v .... -
Buw - Localluda na Ria 
São Mipel 4-08 - Morro dD 
Borel, T1Juêa, GB. - Tendlt 
à frente dol trab~ espt• 
riwala a no.ssa eficiente e 
al>Degada Irml Ialomá AdO 
Oomea de Oliveira, que &ten• 
de, para oonaultas, u ... 
gundaa, quartas e .extu
retras, d&a 12 àe 18 horaa. -
sessões de desenvo vimente 
aos dom!ng0s de 15 em • 
dlu, d.1MS 14 à~ 22 horu. 

-:-

Aaeoola,;Ao Social Centre 
Esplrl._ 8 • .lerün- - Pro
moverá, no próximo C1la aQ, 
MisB& em Ação de Oraçu 
pelo ~beleclmento da Mie 
Pequena, Irmã Maria Te
resa, prestimosa. filha d& Ve
lha Naná Buroquê. - Para 
este ato eatio con·.idados to
dos os médluns e assocladoa 
da casa e, ainda 0s Füboe 
de Pé. Agradecemos o gentil 
convue. 

-:-
A'riso aoe Terrelroll - To

da a correspondência para 
MUTIRÃO DA UMBANDA 
deve ser endereçada paza 
Rua Feliciano Sodré, 1.91'1, 
Grupo 12 - Meequit& - Es•. 
tado do Rio. - Sendo que & 
equipe eeti IISll1m conatitui• 
da: lllron Pilho, Rita San• 
tialO e Carllto de Oliveira. 

TERREIRO 
MANDOU 
CONVITE 

DOMINGO, 16/1/1911 GAZETA NA Ul\lBANDA PAGINA 3 

CBON.l'CA'--
Não sei porque, maa aa ,ezea acontece um vazio dentro 

ele mim. Parece que o meu sangue pira de correr nas veiaa 
• em seu lugar vem uma água muit.o gelad~ que esfria tudo. 
Apenas nos olhos tenho calor e acredito que seja a irra,

diação da minha Mãe Oxum, e fico fatalmente com OI 

olhos ra7.08 d'água. 

Usando 01 termo., modernos, é uma espécie da.quilo que 
se chama uma "fosaa". Procuro retemperar minhas ener
gias, pensar em coisu alegres mas uma tristeza grande 
se abate sobre mim, sem que, nem eu mesmo saiba dizer do 
~eu porque. 

E'U, como todos vocês, meus irmãos de fé, que me ou
vem, temos um "mundinho" dentro de nós em que ninguém 
penetra. É um mundo do âmago de cada um. Um mundo 
de reflexões, de idéiaa muitas VezE;a impossíveis e é exata-
mente ele quem provoca em nós as nossa.'I introversões e 
a consequente "fossa". 

Eu queria viver sempre em festa. Querta. poder sorrlr 
semP,re, mas as centenas de problemas que ouço diaria
mente, ou melhor, semanalmente no meu jogo de búzios, 
me levam infalivelmente a entrar no meu mundo só e no 
meu eu e nele me refugiar, a.s vezes por muito tempo. 

Quantos vezes ouvi pessoas pedirem conselhos e orien
tação para problemas exatamente iguais aos meus. Quan-
tas vezes já se sentaram diante de mim, pessoas com outros 
nomes ma., que eram Mários Barcelos como eu. Nestas 

Mãrío Barcelos " 

horas, eu me aintô um forte, pois invoco todo o povo que 
me acompanha e proteje e peç<rlhea que falem por mim. 
Um dia, distraidamente, falei sobre o., problemas de uma 
pessoa que me consultava e nem sequer toquei nos buzioa. 
De outra feita, vi eu mesmo na figura de um aflito que se 
sentava na cadeira d:as consultas e que julgava ser eu a 
~ própria salvação. Na verrtade, e. p~oa saiu tranquila 
e eu, fiqueJ de pé na porta do meu barracão, olhando aquele 
ser humano indo embora e jã tranquilo e pensei. E eu, como 
fico. Tenho sempre uma palavra de fé e esperança para 
cada um que me procura. Os problemas dos outros se avo
lumam um a um na minha cabeça e eu pergunto. Com 
quem vou desabafar os meus. Fim de noite. Fim das con
sultas. As vezes me parece o fim de tudo. Mas há esperança 

, lá fora. Há a fé. Há o amor próprio e a força de pensa,. 
mento de cada um vibrando. Nestas horas, eu faço de mim 
para Deus uma prece meio desordenada que diz mais ou 
menos assim: 

''Pai, não me abandone, Fique comigo, pois acho que 
minha missão deve e precisa prosseguir. Eu lhe imploro, 
meu bom Deus. Ajude ao seu mais humilde filho nesta 
hora de incerteza e intranquilidade." 

Depois disso. As coisas parecem voltar aos seus devidos 
lugares, mas uma coisa persiste e persiste sempre. São 
aquelas disfarçadas lágrimaS que correm cfos meus olhos e 

nesta hora, longe de blasfemar, eu digo: Ora aieieu, Mamãe 
Oxum .•• 

O Can.tinlio da Corrente Mental 
Entidades. Confie também e 
a jude-nos a ajudá-loe. 

-::--

te!!!'fone-me anres ou pro
cure chegar cedo, ma1s ou 
menos as a.ua.s horas, para 
garantir a sua. 

-:.-

MA.E ELIS 

manjá e Naná, M Mães d& 
Umbanda.. Escre,a-me rela
tando o que lhe aflige. Aa 
vezes, o simples ato de pas- · 
sar para o papel o que nos 
atormenta já nos alivia. Nó,s 
não vamos lhe prometer mi
lagres, mas !e.remoo tudo o 
que estiver ao nosso alcance 
para lhe ajudar. Nós cem
fiamos no poder de noosas 

Reeeb1 um pedido do me
d icamento "Sturgerom". Caso 
você o tenhll. em ea.s&, por 
favor, envie-me. 

- .. -
As resposta., de hoje serão 

da.das na próxima semana. 
-:-

MAE ELIS aitende oom 
Pomba Gira Maria Mulam-
1>0, às segundas-feiras, e aos 
sábados, a partir das 15 ho
ras na sede do SORE -
Ruá Pemambuoo, 1.161, no 
Encantado - auxilia.de. pelo 
vodunce Zaze Erangf. 

i 

1 

I 
1 

B engraçado! a pes.,oa tra
balha toda e. vida com uma. 
entidade e, de repente, sem 
que a gente saiba mesmo 
porque ela começa a. fazer 
um ••P<> de •· a.balho multo 
l!lmples mas que t.em dado 
resulte.dos surpreendentes. tl: 
o caao das eh& ves de aço 
que e. Mula.mbo vem cruzan• 
ào para det.erminade.s pes-
11()8.s. Esta.s chaves servem de 
fecham~, . de corpo e, tam
bém, para e.brtr os caminhos. 
Esta semana ela deu uma 
ordem que eu vou cumprtr: 
e<mprar 17 chaves para ela 
cruzar e distrlbuLr amanhã 
eom e.s pessoas '}U" vierem 
ae consultar com ela. AJté eu 
mesma vou querer uma, mas 
me senti no dever de e.visar 
aquele grupo que eu chamo 
ea.rlnhosamente de "fá-clu
be' - pois são pessoa.5 que 
estio sempre a,qui, às veres, 
e6 para abraçá-la - do que 
ala vai fazer. Pa.ra evitar 

Ganhei mais uma !'ilhal 
El11. t.em o nome aa peca<1ora 
que Jesus peraoou, m~ • 
pura como um anjo. Eu gos,to 
de todo mundo, mas esta 
Jovem senhora rem comigo 
uma afinidade impress1onan
t.e. No.sse.s vidas se parecem 
muito. A vida., tal como fez 
oomigo já o fez sofrer ae
mais e ela e.gora busca na 
religião a tranquilidade. Mi• 
nha. querida, eu encontrei 
farpas para suplantar tu<lo 
de amargo que a vida Jà me 
deu, na. fé que tenho nos 
meus Guias e Orixàs. Te• 
nho e. certeza que, com você, 
ve.i aoonteoer o mesmo. Eu 
gosto demo.is de você e sei 
que mesmo sem publtcar o 
seu nome, vooê sabe que es• 
tou me referindo e. VOCE. 

presidiário. Uma sennc:n-a a 
quem estimo me fez chegar 
às m-ão,s, não um, mas do1s 
radlnhos. J - os enviei e agra
deço multo, pedindo que 11 

Mulambc a proteja oomó o 
tem feito até hoje, pois eu 
soube que a demanda já foi 
vencida e muito bem veu• 
clda. Porém, continuo com o 
mesmo problema, desta vea 
pare. atender a um doente 
que se achr, lzi.ternado num 
sanatório de doenças pul
monares. Com~ é, S<mlnha? 
o seu orerecimento •·nela 
está de pé? Por favor, eu 
preciso oe mais um rádio. 

---------------------·-

í que ~ocês cheguem e as cha• 
~ ftlll Jà tenham acabado eu 
acho melhor que me t.elefo

em antes para que eu possa 
ervá-las. O número do te• 
one é 249-3128. Agora uma 

explicação: estas cnaves po
dem e devem ser usaaas por 

1 t.odos os que tem fé na força 
' elos Exm. e PombaS OiraS, 
mas as mlles 11.ue tem filhos 

, npares devem razer com que 
' llles a. usem sempre ,Junto ao 

· GIIPQ. se você vem amanlll 
1, cban da MlllMDbO, 

-~ .. -
Há algum tempo fiz o 

pedido de um rádio-de-pi:. 
lhM que aerta enviado a um 

-::-

A Corrente Mental de. Ca
ridade e realizada todas a.s 
<' uartas •feiras a partir das 
20h30min, na 

0

Roça do Xan
g de OUroõ que funciona na 
sede do SORE, Rua Per
nambuco, .161, Estação do 
Encantado. Neste. corrente 
nós invocamoo a torça de 
:X:Mlgô, o Justiceiro de Oba
luaê, o médico dos· pobres • 
rl:e011, de Innsã, OXum, le• 
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ALGU-NS TERREIROS 
NOSSOS FILIADOS! -

Estes são alguns terreiros filiados ao 
l:3ORE onde vocês encontrarão a.s entida
des que tudo farão para lhes ajudar. • 

Fraternidade Umbandi~ta Ralo de Luz 
e caboclo 7 Flechas. 

Rua Albano, 199. 
Sessões aos sábados 
Babalorixá Hélio Fischer de Gouvêa. 

Centro Espirita Santo Antonio de Lis-
boa 

:R.ua D lote l, Loteamento Presidente 
Dutra 

Bairro de San ta Cla.ra - Barra Mansa, 

Tenda Esplrlta Ogum Belra-Mar e ca-
boclo Vira Mundo 

Morro do Juramento, Lote 'li 
Se&sões às quintas e sábados 
Babalorlxá Maria Felipe Pedro. 

Templo ele Mãe DoJá 
Boa Dr. Noguchi, 114 
~ às terças e q.uintas a pa,rth' da! 

19,S0 horas. 

Tenda Eaplrlta Divino Bsplrlt.o Santo 
Av. do6 Italianos, 1 .143 - Coelho Net.o 

- Cua 93 
~ às quintas e sexta&-1elras a par-

tir w H horas. 

Centro~caboc:loPedraPreia 
Jt.ua doo F.&t.ampa.dores. 575 
~ aos sábados. 

Tenda EsplrJta São Pedro 
.ltua VJ8conde de Ba.nta Isabel. 39 
8e.ssões às segundas. quarta.& e aexta.s-

klns a partir das 20 horas. 

Tenda Afro Templo de Abanganga 
Rua Ana Peixot.o, 60 
Sessões aos sábados de 15 em 15 <11as. 

Centro Espirita Mensageiros de Umbanda 
Rua Vilagram Cabrita. 32 
Vila São Geraldo - Volta Redoncia. 

Abaçá da Casa Branca 
Rua Coronel Leitão 344 
Sessões só em dias festivo.!. 

Núcleo Espiritualista São La.zaro 
Rua Clarimundo de Melo, 634 - Casa 5 -~ 
Sessões às sextas-feiras. 

Terreiro da Cabocia Jurema 
Rua Tenente Rabelo, 631 
Sessões às quintas e extas-feira, 

Tenda Esp!rlta Filhos da Cabocla .Ju• 
rema 

Rua dos Caquizelros 474 
Sessões às quartas-feiras - Desen\lolvi

mento 
Sessões · com Sete Encruzllhadas Rei oa 
Lira . 

Senzala de Vovó Ana 
Rua Vasco da Gama. 210 
Sessê>i'.s ao.s sáh1d~. 

Tenda F...,pJrit., Fé Esperança f' Ca•·l(T,ide 
Rua Mar&.hal Falcão da Frota. l 1>15. 
Sess&,!; às i,~x· i ~ -f,,iras. 

Tenda Esp1rii;a Cabo<'lo &.t.f' E,t-relaE e 
Cilp.na Sulamit-a 

Rua Sar-gento Miguel F ilho 642 
Se.<t:...;-;ões an.• dcun•n'?'o~ 

Casa de Caridaae Cabana d.,, Qynssl 
Rua Barão do Bom Retiro 163 
Sessões às têrcas quinta! e sàbaàOb 

DOMINGO, 18/'1/lfll 

Tenda JbI>lrita nmmnat Sea\is - eua dt ,J 
OX~i e Oxuan 

Rua Lino Fons~a. 3' 
8essóe.s às terça-felraa. 

Centro Espirita Iema.nJà Mànd!a 
Rua Iragu, 208 
Sessões aos sábados 

Dê Kinambog1 de Obà 
Rua Costa Lobo, 257 1 
Ses.sões às segundas, quartas e sextu• , 

fe!ras. 

Rot'a de Iansã, Obaluaê e Caboclo .Tu• 
curutl 

Rua Fazenda da Bica, 223 - Fundos 
Consultas às terças, quartas e quintas,. 

feiras 

Cabana F.spirita Caboclo Rei de Gulnê 
Rua João Ribeiro. 269 
B!tirro Centenário - Caxias 
Sessões aos sábados. 

Tenda Espirita Ogum Beira-Mar e OXum 
Rua Tamboril. 918 ' 
Sessões aos sábados. 

Aldeia do Caboclo Sol f' Lua 
Rua Oliveira Paiva . 219 
&.c;.sõ?.s aos sábados 

Ilê àe O•nun-Já 
A,;enida Brasil 31 350 
s~ssões ao$ sábados 

Tenda F.sp!rita senhor::i A.parecida. 
Rna Josi> Luiz Pinto S9 
S"s~ii!'.~ aos sábados de 15 em 15 diu. 

T en'ia F..snlrita Ogum Be'ra-Mar e Vo\'6 
Cat.arlna 

T•·a ess::i Cunha Galvão. 200 - FundOtl 
s s~nes rJo orlmeiro e terceiro sá.badol 

do mi>~ 

TP••cta Esp;rlta C::ibocln Folha Verde cSaa 
?atme1ras 

Ru •• Getúlio Vargas 2 254 . 
Sc.s!;óes às quartas e sábados. 

A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 
Um Programa Feito por Quem Entende das Coisas do Santo 

RADIO CONTINENTAL 
\ 

Som Tridimensional Circuito Integrado, Aos Domtngos de 21 à lh. 

., 
" ' 
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AGRADECENDO AOS 

QUE SE LEMBRARAM 
No dia 4 próximo passado aniversariou o 

·"' 

Noticias da 
Equipe 
Vovô Chico! 

Babalorixá Mário Barcelos, presidente e zelador Tenda Es,pirilt,a, caboolo 
Tabira - sede: Rua lluiz 

11 espiritual do SORE e da Roça do Xangô de Ouro. 00 castro. 260, linlhaúm&. 

Desde as primeiras horas da manhã os telegra- Presidente - Má.Tio Dua.tte 
· Pinto. Guia-Ohefe - ceoo. mas de felicitações afluíam em grande quanti- olo Teblrn e Jl[rio, Sessões 

dade, e as pessoas que vinham abraçá-lo pessoal- ae caridades, às ~ e 
sextas-feiras. mente chegavam a todo instante. Seus filhos de • 

santo prepararam-lhe uma homenagem simples and~~ !~~~~ ~ 
mais sincera e ct:a casa de Duamenã veio o delicioso geJihãe6, 2.19, casa 3, cam-

1, 1 bolo que foi partido em meio aos "parabéns pra plnho • .Be.bá - Elm Old.'Vei-
ra Campos. Ouia-Obefe -

! você". Muitas pessoas estiveram presentes. Den- Vovó Boea.. 8eEs6es Ml6 • 

fj tre elas anotamos a pessoa do "Coronel ~onel e Ndlos, de 15 r 16 dias. 

1 Senhora, o Babalorixá Helias, Esposa e Filhos de Teooa DliplrdltAI, C8cdJ1o 

santo, Jornalista Heti Lustosa, do jornal "Sul do :=e Bo~ l'l'3. C::: 
Estado", Babalorixá Kulangazua e sua Esposa .AI1- ctma. Bebá: Yolaoda 06m· 

fuirá, Ialorixá Mariazinha Philpi e alguns filhos ~ ~tas_: 
de santo. Ialorixá Hedith, da Tenda Espírita Es- CHras, às 8e'Jtte6-tetras, com 

' trela Guia, Ialorixá Helena, da Tenda Espírita Pa.i ~º-• 
Fê, Esperança e Caridade, Dr. João Ragi Reis, Dr. Tenda DiJ>lr• caba.na. ãos 

Es H~ - RAJa San1a Ia--Dirceu, nosso grande amigo Menezes e posa, e bel n.
9 613

, Bento Ribeiro. 

todos os filhos da Roça do Xangô de Ouro. A 7e.lomá. - .Allmin N!fts. 
Guia-Clhefe - Caboclo Ran-ausência sentida foi a do Iaô Duamenã, mas a pe Mato da Ma.ta. oin., .., 

limpatia de sua e:;posa nos deu grata satisfação. seg=.da se seact:as-feál:as. 

Da nossa amiga Heloísa de Lima Câmara recebeu I Um lembre~ ao Ogã Or~ 

Mãlio Barcelos um lind'o ramo de flores. Nesta I t:ibaldo. do Oantárulo do v~ 
v cruoo. Pled ea sua pr,e-
aença C01D1 ~ _..... fl.a. 
t&r de 8'519Wlt.o de 6el1 Jn
ter&se . 

TESTE DO 
PROGRAMA 

Eis aqui o resultado do TESTE do Pro
grama "A Verdact:e Sobre o Espiritimos" de 
domingo passado: 

19) Curimba de Exu 
29) Curimba de Obaluaê e Oxalá 
39) Curimba de Xangô 

Dentre os inúmeJos telefonemas de ou
vintes que recebemos. a grande maioria er
rou a 1' curimba e tle'ntre os acertadores 
foram sorteados três ouvintes que receberão 
uma coleção completa dos Iivretos de ora
ções de autoria de Mário Barcelos. 

Os premiados desta semana estão con
vidados a comparecer hoje no Programa, que 
é transmitido diretamente da Tenda Espírita 
do Caboclo Folha Verde, sito na Rua Curu
paiti, 217, casa 3. no Engenho de Dentro. Os 
ganhadores são os seguintes: 

- Ernani Filho - Rua Barata Ribeiro, 
94, ap. 904; 

- Maura César da Silva - Rua do Bis
po, 146, casa 1; 

- Mercedes Xavier Ferreira - Não deu 
o endereço. 

E fiquem at.entos para o Teste de hoje, 
que não vai ser :fácil . .Boa sorte a todos. 

oportunidade, queremos agradecer os telegramas 
que nos enviara.,n Rosalina, Américo, Castelo 

Branco, Rosalina Costa, Célia Paiva, Esmeralda 
Paiva, Helena Mathias, Astrogilda Soares, Ubal
do Gomes, Laura Medeiros, e uma amiga que se 
USina Benegna, cujo carinho muito sensibilizou 
o aniversariante. Rogamos ao nosso grande Xan-

1 ff(), o Justiceiro, que livre o seu mais dileto :1lhº 
. dM injustiças do mundo, e que Oxum lhe de as 

l'Ollas brancas sem espinhos das amizades since
ras. Mucuiu, Babá! 

DE NANÃ VAI TOQUE 
SER EM SEPET/BA! 

CANTINHO DA UMBAND.~ 
ARTIGOS REllGIOSOS 

Umbanda - Candomblé - Ervas Medicinais -
Bijuteria.s - Curiosidades Afro-Brasileiras -

Produtos da Rosa Vermelha 
ATACADO J: V AREJO 

&aa 1 de Setembro, U3 - Tel . !21-0471 
IPRôXIMO A PRAÇA TIIRADENTES) 

Escolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
1 Primário - Bandinha - Baby English -

Ensino Especializado 
Grande área para recreação 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 
Telefone: 232-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NELY 
MATRtCULAS ABERTAS 

• 

BIil <11116 da ~ pa&
sada Mãe E1.is esteYe em lt
slta a Sepet1ba a fim õe co
nhecer o terreiro que o ea,. 
boolo Are.kl tem lá. Ela vol
iou muito impressionada com 
a grandiosidade <to que Viu. 
O terreiro é mesmo uma obra 
de M'lte. A ialorlxá Manazi
nha Fllpi foi. multo feliz na 
montagem daquela oasa, pois 

Enlace 

Matrimonial 
No dia 8 próximo ~o 

~U-ISe na, Matriz de 
.santa Marganda Marta, o 
casamento de Elillilla Af0lll60. 

.A noiva é fiiliha mruito que
r.Ida do nosso e5timado Dr. 
WsJ.demar Simões, tesóureiro 
do Supremo órgão das Reli
vões Elspiri tas . 

Motivos deveras imperio
sos tmp:dia'am o c0mipa,reci
tnento de nosso presidente e 
uemeJs direto.N)S, bem como 
cio. Mãe Elis, Sabemos que 
Waldema.r compreenderá e 
nos d• soulpará e pedimos -as 
beiuçãos de Deus para os jo. 
~is que lnii<:iam a nova 
Jornada e que o amoT que 
~en,tem um pelo outro per
dure paa-a sema:ire. Deus os 
ab€nç6e e proteja! 

M1é mandou ooostruk uma. 
0IIIChoeira artificiaã que rola 
aos pés da ima.gem da Oxum. 
O terreiro va.i ser rea.berto 
no último sábado deste mês, 
dia 29, e depois haverá um 
toque em todo último sába.do. 
Estes toques mensais servi
rã(, p&ra unir ainda maás a 
amizade da slm&>ãtica ialo
rlxá à Roça do Xangô de 
Ouro, J>016 06 filhos de santo 
do comipe lll e n t e ba:baorlxá 
Mário Barcelos est.airáo pre
sentes a eles. o toque do dia 

:.as será '8mbém a festa da 
Velha Naná e quem já assis
tiu as festas que a Mariazi.
nha organiza saibe que a re
abertura da sua ca.sa, D& 

aprazivel praia de Sepetiba.. 
será um aoontecimento mar
cante. li: isso mesmo. ialo
rixã, faça a vontade do seu 
caboolo pois ele sabe porque 
pediu a reabertura do ter
reiro que é a menina doa 
olhos dele e a Roça do :xa.n
gõ de ouro estará unida a 
vooê. 

TABLólDE VISITOU T. E. 
CABOCLO SERRA NEGRA! 
O nosso companheiro Di

vanilton visitou, semana pas
sada, à Tenda Espirita Ca
boclo Serra Negra, quf' tem 
sede na Rua Inhamus, 48, 
Praça Sêca. Jacarepaguá A 
direçao da Ci.sa está a car
go do Babalorixá Wilson 
Rei.s, a Mãe Pequena é a , 
Marluce SiJva e os Ogãs são: 
Dja1r e Pault' . 

As sessões Je desenvolvi
mento sãc · quartas-feiras 
e as se~sões normais aos sa
bados, de 15 em 15 dias. Nós 
agradecemos a maneira cor
dial com que receberam o 
n<\Sso representante e esta-

mos aguardando os nossos 
irmãos desta Cas<' no pro
grama 'A Verdade Sobre o 
Espiritismo". o que •s dará 
muita alegria. 

Leia Sempre 
O labló1ôe 
.. GAZE 'A NA 

UMBANDA" 

.. 
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RESPONDENDO AOS LEITORES 
MARIO BARCELOzt 

Regina D-.rte SIIYa - P: O 11• ..... clberAruanda-----•-· SonnJ:e Vom oaaiiaf 
R: Aruanda quer di9er céu. 

Denhle de Aimeoda - P: Qual a fl• 
aalidade das cordas que sio amanac1aa 
nos ~ claa peaoas ttae fuem obrl-
pçiof . 

R: Nio ae trata de corda.,, São fioa 
de l)S.lha da co.9t.a trançado., e se cha.• 
mam contra eguns. Servem exa.ta.mente 
para isa>. a.tutar os egun.s. 

Mario Lais - P: O que 6 Ke1'1 
R: • uma espécie de garga.ntllba que 

e iaô uaa numa espécie de subml&são ao 
pai de sa.nt.o. 

Joana do Nascimento - P: DentN 
elas casas ele santo exmtie um dialete 
próprio. Poderia me daer o qoe quer c11-
MI' dilongaf 

R: Dllonga QUer diser ea.neca. 

Bosaiina Vet1tura - P: Uma pe&,ea 
pode ser filho de Exaf 

R: Pode sim, pois hi um exu que t 
Orlxâ. 

Alice de Melo - P: Qul a cor a. 
pia de 0&'UDl! 

R: N11. Umbanda u corea .são verme
lha, branca e verde e na nação de santo 
a cõr é azul marinho. 

Maria do Carmo - P: Qual o prt
melro santo que Se louva numa gira! 

. R: Em primeiro lugar sempre se can• 
ta l)ara o Exu, e depois para o Orixt. 
Ogum_ 

Ln.Is de Lima: - P: Qual a obriga• 
ção que se deve· fazer pan um descarre
go! 

R: Chama-se sacudiment.o e rea.i
mente descarrega as pessoa.,. 

l\larlene Medelros - P: Qual a eo
mida que se ofereee a Ia.nsã. e com.o 6 
feita:? 

R: A com!da da Iansã é o acaraje e 
t fe!ta de feijão fradinho descascado e 
bem socado, camarão fresco e sêoo, aze1· 
te doce fritando-se os bolinhos em azette 
de Dendê. 

Teresa de nac1a - P: ·Quando uma 
pes.w· d:í um santo raro ele de-Ye ser 
ma;- considerado do que os outros! 

R: Na minha opinião, todo orlxa. 
deve ser tratado com o mesmo carinho. 

Dia.ah dee Santoe - P: Qaam u 
ervas mais UIIIM!u pua banbo de dea
ear,af 

R: Costwu.-ae unr ftDCe d,o,:ma.nda. 
abre caminho, arruda. bem com Deus. • 
muitu outras. 

Janete Camdro - P: E:sWe a Pomba 
Gira 4- Sete Oamlnboef 

R: Eu não conheço maa deve u,a
ttr. 

llaffos li'. L. - P: O 4111e 6 abôf 
R: AM é uma mistura de vártu er

na, quinadas e postas num pote grande 
que se"e para banhQs • também para 
aer bebido. 

Sandra AlffS - P: Qusl f o santo 
eonsiderado pro'-..etor dos que trabalham 
eom ferro! 

R: O Ogum é o orlxá que protege a 
todos os que trabalham com ferro e aço. 

Paula Moreira - P: Qoe santo se 
c!ffe invo~r quando se quer afastar al
pémf 

R: Tenho sabido de bom resultados 
com a invocação de Nosu Senhora do 
Desterro. 

Mareia Femaades - P: ne.e-.. 
aeencler veJu para exu llentro de caa f 

R: Não. salvo no caso em que o pró
prio exu MSlm o determine, pala ex!a• 
tem certos tlpos de trabalhos que exi
gem que aa velas sejam acesas dentro 
de ca.sa.. 

Carmélia Bar~ - P: O senhor 
adota o ra.stlg-o lisiee <le -. en. c1!':de ne 
seu oróprio médlum'!' 

R: Não, em hipótese alguma; lato é 
falta. de doutrina e a culpa é do chefe 
do terreiro. 

Sueli da Silva - P: Uma peuos que 
é filha de Omulú tem que ser também 
da Nã.nã! 

R: Obrigatoriamente, não, maa po, 
derá ser. 

Filha de Oxwn - P: Os ovos que se 
colocam em cima do omolocwn podem 
9er fritos ou cozidos! 

R: Cozidos. 

Antonia Figueredo - P: Qual a for
ma mais comum de se eonhe«r o sa~ 
to d<> uma pessoa! 

R: Pelo jogo de búzios. 

FALANDO COM AMOR 
· PAULO ROBERTO 

bondade, derramai sôire esta 
nossa querida irmã aa suas 
divinas e ~ bênçãos, 
olllai por ela e traga-a de 
volta ao nossu convívio. 

Meu quendo Oxsiâ com to
do o amor e respeito que lhe 
devo, eu sou tii.o pequenmo 
servo, humildemente lhe peço 
"Dã.1.-nos a alegria de termos 
de volta ao 110880 convívio 
esta filha de l.na.balável fé 
que é a. profu;sora M&rly 
Mendes,. Muit.o obrig,ado Pai. 
e a. sua Bênção para todos 

nós ..• 

Pedimoe aos t.erreirol, aejam ou não fl
lladoa ao SORE, que desejarem ser a.nun~ 
doa no Tablóide GN na Umbanda e no PIO
grama A Verdade Sobre o Espiritismo, que 
enviem a programação de suas festas e giru 
até a terça-feira d'à semana que antecede à 
festa. Avisamos que não temos cobradores• 
que toda a propaganda, tanto no rádio como 
no jornal, é inteiramente gratuita: Espera
mos oa noticiários de todos vocês. 

TERREIROS DE 
SAO GONÇALO! 

0 D06SO OOOl?)Dbeir<> JOe
ber oo Pandeii'o nos mllilldou 
u ~ notas de terrei
ros pot • vis!.~ no 4»
oo~ da 8CIIIlil"1l&: 

OmUo Espid,ta S&Dt& ~ 
reshDba e Nosait. Senhora da 
Conceição - ~ Pa
chec:o. lote 3, bamNo de Si.o 
Miguel, àirig'ida. pelo B&ba
lor.lsá AJ:fredo doe A.--edo 
C..'<>Utlnbo. A dla'etOr.l& ~l!IIÃ 

aasim constit.uíde.: Ari de 
SoU7&, 5eba5tião Pinto Fer
re!A Ma.tw. ,._ Oem1 d,e 
~. enóbi,o de .Azevedo 
Oouti:nh,o. Aa oon.:,wtas são 
M ~ e eexta&-feilra,,S, 
a f8rl.ir .óa6 16 h<lr'a&, A Mãe 
Pequena é a nossa iro1â Ma· 
rma de So\176 Ribeiro e o 
Op é o Nli1ton Pelrellr&, 

-(0}-

Centro F.spir.it.a N06Sa Se
nhora da Ocmoeil,áo - ~ 
Professor Pi.ment.el n.0 166 -
Buro VerIMlho. A Ya lort• 
ú 6 a seo.h<Xra A.mérl<:a 
Louba.clt; pr,esi.d,:nte, J<qe 
Loubaclt. A:; ()O!l6lllJtas são aa 
sextes-fei.Iwi com Vovó M&
ráa B&lana. A Mãe PeqOella 
é a HMdt-

-CO'I-

Tenda ».piriitG C&boo10 
Tibeel - Rrua Henit.or um 
n.q 100 - Ba,rro VermelhO
BeJba.loriXá: Ma.Urtl:l.o. M 
eessões sã.o reeli:llll.<UlS àa 
eatu-flW,ae e aos sábadOB. 

' ~ Espirita. Ci!boolo 
Se;e FlleclhM da Maia Vilr-

gem e Mamãe OJalllX1 - Ria 
Zenóblo, 108 - BalO'o v .. 
melho. A Y&lorixá d& C69I. t 
• senhma Dolores Roõrügues 
da Fon&eca. O pt,tsi.dente • 
o DO'l80 irmão Alinir Gomea 
Xavlm'. As conmãtas são .. 
têrçaa-!etras e aQi liÍlbMIIOe, 

-(0)-

·ÕB, do Tab]oid GdlT -. 
U>mobaa-. d,o pn,gl'8ll:)$. 

Veróade Sobre o &;pirit.le
mo e o SORlE e:.tamos à <119-
pnstção dle todos os noeeoa 
trmão6, não 8Ó do EM.
do do Bl.o oomo de todo6 ca 
~ do Bre6tl, pa.ra a• 
vulgaçào d,e ~ terirelroa. 
pois O nos!IO obJet.i'VO é & 
tmlAo óe todos e tesoos & 

certeza de que estama; bem 
peTt.o de vermas o na530 -
nho realizado. 

Boa
Noite 

o meu !a.1.ando com amor 
de boje será. dirigido ao nos
ao Pai Maio,. que é OXaolá.. 
Estivemos esta semana ViBi
tando e nossa estimadisSima 
Profa. bf.arly Men<ies. a se
c:retána do nosso Programa 
e espõsa do Sebastião Men• 
deB, a qWIJ se acha ·b<lsPita-
87.ada. Meus irmãços rtquei 
muito feliz por vec- e i,enttr 
a elevação do espirit.o que a 
Mariy passu1 realmente é 
· mutto d1ficU ancontrar pes
eoas com um grau tão eJ.e. 
vado de espiritue1idade, ee
ba.nja,ndo fé e amor como a 
Marly que a todos impressio
na. Seu desprelldimento, sua 
confiança nos Guias e e'cffl 

resi.gnaçãO quanto aos de
sígnios de Deus nos encain• 
ta.ra.m -e temoa certeza. que 
Oxalá está a &eu lado. Por 
1660 .Pai OJaWá cUrijO-me à 
Vós que oole todo poder e 

Tenho oerteza q u e r !. d o 
Oxalá que na sua bondade 
Jnfiníta o Senhor conooderá 
a esta filha. a graça por to
dos nós almejada, pois uma 
!Ilha como esta jama.18 será 
desamparada por Vós. TO• 
dos OIS Vossos desígnios OXOlá 
sempre serão aceitos por nós, 
pois temos a certeza que tu
do o qu,e o Senhor quer é 
bom, se nos põe à prova é 
para ver como reagimos, se 
aceitamos ou se nos rebela
mos; mas est.eja certo que o 
verdadeiro espúito jamais se 
Jiebeiará. e sua decisio é aem

pre a correta. 

FOTOGRAFIAS EM TERREIROS 

Boa-noite, meu• povo_ Va• 
mos rumdo inicliO a m&la 
uma jornada da nossa m1 .. 
são. Vamo.. começandc o 
nosso novo enoontro e a
pero que seja como os an• 
tenores, agr • .dá.vel e saudá
vel ff.sica e espiritualment& 
No;sos amigos de sempre es
tão aqui e outros novos tam.
bém se fazem presente. v .. 
mos tocando, gente. Olhal 
voltados para Deus, fé na 
crença em que abraçamos • 
esperança de que um dia 
tudo aquilo pelo que lut.a.mo. 
seja a mais llnda, a mau 
limpa • a ma.ta cri&talina 
verdade. Ai sim, _poderemoa 
d12ler: MisSilo cumprida. Boa.
nOite e Saravá ... 

Odete, é especialista em fotografias de terreiros 
e está à disposição de todos para fotografar soleni
dades, obrigações em matas, cachoeiras e mesmo em 
camarinha.s, bem como batizados e casamentos. oa 
interessados poderão ligar para 256-8319 p.f., • dei• 
xar o recado par& a. ODETE FOTOGRAFA. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 
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TERREIROS QUE· VISITARAM PROGRAMA 
Dominao l)MSado, o ta-reiro do 0.

boelo Folha Verde, de onde t.raMmltl• 
mos o programa A VERDADE SOBRE o 

' SSPIRrrISMO, estiêve como sempre lo
' lado de a&Siatenrea que foram pa.rtic1• 

pa.r e a81!1l.9tlr ao programa de maJor ..,. 
l, ~ela du noites ele domingo. 

Além dai amigos -de aempre, ae ft
aeram presentes, OI aegulnta terreiroa: 
lleozala da VOYó Ana, rua Vuoo d& Ga• 
ma, 210 Todoe os Santos. Zelador Luiz 
l(urilo Passoo. Presidente Nad.lr da Pu• 
l'lflca.ção Azevedo. Mãe Pequena Leonl· 
ee Dodrlgues. Eloy. Ogã.s Mingo e Jorge. 
Be&<;ões as qua.rt;u-telraa • ábados • 
lt horas. 

Tenda Jr.lpkM& Pai Olpr1ano e Vov4 
ll1aa du Alma.a. Vila Creonice, rua Bt 
lotea 9 e 10. Babá Oiga Maria ele lesua. 
Presidente .Jorge da Ooncet.clo, 011 .AI
IDl.r da Sll'v& Peree. -•--

Corrente Mental 1 

da Caridade 
-•-

-*-
-*-

-*-

Você pode fazer aosiubo em sua casa, eu 
eom seus amigos, uma cadeia de pensamento 

. positivo por intermédio do livreto intitulado 
CORRENTE MENTAL DA . CARIDADE. Vd 
pode procud-lo na sede do SOBE, na Rua Per
nambuco, L161, no Enean~o e usim e:Rará, 
também, ajudando a noua campanha t1e ~
lição ela nossa sede própria. . 

cabana do Bel do Gua4'Upi, rua Ho
D6rio, 1. 2fl7, cua 2. Babá Laura Medel
l'OS Dom1nlr\le.s. Presidente Manoel Cou· 
'lo Domlnguez. Mãe Pequena Maria Ama• 
ra,l, samba Nallr Manfredo Blanco, Cam
'bona B&meralda Santo.a Vieira. -·-Oelltro· Elplrlta Pai loaqulm de 
Aruanda, rua Salvador de Sá, 224, aM
a6es aegunda.l • aextu-felraa. Babi 
.lmélla Simõea. 

Centro J'Ap~ta Oabodo Arranca T6-
c.o, R.ua Ba.rão de la.guari, 203, Ira.Ji. 
Babá !rae Rlbel:ro PUIOI. Seasões se
gundas, quartas e aeztu.felru.· daa JI 
em diante. Mie Pequena lU1'8Zldlr dos 
Santos. F.ateTe preaente um repreaen• 
tante, pola a Te11da no meamo dia. eata
n; em feata comemorando aea aexto am• 
ftnárlo de fundação. 

LEIAM E DIVULGUEM 
TABLOIDE ""ON" MA UMBANDA 

4 ANOS DE ATIVIDADE 

NOVA FASE! 

Hospital Paralisado: Usurpadores Arrecadaram Quinhentos Milhões 
(Coaduão ela L• Párlna) ' 

Goulart passaram a intensivas \1&ita.s aos Centros Espfrita.,, ext• 
giJ:ldo e. lmportlncia de trezentos cruzeiros, aob amea.ga de fecha• 
D.ento .sumário, uaando Indevidamente o nome do Exército e da. 
Policl"· :Emsdum Centro Esolrlta de Mesquita. invadiram e arrom• 

a., -d6DcJa.s, a.poae.rancto-- de• docmuentioa e "'8:1.t.---= aequestrar a Diretora Elllpiritlual. 

ESTELIONATO: 
DEPOSITO EM OONTA PAR'rICULAR: A arrecadação du 

duaE entidades, a.pós o "assalto" pa&."Ou a ser ~tada em Con
ta Particular de José Goula.rt Oâmara e Lenor Lemo& Wanderle)', 
aa "Unlão de Bancos", agência de Nova Iguaçu. 

VIA'I'URA ADQUIRIDA EM NOME PESSOAL: As presta• 
~ da Camioneta, adquirida em nome de Lenor Lemos Wander

ley, são pagas pela Federação. 
DF.SVIO DE MATERIAIS: .José Goulart Câmara adquiri• 

enorme quantidade de materiais de construção na "Serraria Brio• 
aa'' eru Belfor Rôxo, para seu palacete em Correia.s-Petrópolls, e 
para reforma da casa de um parente na Tijuca, cujas eontas são 
pagas pela Federação F.&plrita Umba.ndiata. Grande quantidade 
de tllCOB de madeira de ie e outro.a ma.terla!s adquiridos pela 

legitima Direção foram -rendidos e também levados para aa obru 
particulares do usurpador. 

CONTRA VENÇAO DE JOGO DE ~ . José Gowart C'f.
mua. promoveu, sem aut.ortza.ção legai, lnblngilldo o Artigo 51 da 
Lei das Contravenções Penais, dlverau ''Rlt.aâ,. cujos prêmios fo
nm: Na primeira "Rifa" uma camtonete Rural. 1962 na segunda; 
'1ml "J'eep" 1957, ambaa de propriedade do Hospital, e na te-rcelra 
"Rifan um a.pa.relho televisor. Jt duconhecido o deatl.no dado t. 

renda deses 1JOrteioe Uega!a, que não teve apl.lcação no que foi 
apregoado, ou aeJa, u obras do Buspltal m.esno porque nada foi 
feito. 

APROPRIAÇÃO INDmm'A: 1osê Goulart Câmara ?eCebea. 
aa 1970, aubvenção municipa.1 de Cr$ 30.000.00 (Trinta Mil cna
aelros). destinado às obras do Bo,pltal da Umbanda desconhecen• 
do-ae o cieatlno da referida verba., que até hoje não teve a devida 
"'Pre.s~ão de Omta.s••. é nu obras não foJ aplica.da. Da mesma 

,111ane1ra não preatou conta.s de a.pro.lCiDJadamente ez-, 500.000,00 
'(Quinhentos Mil Cruzeiros) arrecadado das duu entf.dades ~ 
dois anos de ocupação ilegal. 

D1VIDAS: Só no LN.P.B. a o!vida atual ê de maJs de Crt 
eo.000.00 (Sessenta Mll Cruzeiroa). Sendo o principal argument.o 
da Extorção, ou aeJa ''Licença'' para os Centros Espiritas, deixa• 
ram de entregar mala de quinhentos "Estatuto&· reglatrados aoa 
Centroe Filladoe, cuju lm.portâ.ndu para ta.1 flnalldade toram~ 
eebldu peJcg mesmos. 

~TEGRAÇAO DE POSSE'" 

A Ação de "Reintegração de Posse" na luatlça de lfoft 
Iguaçu, movida por Wladlmir C8.rdoso de Freitu, legitimo Prea!
~te das enttdade.s, eneo.ntra·se em ta.se final • visa regular!~ 
a situação e ooncluir o Hospital, à curto praw, contando de5de 
já com o apôlo da maioria doa assocladoe e de peuoaa de bem que 
querem ver & 1.mportante obra conelulda; 

-*-
COBBESPOND:INCIA: Toda. ~ pua Wladl

mlr Cardoso de l'reltu deve ser en'riada para. Rua Pemamb~ 
n..0 1.162 - Encantado - GB. 

A VERDADE SOBRE O ESPm.rrISMO: Também eetamoa 
parUclpa.ndo elo programa transmitido pela Rádio Oontlnen~ 
aos domtngos. Mande not!clã.rlo do aeu Terreiro, que pl'81leirosa
mente dl'rulgamos. 

Comestiveis Sinhó e Portuense Ltda. 
Doces para corte - balas de diversas qual idades - Atacado e varejo 

Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral Mas~s diversas 
pelos menores preços 

1 
\ 

• 
1 

DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 1 
,___ __________________ ____ _,,,., 

Rua Dois de Fevereiro, 1085, lojas E e F - Pedidos pelo Tel.: 229-1376 - GB 

.. 

--
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-----.. ~-~ ' -------~ ________ .... 

~---------------~ 
Ho -pital Paralisado: 
Arrecadaram uinhentos 

IVLADIMIR CARDOSO DE FRF.ITAS 

' FOTO 1 - Quinhentos milhões arrecadados, e o Hospital está na mesma abandonado à própria sorte. A cruz espantará os Fariseus! FOTO Z 
- úr.ico "Melhoramento•': Grade de madeira feita pelos usurpadores, fechando a entrada, querendo dizer: - "Aqui não se constrói mais'" 

Os usurpadores da Umbanda Flumineruse. José Goulart Câ
mara, Lenor Lemos Wanderley e Celso Alves Rosa, arrecadaram, 
em dois anos de ocupação irregular a elevada quantia de quin• 
tos mil cruzeiros dos Centros Espíritas. 

Apesar da considerável soma "arrancada" dos associados, os 
malfeitores deixaram a Federação Espirita Umbandista do Es· 
tado do Rio de Janeiro e o Hospital e Maternidade Espirita Um
bandista à falência, num cáos administrativo e moral. oom irre
paráveis prejulros à grande coletividade. 

Oe umbandistas, na administração dos impostores, só tl
nbam oportunidade de pagar elevadas contribuições, geralmente 
sob ameaça mas não tinham direito à nenhuma assistência. 

REPRESENTAÇAO POLICIAL: 

A. "Comissão Executiva em Defesa da Umbanda" encami
nhou ao Dr. Delegado Regional de Policia de Nova Iguaçu, re-

Conti 
1.030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manh,j 
Produção e Apresentação 

Babalortxá MARIO BARCEU)S 
* Direção 
SEBASTIAO MENDE 

presentação denunciando as atividades irregulares e a série de 
crimes praticados pelos indiv1duos envolvidos no caso. A Repre• 
sentaçãc está acompanhada de provas irrefutáveis e declaraçõea 
das inúmeras vltima.8. 

PRINCIPAIS DELITOS: 

OOAÇAO E USURPAÇÃO DE DffiEITOS: Em !1nal de Ju
nho de 1970, José Goulart Câmara, sob ooação e agressão flsica • 
moral, obrigou Wladimir Cardoso de Freitas a. assinar renúncia. 
da direção da Federação Espirita Umbandista do Estado do Rio 
e do Hospital e Maternidade. 

EXTORÇAO E INVASAO DE DOMICtLIO: A partir da t.o
mada. irregular o usurpador ordenou a extorçã.o e o achaque em 
massa doa Centros Esp1ritas. Os elementos subordinados a J. 

(Conclui na página 7) 

A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 

UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COli AS DO SANTO 

- Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 
- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -
!:Ioróscopos - Comentárhs Respondendo aos Ou

vintes e o Pino da Meia-Noite com Seu 7 da Lira 



Será no Próximo Sábado em 

Sepetiba o Toque de Nanã! 

na ___ _ 
umbanda 

ORGAO OFICIAI. DO SORB 

Ano 96 - Domingo, 23 • b .- feira, 24-7-1072 - N.• 56.281 

No próximo sábado, a Roça do Xangõ de 
Ouro, juntamente com o terreiro d:a Yalorixá Ma.
riazinha Filpi e da nossa estimada Babâ Iracema 

Cigana, estarão reunidos com outros irmãos de té, 

no maravilhoso terreiro em Sepetiba de proprie

dade d:a Dona Mariazinha, num grande toque em 

louvor a Nanã Buruquê. A festa será sem dúvida 

de confraternização e todo o povo daquela zona· cl:a 

Guanabara se fará presente prestigiando o acon

tecimento. Leiam detalhes da festa no corpo do 

tablóide . 

.. 

arlos do Boiadeir 
e Seu lloajlo r~rrelro ....... ·,·--., 
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O C_antinho da Corrente Mental 

T-
Qlànla-lei.T& pes;ada a mi

Jlhe. caçula fez anos. O dia 
foi multo feliz, ac,tado pola 
ela quis cootidar a todas -.s 
IUllS coleguinhas para i1'alD 
li em e.asa. Fiquei pensando: 
como o tempo cone depres
•· ·parece que .to! ontem que 
ela era U'il &!lpetlnho, muito 
fininha e adoent.da. Meu 
Irmão e06tuma.v• dwer que 
ela era o eristC'!, da famflla. 
Hoje, Já pa.w,d()a 10 ana;, 
ela é forte e sadia, terrfvel • 
agit.ada como O sio H fl• 
Jbas de Iansã nesta idade e 
eu sau tellz. Deu'J fot muito 
l»om eomlgo pois me deu três 
tesourai imensos que são o. 
meus filhos. A maia velha 
- e uma moça. Dia 31 de agos. 
to fará 15 an-0e. O mEQ ra
Jlll,Zlnho tem 11 anos e • 
multo s6rlo e compenetrado 
para a idade • . t Tem loucura 
por um carro e dirige melhor 
do que multa ·gente grande. 

Euadeci 
Tirou laôs! 

Jlo dia 11 próximo pusa. 
ao houve uma grandiosa aal• 
da de iaõ na casa de Euàdeey. 
Como .empre acontece • tes-
1& transcorreu num ambtent.e 
de grande ~ão esptrt. 
lual e rara t>eleaa. A equi
pe do SORE e da R.OÇA do 
Xangõ de OUro t.entaram ir 
até esta caai p<>rém não en
eontriram a rua. Esperamos 
q:ue 01 dirigentes do terreiro 
nes desculpem • mandem 
mna mentaçãc. sobre o mo
do mais fáetl ck ae chegar 
!à. Desejamos aos noVCII l&õs 
mutta fellcldade na ml98áo 
que bora IDiciam. OD16. 
abençoe a todos ~-

GN na Umbanda 
(õrgão Oficial do SOR8 

EXPEDIENTE 
fdfftr: MARIO BARmOS 

Ctrrespndênda: 

lva Pernambuco. 1.161 
Encantado - GB 

MA.E ELIS 

TE OUROS 
Ã minha caçula fea 10 anQII 
e talvez agora fique um pou
OD mais calma. Agora Y~s 

irio me perguntar o porque 
de eu escrever tudo isto. E a 
b:?Ucaçio 6 esta: muftas 
pessoas me perguntam o P0I' 
Cl1M de eu me dedicar tant.o 
aos problemas &lhe106 .e por 
.caso eu nlo oa tenho, por 
que eu me dedico tanto ao 
santo e a resposta 6 eó esta: 
Tudo o que eu faço. tudo o 
que eu peo90 ae resume Qoe 
meus três tesouros e ee Deu.a 
ca me deu perfeitos e sadios, 
Justo é que eu procure de al
guma forma ajudar a quem 
tem :>roblemas -na.tore, que 
os meua, Y'OCê6 nlo acham? 
1: por Isso qu~ eu sempre pe-
90 a minha mãe Iansã para 
proteger a todos e digo l)&1'& 

a Mulambo &brir os camtnbOt 
dai que nela confiam. Deus 
os abençoe, meus filhos! 

~A DA CORRENTB 
.MENTAL DA CARIDADE 

L. P.M. - O banbo de 
IM grosso é mUi.to bom para 
descarregw u pessoas. Serve 
taml>mi de calmante. Colo
que um punhado grande 
dentro da banheira e tome 
um banho ele lmersslo por 
una Vinte mJnutos. Você Ye
rà como se sentlré. mais cal• 
ma. Nto Jogue a Agua com 
sal grosso na cabeça. 

Sll,VIA - Você deve f~ 
em sua casa um defumador 
de café e aça.car. Este de1'U
mador é uma espécie de cba• 
ma-dinheiro e 6 feito de mo
do inverso dos outros. Tam· 
bém é bom se ter em casa 
uma pJ.&nta chamada d1nhe1· 
ro em penca. 

PATIM.A - Peça a prote
ção de N06.'5( Benhora do 
Desterro para o caso de l!IU& 
filha. Tmho a certeza que 

a eant.a at.endará ao eeu pe
dido. 

MARIA DE LOURDES -
Para u suas dores de cabe
ça, procure um pai ou mie 
de santo para que ela veja 
se o problem. é de ordem 
e.<pl.riWld. Se rocê é da Iaasá 
como pensa que é, eó uma 
consulta poden\ lhe orldltar 
de modo seguro. 

FLORENÇA - Contmuo 
aguardando o en<tereço da 
casa onde a Maria Padilha 
dá consultas de biquine. 

LEONINA .l!SPERANQOSA 
- Coloque um emplastro 
S&biá no Jocal da dor; não 
6 só para os cuos de esp!• 
nhela que se usa o emplas
tro. Ele faz passar qualquer 
dor. 

SONIA MARIA - Aguar
de que estou enviando para 
você a Oração do Santíssimo 
sacramento. Ela é uma ora
çãc. mult.o forte que serve de 
fecnamento de corpo. 

M. P.Z. c. - Recebi sua 
carta de6esperada. E s to u 
lhe respondendo pelo correio. 
Por que você não vem aqui 
falar comigo 011 com a Ma
ria .Mulambo? Caso deseje, 
telefone boje para o nw:ne
ro 249-6651 depois das 21 no-

que eu estarei atendendo 
o telefone do Programa A 
Verdade Sobre o Espiritismo 
e falarei com v~. 

.TURACI DE SOUZA - Não 
posso lhe dizer pelo jornal 
qual a oração de amarração 
de Santo Antônio. Mande 
seu endereço que lhe envia
rei. 

MAE ELIS - Atende com 
Pomba Gira, Maria Mulam• 
bo as segundas-feiras e aos 

. st.bados a partir das 15 ho
ras na sede do SORE na Rua 
Pernambuco, 1181 no Encan
tado, auxlllad.a pelo vodunoe 
Zaze Erangf. 

CANTINHO DA UMBANDA 
llTIGOS IEllGIOSOS 

Umbanda - Candomblé - Ervas ldecUclnals -
Bijut.erlas - Curiosidades Afro:BrasUeiraa -

Produtos da Rosa Vermelha 
ATAOADO S VAR&10 

.... 1 de BelemblO. 111 - Tel. ffl-MTI 
(PBOXIJ40 A PIUQA '1'JiR,.A,DJl:N) 

Rádio Continental -· /' 

Alguns Terreiros 
Nossos Filiados ! 

nê da Jurema. 08.çadora, Avenida Felipe Cardosc,, l 
1041. Yalorixá Helofsa Helena. Sessõe., aos sábadoa.i 

Aba.çá Espada de OUro de Iansã., Rua camaroplm, 
24-0. Yalorixá Consuelo da Silva. Sessões aos sábadoe. 

Tenda ~irl,ta Xangô da Pedreira, Rua Nanlto
ba. 26. Yalorixá Ala.ide Lima Tava,res. Ses5óea aoa li
bad06. 

nê de Ja.gum. Rua J'oaqulm Ferreira. 10. Babalort-
xá Ariost.o Silva e Souza. Sessões aoa &ábaoo.,. 

1 
Tenda ~pirita Pai Benedit.o das Almas, Rua <>r-

qui~ 95. Babalorlxá João Ferna.ndea. ~ aoa 
sábados. 

'l'enda do Q\boclo Sete Flexa.s, Rua a lote • qu&• 
dra 4e, Jardim O&tarina, São Gonçalo. Babalorlxi 
Otávio Moraea de lklo. Se-ssões MlC &ábadOI. 

Qu.m\al Rocha de Caõ, Rua Bezerra de MeneJN, 
222. Ya1orlxá Iracema da Cigana.. Consulta.a dlúi-u 
menos ~ qU6l"tlu-feira8. 

.Aruanda de Ogum Megt, Rua Marechal Agrlco16, 
1021. Yalorixó. RosallnA Maria de 011.-.eira- Sess6el 
aos domingos. 

Cabana do Caboclo Tamoio, Rua da Coragem, ltl. 
Yalorixá Francisca de FreLtas Soares. 8easóea u lft" 
tas-feiras. 

Tenda Espirita Estrela Ou.ia. Rua BolUlBU, 320 fun• 
dos. Babalorixá José Geraldo d-a. Silva. Sesaões aot 

sábadoo. 
Tenda Espírita Santa Rita de Oá.wla, Rua out

lhermina, 512. Yalorixá Maria Rosa de Oliveira.. Sea• 
sões às segundas e sextas-feiras. 

Tenda Espirita Nossa Senhora da Cabeça • Nouo 
Senhor do Bonfim, Rua. Rego Barros, 61. Yaloriú 
Seba.stia.na Oarcez Olive1ra. Sessõea às .segundai, 
quartas e sexta.s-felra.s. 

Centro Espirita Maria dos Mares, Rua Felizardo sa
avedra, 756. Yalorixá Enllde Pereira Serra. SeBs~ 
aoo sábad~. 

Cabana Pai .Toaqulm de Angola e Vovó Roa&. ua 
81 quadra 9 lote 5 Parque Curlc:lca.. Babalorlxâ I-vo 
Anastácio Oorrea.. Sessões às quartas-felraa e a.o., do
minp . 

Abaçá de Oxalá e OXum. Rua Pinha.rA, 509. Yato
rlxá Maria José Mat.os da Cruz. Sessões aos sábadoe. 

Roça de São Lãzaro e Nossa Senhora da OollCel• 
ção, Rua F lote 181 Parque Santana - São loão de 
Meriti. Yalorixá Seeundina Lopes da Anunciação., 
Consultas às terças. quintas e sábaao:s. 

Ordem Umban<Usta Jurema da Cachoeira. Avenidr. 
Marechal Rondom, 1985. Yalorixá Therezlnha T<>.Sta 
Fru.,ca. Sessõea aos sábados . 

cabana Ogum .Megê e Tira Teima, Rua Quintlo, 
907. Yalorlxá Ooncelção Sa.ntana da Cruz. Sessõea 
aos sábados. 

Casa de Euadoc:,, Rua Pedra Rosa. 366. Y&lorbal 
Olotllde dos Sa.nt.os Rodrigues. Sessões aos úbadot.· 

Tenda ~plrlta Divino Espirita Santo, Rua Gustavo 
de Andrade. 173. Babalorlxá Tébio Afomo. Beasõea 
aos domingo&. 

Centro ~pirita Ogum Beira .Mar, Estrada do 1.1&• 
?l&CaJá. 8M. Galeão. Yalorixá Isabel Leite Cardoso, 
Sessões àa quartas e &ábados. 

rui de Olan1cf, Rua Freire oardoso, 8. Babalorix4 
Lula Carlos de AraúJo. Sessões às segund.aa • quin• 
tas-feiras. 

Centro &pirita Ogum Humaitá, Rua Duarte Tel• 
zeira. 331. BabaloriXá Margarido D'Avtla. Seaa6e.t U 
quartas e lábadoa. 

Teoda Espirita Tla .Mana do Rosárlo, Rua dO 
Aprendiz, 13. Yalorlxá Adllma dos Santos ronaeca .. 
Sessões aos sábados. 

A VERD PffiITISMO 

t1M PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COl&AS DO SANTO 

1.030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manh~ 
Produção e Apresentação 

:Sabalorbcâ MA.RIO BAH~S 
*· Dil'eção 
SEBASTIAO .MEND.E 

.- Repo~ Externas - Noticlárlo dos Terrelrol 

- Lendas do Sant.o - Doutrina - PesquJaaa -
Horóscopos - Comentárbs Respondendo aos OU• 

/ 
rintes e o Pino da Meia-Noite com Seu 'l da ura 

J 
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·cRÕNICA 
HABIO BABCELOI 

A máquina estava ali, bem na minha frente. Os dedos 
nervosos querendo começar um namoro com M teclas para 
no fim, gerar deste·amor entre eles, dedos e teclas, um filho, 
que seria a crônica que vocês esperam ler todos oa domin
gos. Parecia que o casal estava em desacordo neste dia. De
dos aflitos e teclas mudM. O dia. estava igual ao romance. 
Frio e chuvoso. Triste e arrastado. De repente, comecei como 
começo todas M veres e me lembrei de uma coisa importante: 
A vida estava, naquele momento de indecisão passando por 
mim, quando a minha m:ssão é passar por ela e deixar no 
chão fôfo do rumo de cada um, a marca ou pegadas da nossa 
passagem. Elas precisam ficar fundas e bem d'elineadas para 
que ninguém confunda de quem são elas. 

Eles começaram a se entender. Dedos e tecla! inicia
ram, ou melhor, reiniciaram um namoro sutil e foi saindo 
isto que vocês estão ouvindo agora. Vamos divagando pelo 
t.empo, vamos penetrando em nós mesmos e às vezes acha
mos que o nosso mundo é vazio. Eu por exemplo dou, vez 
por outra, tratos a bola: "Será que Oxalá escolheu certo? ..• 
Seria de fato eu o homem para esta pesada missão? Se ele 
escolheu bem, porque tenho tantos defeitos? Acho mais que 
a missão deveria ser para um puro, um correto, um inflexf
vel, um santo e eu não sou, decididamente, nada disso. Penso 
positivamente, mas ao mesmo tempo me auto-analiso e fico 
pensando: O Bom Pai sabe escrever certo por linhas tortas 
e procuro dentro das coisas tortas da minha vida escrever 
certa a determinação que ele me confiou, com muita honra 
para mim, :ma., que cumpro com o mais profundo respeito 
e a mais profunda humildade. 

Um dia desses, uma senhora que nos visitou disse 
sinceramente: "Engraçado, muita gente me dizia que você era 
pedante e vaidoso. Grosseiro e indiferente aos seus seme
lhantes." Eu, melo encabulado, procurei saber mais das coisas 
que falam cte mtm por ai a fora e ela. encerrou a conversa 
dizendo: Não é nada disso. Você é muito pelo contrárto. 

A verdade, meus irmãos, é que eu já. tentei muitas 
vezes ser hipócrita, mas falhei red('ncfamente, pois o que não 
smto e tenho que representar para mim é arte e decidida,. 
mente não sou dado a representações. Digo sempre o que 
sinto e o que acho que deve ser d'ito e levando assim a mi
nha vida, vivo bem comigo mesmo se bem que em certas ações 
ganho novos antipatizantes, mas me resta a certeza de que 
ganho também novos simpatizantes. 

Na verdade eu sou tão pequeno e tantos me acham 
tão grande, Na verdade eu ~ou o menor dos servos de Oxalá 
e muitos me acham vaidoso por ter a missão que tenho e 
que sinceramente eu não escolhi. Por isso tudo, eu lhes digo: 
Muitas vezes Deus escreve certo por linhas tortas e com toda 
a certeza eu sou uma dessas linhas tortas que ele escreve. 
Que o nosso Pai esteja no coração de vocês todos. Saravá. 

A FIDALGUIA DA ( 

Y Á MAR/AZINHA / 

Perfeita an11t.rliâ., Manazínha do Caboclo l'Qlba Yc. 
de tem sempre um .rt0rri.«> reeervado para \odl0II os Cl 
comparecem &e. doming,os. ao eeu t.erreiro, -. J'1il& 0111 
paiti, 217, caaa 3, no Eng. d.e De-ntro. para a.u!atir ao pr: 
grama A VERnAD1: SOBR.1!! O ESPIRITISMO q\llt dlt 
é transmitido da.e ti horas à um:,. d& manht... 

Graças & OUlá, em cada apresentação a -- ti 
maia cheia o qu,e demonstra o su~ do p?OtJram& 41 
vem sendo levado ao vivo e com & partlerpaçio de to 
o povo espirita que lá comparece para cantar eurimb 
e participar d.e toda 11, grandiosa programação de qt 
tro hor38 o que quer di~r que o n03S0 programa. ~ • 
maior tempo d.e duração do Rádl,o Brastleiro em m•1 
ria de programa rellgJoso. 

Na fot.o, a sunP.ática e quedda Yalorixá. Juntau. 
com o produtor e a.presenta.dor do programa, o nosso 
mão Mário Ban.elo.s, vendo-se ao centro a jovem Sant 
Lei~. filha de santo dt. casa d.e Ma.riazinha e fUltt: 
noiva do Vodunoe Zazi :sr....,1. 

lracema da Cigana 

Atenderá ao Convite 
Dirigido cem muito cal'i

nbo pela. simpática Yalorixá 
rracema da Cigana, functona 
em Va.z Lobo o Quin tal Ro
cha. Caô, situa.do na Rua Be
zerra de Meneses, 222 Iracema 
é, sem dúvida alguma, nossa 
a.miga. da.s mais queridas e 
sabemos que podemos oontar 
com ela e suas filhas em to
da s M n<>SS8li iniciativas. Par 
isso temos a certeza de que 
no toque de Sepetiba ela es
tará pr~en~ no. ~D-

do com o :teu socriso llbt 
tfco e aa uas vestime1 
eolarida.s. A Yalor.ixá llla 
zlnha Filpi manda, por 1 
so intermédio, um r ecado 
ra a Iá Iracema: "Não f 
poill desejo que você cum 
a cachoeira de nossa mie 
tenho no meu terreiro". 
também diZdnos a ~ 
coisa: por fayor, nio l 
à nossa feeia Yalwilá 

ceuia d Cigan&. 
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A Doutrina da Espiritualidade 
Enorme tem sido "través 

dos v. w.pos a pre• -cup içã.o 
uo< ,1r-.1ens de c1.;.nc1:- em 
negar e âestruir todos o.~ 
fcn.m1er os conside1·ados ex
tra normais e que togem a 
comoreensâo dos céreoros 
afetos a idéias essenr!al
mente mater·alist'l!' 

Na ldade Mecl.ia cu, ~ou· 
se mesmo ao cumulo dP sa
crificar-se em oraça p11-
bl1ca as pessoas que ene
r:ol"izavam seus dons me
diúnicos mesmc :iue ~sto.s 
marnfestações fossem oaon.s 
inconscientemente sendo 
que estas ~riaturas eram 
acusadas de bruxaria;, .. 
feitiçarias alem de 1,om
pactua r-se rom S:i.tam1.1 

Foram a&1m rumt> 1áa.s 
!numeras iniustica.s e atro
zes S0frlmPntos ~ ve:·am. 
por esta razâ.o vá.rios ~DJ
rltos que aqu encg ma ram 
nesta- época trevosa ;;endu 
que tudo isto aconteceu em 
vlrtua,, de miser•cordia di
vina ooí~ eles vieram a 
Terra com J ooietivo de 
resgatarem :ilv das coot~'II · 
das em oretéritn.!' "Y's•-ên
clas ourtf·cando-se pelo 
sofrimento ~ ·edim n:! r'>e 
pela serenldade '.'Om qut 
~nfrentaram as dores 11u
mllh3<'ÕPS e atrib·1l<>' 1'lP,-

E.ste foi o caso ,x::ra ci
tar-se .1m e.xemolo .je Joa
na D'Arr que condenada 
como nerege foi queimada 
viva pela fo!!ue•ra d::i ln
qulsirão 

Ma.s tarde. verlf ·cando
se o engano foi canonizada 
pela mesma [greja que a 
condenou e recebeu o titu
lo de SANTA 

Até hoje a deso,m o do 
vertiginoso progress:i d;; 
tecnologia e do espantoso 
avanco da Ciência humana 
que iança arroiadamente 
modern!.ssímos e o ~ e nhos 
nucleares além da orbita 
terrestre atingmdo a Lua 
Marte Venus e outros ola
netas do sistema Solar na 
busca mcessante do doml · 
nlc do Cosmos existe am
da um certo remor. um re
ceio do homem em a dmitir 
a existência do EsoH t;,.) e 
do M•mdo Espiritual . 

Quando um fato concre
t,c, de atuações de entidade~ 
espirituais vem a oona co· 
mo cura.s e apari<,óes é ,,;e 
logo explorado largam'!nte 
pela tmprensa como algo 
extraord 'nario incrlvel e 
maravilhoso fanta:;•1co e 
os acontecimentos vão !en
do distorcidos a fim ie que 
se1a 'lcionada com mais 
constância e êxito a má
quina oublicitár•a que !na· 

na Fra,nça, Allan Kardec 
oodi!ioou a Doutrina cto.s 
Esplrltos, que nova.s luzes 
vislumbrou para os habi· 
tan tes de nosso planeta. 
segua.do a adver~ncla do 
CRISTO de que. no fim do.s 
tempos haveria um só re 
banho para um só pa.stor, 
isto é, uma só Religião pa
ra um mesmo Deus, 

Reagiram violentamer,te 
contra a Doutrina Espirita 
os pregadores das out.riui 
religiões ~ seitas religiosas 
que. al!ados aos materia· 
listas. procuraram destruir 
a nascente filosofia dada a 
lume por Allan Kardec e 
começaram os ataque,:; aos 
seguidores do Espiritismo 
que foram r:dicularlzadoo 
vilependiados e tachados de 
loucos visionários e dlsr.1-
oulos do d~mônlo, 

I'udo em vão. oorém, em 
virtude de qu,e la...Ta1s o 
SOL poderá ser tapado ~•Jll1 
uma peneira poi.s -eus 
raios ultrapassarão os ru
ros da mesma a verd.ide 
vem sempre a tona w; 
mais que lntereSS>",.,s escu.~!JS 
a qui>iram esconder 

A Doutrina Espirita 10-

glea perfeita e lrretoNUI -
"el dá ao HOMEM a ~ua 
exnta dimensão ante OF.TTS 
cme sendo Todo Poõer 
&>ndade é porém ac'ma 
de tudo, essenclalm"nte 
Justiça. 

Assim nos dá esta abeu· 
çoada doutrina a olena <!er
teza de que n&i me.smvs 
po1 nossos atos açó~s e 
pen.sarnentos é que ;. .. mos 
responsáveis por tudo aqw
lo que nos acontece seja 
dt bom ou de mau: s~ fl 
zermos o bem receb~re"'.Il'll' 
o bem porém se flze!"mos o 
mau só poderemos re~ene: 
o mau. 

Muitas vêzes uma pe.s.soa 
boa e virtuosa rece::>e mú
meras ingratidões e apa· 
rentes injustiças f)•Jrém 
verdadeiramente está. pa
gando o que já fez ~e nã{l 
nesta em .existênc:a ou 
exlstência.s anteriores •es 
gatando o seu déblt-0 co>r. 
o Criador cumprindo 9.S 

tels do Carma e de Causa 
e Efeito , 

Aqueles que desei:,r'!m 
entender o mecan·smo da 
Doutrina Espirita é reco· 
mendável a.s obras editadas 
pela Federação Espirita 
Brasileira cuja livraria ?S· 
t,á situada n a Avenida Pa.s·
sos 30 • GB sendo desta· 
que especial o 'UVRO [V)S 
ESPtRITOS'" r ... ~rito pelo 
prónr!o Codificador, Allan 
Ka rdec. 

nipula a bel prazer a E 
opinião oi:íhlica sendo J ' L lA AOS UOl\'llNGOS 
objetivo comercial a -sua 
princmal meta ?ntran<1:, a 
parte cultural r C'"ntif •ca 
como me ros fatores Sti!! nn 
dários 

Entretanto,. nos mearto~ 
do século XIX, em Paris 

GAZETA N.A 
UMBANDA 

Pelo exposto, ffrifica-se 
que a humanidade não de· 
ft temer a expansão do 
Espirit!smo em rodos os 
quadrantes da Terra, peio 
motivo de tratar-se de uma 
dOutrina de Paz, A.mor e 

CARLOS ALLEMAND 

Esperança, precursora do 
Mundo Maravilhoso de 
A.manhã, da Civilização da 
Fraternidade, onde não ha
verà guerras, doenças, vl
cios e de.solações, não ha
vendo lugâr para ódios e 

·--' vindlta.s e u r&llg!õee ,.._ 
rã.o suootituidas pela vep 
dadeira Religião, que • a 
RELIGIAO DO AMOR Ull> 
VERBAL, cujos teJXlplo,s s&o 
os próprio.s coraçõea biao 
man011. \ 

Terreiro 
Visitas 

Agradece 
11 u-sf res ! 

A
' í A Tenda Espirita Vovo 

Maria Conga de Aruauda 
teve o prazer de receber 
ilustres convidados acompc1-
nhados de seus !amll1are3_ 
em confratern zação e ho
menagem à data natallc:a 
do Centro e da querida Ca 
bacia Jurema real!zada 10 
dia 15 de iulho com 'ltcH· 
às 20 horas na s ede io •-➔1 • 
reiro na rua São R'.>'le,lo. 
20 no Es:ácio 

A Diretoria agradecr sen
sibilizada a presenc!l das 
personalidades abaixo rela
clonad1s: 

Dr Carlos Albe:'tO e n
curá e ramllia - Oi Ar
llndo Carvalho e t:imJl, ... -

/\Joticias da 
Equtpe 
Vovô Chico 1 

Tenda Espirita Filhos de 
Oxalá. situada na &ua Jose 
Damota, 371, R,carcto de Al
ouquei que. Zelador de sa:1to 
Rogerio Oiace Quitule D,a 
27 de julho saida de Yao as 
20 noras. 

Tenda Espirita Caboclo 
Arranca roco Rua Barão Ja- J 

guari, n,0 263, !raja. Babá , 
Irene, Gu,a-Chete Caouclo 
Arranca r;.;co. Esta casa rea
lizou wn toque em nomena- , 
gero as Ibeijaaa,. Gira tsta 1 
realiza.da no dia 16 p p A 
casa e8&eve sup~rlotada, !oi 
uma. linda Gira, ll:steve pre
!ente ObaJdo da Eqwpe Vovô 
Chico, que foi recebido pelo 
Caboclo AlTanca roca que 1 
forneoe1. os dias das suas Gi
ras, segunctas, quartas e sex• / 
ta.s-feiraq às qwntas-!eiras 
consultas com Vovó Catari
na. 

-:-
Tenda. Espil·.ta üperários 

de J esus Rua. Goiás, n.< J92. j 
Encanta<lo, Baoa1ao E:ison , 
Pessoa. Ses,ões as segunoas l 
quarta.q e sexta ,-feh·a~ a.E: 20 
noras , 

-:-
caoana de Oba! uaé Sede 

Rua Luiz Soare~, 142 Esta
ção de Morro Agudo Baoa• ' 
laõ Bemo de ObaJuae. To
que aos saoa-00.s de lá em 15 
m~. 1 

Sr Alberto Rodngues •Jt.:r· 
queira Diretor do Mo!nno 
de Ouro, e familia - Sra 
nacema Pereira D,as e ra
mllla. - Sr. Pres;dente da 
Congregação &splr ·ta Um· 
bandLsta do Brasil. - sr. 

nosva'do da Co.sta e famt> 
lia. - Sra. Alzira Simôat 
da Costa e famllia, rep,e
sentantes de dlvel.'Sal eott,. 
dades espirita& e a car&111a
na do Supremo órgão dai 
Religiões Esplr11u. 

ORACAO PELO , 

ANJO DE GUARDA 
Eu que hab.•o .-cb a égide do ALTÍSSIMO di.go -

PODEROSO ZAMBl' 
- SOIS Ml!.v . '.i'li'úGIO E MEU BALUARTS, Mm 

DEUS A QUEM ME CONFIO. 
Porque ELE m -e ha de 1 vrar da maldade hwnana • 

do desespero esp.riLual, cobrir-me-a com a sus. sombl9 
UNIPOTEN'I;E e me abr:gara sob a sua proteção· escudo 
e d~fesa sera m nha f;delidade ao SENHOR ZAMBI; não 
terei medo do terror nem do mal que s,e propaga DM 
trevas e meu ANJO DE GUARDA será forte. 

, _Caiam ~il à m,nha esquerda .ou dez mil à minha 
d1rert:3- eu nao ser'-, a t . ngido; com meus olhos contem• 
plare1 o. c~stigo dos unpios. pois o SENHOR -ZAMBI é 0 
meu refugio e DELE f z meu baluarte 

N~ me acontecera nenhuma cal~midade, da mlnh:6 
caEa nao se ha de acercar nenhum flagelo e o meu ANJO 
DE GUARDA será forte. 

Em meu favor dará ordem às suas LEGIÕES DE LUS 
que me guarderr. em todas as :ninhas horas e gular-a&-Ao j 
ELAS pelas suas mãos para que meus ~ não tro~l 
na pedra do mal; andarei sobre a serpente da maldadt 
e calcarei aos meus pés a inveja e o orgulho dol :DMI-VII' 
sem=lhantes e o meu ANJO DE GUARDA será fmta:i 

SENH<?R ZAMBl a m m que o invoco livra-me de tf> 
dos os perigos e proporciona-me longoo diaa de Tida • · 
c.dade _ e trabalho em favor d06 necessitadoS, mosw 
o cammh:o da luz para que um dia eu chegue aoe 
pés. dai LUZ E FORÇA AO MEU ANJO DE GUARDA. ~J 
que ele possa conduzir-me pelos caminhos do BEM e ~ 
CARIDADE. sem que nada possa atingir-me, nem JDMll!l1 
rial nem espiritualmente ... SARAVA ZI\MBI; &RAVA1· 
OXALA . . . SARAVA MEU ANJO DE GUARDA. 

;. . . -------
TENDA DE IANSÃ V AI 
LOUVAR VELHA NANÃ! 

Dia 30 de vindouro a 
Tenda de Iansã real za,a a 
festa em homenagem a i'l :;. 
nã na.s matas da l t' Jca , 
Na ocasião o catxwto l<'oih 
Verde, chefe do terre1t'O, 
realizará obrigação 11-J~ ti 
lhos da casa. 

Seções naquele Perri. siro 
a Rua Pessoa de Barro.:i G<J 
~ob .. às segundas- ' eiras a 
partir das 20 horas. 

Consulta:; com a Ialodd 
Lêa Paiva segundas e têr
ça.s e quintas-fe!raa da, t 
às 17 horas . 

o Sr Arlindo, ouvinte 
asslduo do programa "A 
Verd,., de Sobre o Espiriti.9- 1 
mo" Inaugurou Q OUná. do 
Rei Congo, a Rua ProfelllO& 
Gablzo, 2 na Tljuca. 
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Carlos d.o Boiadeiro 

e Seu Bonito Terreiro 
A Fraternidade E.sptrlte. João 

Batiata e 8&Dte. Bárb&H.. :funciona 

em sua linda aede na Travessa Gar

cia, 92, Bairro Tenente 1a.rdim, São 

Gonçalo, Estado do Rio. 

Seus toques são a.os lábados de 

M em 16 diaa e aa eomultaa às •

gundas-~iras com Pai Joio do Con

go a partir das 18 horaa. O jogo de 

búzios é aos sábados a pa,rltr dei 

9 hora.a da manhã. A casa segue o 

ritual de Umbanda e tem na chefia 

o Al.u!á Carl011 do Boiadeiro, Mãe 

Peqw,na Lurdes Sü.w.. <>p .1org• , 

lMi&. AI ~ CCJm a Pomba. 

Gira P&d.iUla do Ro■eiHl llio às aex- : 

tM-CeirM a p&l"tit- du 18 lloru. 

Apt"OV'9iWnos ~ oporlunidade 

pen com1dar o oooileoido Babalo

Má numinenae pua comparecer ao 

programa "A Verdedc 8àe o :Espi

:rtt,ismo", trallendo aa,g,ua. &>a sel.12 

filhos para cantarem, durante o 

horário da. iJ·an.ami111iío, algumas 

curlmba& 

Será no Próximo Sábado em 

Sepetiba o Toque de Nanã ! / 

No dia 211 próximo estará 1 
~endo fe1tt.ejada. a mais ve
lha iabá. Em todas as casas 

espíritas os t&mborE!6 ruta
rã.o louvando a Nanã, que pa
ra os católioos recebe o no-

111e de N. Senhora Santana. 1 
Jl i,t;,,u~nuo a um gentil con
Tlte de. Ye.lorixá Mariazinhe. 
FUpi, zelador Mário Barcelos 
• todos os seus filhos de san• 
lo estarão neste dla. em se
petiba pa.ra. fazerem uma pe
quena gira de confraterniza
ção. Os que desejarem ass1S
fu- a este toque deverão en• 
tra.r em contacto com a Mãe 
Ell.s nl\ sede do SORE ou pe
lo telefone "249-3128" a fim 
de marcarem o horário de 
encontro na Praça Ma.ué., 
ponto final de um ônibus que 
deixará na porta do t.erreiro. 
Espera-se ., comparecimento 
de um grande número de pais 
e mães de santo, que e= sua 
presença prestigiarão a festa. 
la. O endereQO do terreiro 

O Inicio do toque e:«,í. pre

visto para àe 18 hoHI!, 

leia Sempre 

O Tablóide 

"GAZETA NA 

VU9 AttVA" 

Xan.gô de O~ro 

, \ e as -Correntes ! 
A Roça do Xangô de 

Ouro, dirigida pelo Baba
lorixá. Mário Barcelos vem 
realizando suas Correntes 
de . Caridade t,c,das as quar-' 

• tas-ferias e a afluência do 
público que ali vai em bus
ca de lenltlvo para os seus 
problemas tem sido bem 
grande. A corrente tem 
fett,c, realmente coisas ma
ravilhosas, desde que seja 
feita com fé. Além das 
quartas-felra.s o terreiro dá 
toques normais aos sába• 
doo, sendo que o do próxi· 
mo dia 29 será., como já 

está sendo anunciado. ne 
terreiro de Sepetiba. M 
consultas nesta casa são à.e 
terças, quartas e quintas• 
feiras. Jogo de buzios coxa 
o zelador do santo Mário 
Barcelos e às segunclus ·!ei• 
ras e sábados com a Pomba 
Gira Maria Mulambo da 
mãe Elis. A sede provisó
ria da Roça é no Suprem_o 
órgão das Religiões Espl
ritas: ru&- Pernambuco 1161, 
estação do r:icantado, on• 
de o babalor xá Mário Bu· 
celas e todos os seus LlhOt 
aguardam a sua v:sita. 
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RESPONDENDO AOS LEITORES 

SA:NDR.A L1!llT.E - P: i= ftll'dade que 
• Poolbas Glns gostam de colaffa, brin
cos e pwse!ra.s? o senàar acha Jato cer
to? 

B: Aa Pombas Gira., são es:pú1toll que 
ee acham em fase evolutiva. 8'o natu
ralmente V'&idooas e eu acho certo pre.. 
aenteà-.1116 com o que elu gostam. .a. 
Maria Mulambo que trabalb& oom a EUs. 
mãe pequena do meu terreiro, gosta mui
to de l>lJQUterla.8 douradas, mas gost& 
mais &Ulda de Ci€&rr06 sem filtro e chs.m
pagne. ll: gooto dela, e esse gosto pode va
riar de uma Pomba Gira para outra. EU 
acllo que o gosto de uma entidade, seja 
ela Exu. Pomba Gira, caboclo ou Pret.o 
Velho, deve ser respeitado. 

IR IA .NlJNffi - P: . Como se pode 
conseguir a preoe <la Corrente Mental que 
o senhor Jê no Pr0glI'a]Il& "A Verdade So
bre o Esplri.tiSmo? · 

R.: Pretendo manãa.r 1Dllpt1m1r e vou 
enV1a.-Ja e t<>dos que escreverem para o 
SORE - Rua Pernambuco, 1161 - pe. 
dindo-â. Vooê já está na fila pa.l'a rece
ber uma copia. 

GENI DE SOUZA - P: Onde podexel 
encontrar um bom Jogo de búzl<is? 

R: 1'odo Jogo e bom, desde que .re•io 
com llOnestide.de. N'"ao posso indicar mn, 
poJB eu tambEm jogo e logicamente so me 
responsat>Jtm pe.io meu. 

NELl DE AZEVEDO - P: Quando 
uma pessoà ~ atravessando uma ms.Tf' 
pesada, isto l>()Cle ser problema de santot 
O que se deve fazer? 

R: Todos tiem<>s ne: vlda fases boas e 
Jnás_ :As v=e:s a má soi-te que parece nos 
pen;eguJr durante WD& der.e:rmJnad& e;x,. 
oa é mesmo problema do santo e a pessoa 
deve consultar um 2ll!la<lor ou aeladara de 
sua con!Jançá • ver . o que deve faur . 

IR.AC.EMA NASC.LMENTO - P : Par 
que será QQP sempre que entro em oemi,. 

tér1o stnto ~ sono fora do comum e QU&-
1e não comigO la.ndar? 

R: Você deve prrOIOU!l'2r um zel.ador 
para que ele veJ& ~ búsica qual 6 o aeu 

MARIO BARCELOS 

santo. Voei poderi ser fflba de Obalual 
e esClli:' em tempo de feitura. .Acollaelho-& 
a não Ir a oemitér!OS antes de 'Nll' isto. 
pois 9ooA pode até "Bo.larff. 

LUCINDA DA OONOEIÇAO - P: 
Por que os ~ e Pombu 01nla são &pre
sentado:, ou ca-.a comecci&la oam dú· 
fl'e6 e ra.bO? 

R: Eu aooo iate> um conceito erra40 
sobre os ezus e acho que oe praticantN 
na nossa Umbanda de1eliam não com• 
pr!9.r as Jma..oens que ~vessem este aspec
to. 

R06A LUCI.A - P: Qual o ende~.o 
do SORE e quals os dias de consultas? 

R: O endereço do SOR.E é Rua Per
nambuoo, 1161, no Encant.ado e as con
sultas são às segundas e sáibados com a 
Pomba Gira, Maria Mulambo e às ter 
ças, qu.a.rtas e quintas-feiras o Jogo de 
búz'os. As consultas são- sempre a paitjr 
das 1'5 boraa. 

JANE BARBOSA - P : Qual o banoo 
que se deve tomar contra a !a~Ja e o mal 
olhe.do? 

R: AB ervas mais ~ são: o alr.e 
~o. bem com Deus e vence deman
da, mas existe uma Infinidade deseds pa
ra o mesmo flm . 

ROQUE CARJJEJRO - P: ~ bom um 
filho de Omulú ter C60borro em ca.o;a? 

R: • sim, os animais seguram multas 
coisas que podertam a.t!ngir ao seu dono. 

NORMA COSTA - P; Quais as dias 
de sessão no seu terreiro? Qualquer pessoa 
pode ir? 

R: As sessõe6 são aos sá.ba.d.oe a par
tir da.a 20b~. A entrad.a é franca pa,
ra todos oo que thn fé e sabem respeitar 
uma oe.sa de ae.nto. 

VIGILANTE OLIVEIRA - P: Qual o 
d.la que se trat& Xangõ e OxaJá? 

R: :x:aJJg6 é Ae quartM-felnus e OZa.
. lã àa sextas-fe!l"as. 

WALTER COSTA FERRElRA - P : 
Qu&l o Caboclo que tem nome de CObre.? 

R: Eu CODbeço o ca.boclo Cobra CO
rel, e o Caboo1o Soou.ri. Eltlst.e -também o 
Caboclo ~ mu ene eu não oonneço. 

Terreiros Que Estiveram 

V tsitando Nosso Programa 
Terrelroa que se naeram 

representar domingo passa
do no programa a VERDA
DE SOBRE O ESPIRITIS· 
MO: 

l 'enda Espirita Vovó \la 
ria Conga da Aruanda, rua 
São Roberto, 2() • casa 1 -
Babá Nonnélia C a s t e l o 
Branco, sessões às i;egun• 
das e quintas-feiras ia., .iu 
às 22 horas. Consultas: 
s egundas-reiras com Vovó 
Conga e quintas-feirdS com 
a Pomba. Gira. 

O ) : ; (O 

casa de Caridade Reino 
de Angola, Ilê de Omulu 
Ogiba, rua Botocudos, lJ5 · 
Freguezia, .llha do i'WP.1' 
n ador . Babalorixá Ari E'er
ran te. 

O):: (o 

Cabana Es'Qlrita CalJoclo 
Taubaté,. rua Leonld:::., 67 • 

Ramos. YaJOnxá &Dllla 8. 
Martins. Sessão àa ~:x.taa
feiras às 20 horas. Consul• 
tas às quartas-feiras às 20 
horas com Pomba Gira 
Lonam. 

O):: (O 

Ilê de Abaloiá, ~bantl 
Oiá Decl. Festa da ~•aria 
Padilha, dia 5 de Agosto . 
R ua Guararapes, 1,jt-e 26 • 
quadra 12 - São Bernardo. 

• o) :: Co 

Centro Espirit a Pai Mané 
Dangola, rua Júlia Antu
nes, 62 - Pilares. Babá Es
perança Simões. 

O) : : (O 

Tenda Espirita O gum 
Rompe Mato, Traves.-;a Re• 
c!fe, Nilópolis. Bab'<llorixá. 
Anselmo F. da Silva. Pai 
Pequeno Vilmar de Lima. 

Terreiro do C3.boolo Pena 
Verde, rua Bernardo Gui
marães, 108/110. Ba.balorixá 
Ney Ribeiro. 

O):: (O 

Tend aEspirita. Recanto de 
Oxalá, Rua Minlstro Gabriel 
de Piza, n .0 70, Jacarepaguá. 
Babá M.inervma G o m e s 
Guia-Chefe Caboclo Beira
m ar e P reto Velho Pescado. 
Sessões às quartas e sábados 
às 20 h or as. 

L.EJ.A AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 

UMBANDA 
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Pedimos ao1 terreirol, sejam ou nlo 11,. 
lladoa ao SORE, que desejarem ser anuncia
dos no Tablóide ON na Umbanda e no Pro
grama A Verdade Sobre o Espiritismo, que 
enviem a programação de suas festas e giraa 
até a terça-feira da semana que antecede à 
festa. A visamos que não temos cobradores • 
que toda a propaganda, tanto no rádio como 
no jornal, é inteiramente gratuita. Espera
mos oa noticiários de todos vocês. 

Exu do Lodo Ganhou Boi 
Realizou-se no dia 15 pró

ximo pas.sado o monumental 
toque o Exu da. Tenda Es
pirita Ogum Dilê que tem 
sua sede na. Rua João Ribei
ro, 549 casa õ e é dlrigida 
com mUita firmeza e carinho 
pelo oabalorlxá Jurandlr 
Cinnell. O Exu homenageado 
recebeu de presente um boi, 
que após a matança e o ri-

tual de praxe foi servido MIi 
presentes em forma de go,
toso churrasco. O Exu do 
Lodo foi também muito pi-e
senteado peloo seu.s seguido
reti que tem neste. entidade 
um amigo leal que procura 
sempre resolver seus proble
mas. Que Ogum lhe dê cada 
vez mais luz j o que D6e 
lhe desejamoa. Sarav•. 

Escolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Primário - Bandinha - Baby Engli.sh 

Ensino &pecializado 
Grande área para recreação 

. Rua João Alfredo, 32 - Muda 
Telefone: %32-0%56 \.. 

DlREÇAO DA PROFESSORA NELY 
MATRICULAS ABERTAS 

FOTOGRAFIAS EM TERREIROS 
Odet.e, 6 especial.lata em fotogratlaa de terrelrol 

e está • d.lapqaição de todoa para fotografar solem• 
dadea obrigaçõea em mataa, cachoelraa e meamo em 
camarlnhaa, bem como batlsadol e ca.,ament.oa. OI 
intereau.do., poderio ligar para 258-8319 p.t., • dei• 
xar o recado para a ODETE POTóORAFA. 

Tablóide GN na Umbanda 
Um jornal de utilidade pública da nossa religtiol 
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Meus Irmãos, presados • 
des,conhecidos leitores que 
tM>s prestigiam mesmo anoni
mamente, quando nos pro
,pu.semos a levar a bom t.ermo 
4ualquer missão de pronto 
encontramos os do contra pe
lo simples fato de serem do 
eontra. Prfficlpa.lmente quan
do a missão é em defesa ele 
'IJlla coletividade, classista. ou 
religiosa o que é o nosso caso. 
llo entretanto apese.r de ca
lejado em a&SUDtos <lesse 
MISTER, nunca encontramos 
IIJD& razio Justa e real do 
porque de sermos constante
mente, levados a esecração 
pública e sermos aa eternas 
VlTIMAS clo6 inverteradoa 
INDACAS DE AFOFO. Ago
ra com maior dose de respm
abilldade por este.rmos lide
rando uma parcela de nossa 
querida UMBANDA na bai
D.<l& fluminense. em pouco 
mais de noventa dias de per1-
1tstente e insesa.nte trabalho· 
pare. procurar arrumar a ca
aa apa.re.ndo as are.sta.s e re
euperando as "ovelha.s desga
ra.da.s" de nosso rebanho. 
Deixando inclusive de dar a 
devida assistência &o le.r, pa
ra dar a vós outroo Irmãos 
de FI:, o que temos de bom 
• nos é determ!Jlado pelos 
ORIXAS. No entretanto cau-
11&-nos espécie quando "Ilus
tres prelados· da Igreja Ca
tólica Apostólica e Zeladores 
de Ortxaa, que a.póis paaa
rem pelo semonário e cum
prirem com os preceitos de
terminados Pelo RITUAL do■ 
CULTOS, por despeito, inveja 
cu fe.lta. de capacldade e mo
ral, descem ao lodaçal e pa,
BIIJll a assacarem ofensa.& e 
difamações soment.e compa
llvels àqueles tidos oomo 
rne.rglnals irrecuperáveis. Há 
'fOCês meus Irmãos que pelo 
Yisto este humilde servidor 
do exército de OXALA, está 
ln c o m odando-os não sei 
porque. Mais vou deixar bem 
elaro a vocês, sou homem 
macho mesmo e não muleque 
e tenho ClW'so de responsabl• 
J:idade por isso astou nes 
knportante cargo de lhes co
mandar, atribuição dada por 
TOCês própriOs se estou con
ke.riando seus interesses aio 
outros assuntos que pode.-e
mos debater em lllftla re
não levar ofen.sa.s para casa. 
• meu maior defeito é falar 

. de frente sendo por multot 
i OOtlSlderado um gro6SO por 
• não levar oren.saa para cua. 

Me deixem em PAZ pois te
nho uma mlsão a cwnprtr e 
ae vocês não tem coragem 
de lutar, ftquem. de lado. 
Ma.is pelo amor da santa não 

GAZETA NA UMllANUA 

(NOTICIARIO DA ORDBM ESPIRITUALISTA DO BRASIL) 

Pobres I n,dacâs d.e A/ô/ô 
pertubem. Podem encerrllhar 
suas armas porque ainão vão 
morrer de dentes arreganha
dos, se pehSam que deixarei 
a 111issão na metade do ca
minho. Vocês meus Irmáol! • 
companheiros de lutas que 
estão servindq de instrumen-

Escreve: MlRON FILHO 

tos de nossas lnlmlg05 gra
tuitos e ainda mais engro&
lalldo u fileiras elos PARI• 
ZEUS e FARSANTES. To
mem cuidado porque estou 
be massessorado e com exce
lente eobertura do ASTRAL, 
não se iludam. Agwa mala 

do que lWDCI, ~ ftrme -
mo uma rocha. Alm1 detu• 
do Pat Xangõ o homem da 
Justiça es&I. em nossa lira. 
Se.bem mais para eocerrar • 
CAES LADRAK • A CAB
RUAOEM PASSA. 

Terreiros Que Recomendamos 
Terreiro Afro - Brasileiro l 

(Yle D Dan) - Rua Péri· 
eles.~ Reden
tor. J9IY:; Direção 
esp!rl ua or x Marty 
Simões. Sessões de 15 em 
15 dias aos sábados. 

e. E. Jesus de Na.zarete 
(Umbanda) - Localizado a 
Rua Jequetiba Mimoso,....19 
Jardim Boa Esperança.~
ford RoXO...:, Atende para. 
consultas aos sábados de 13 
à., 18 horas. Sessões de de· 
senvolvimento aos ciábados, 
de 15 em 15 dias. Gira co
m,..ndada por Caboclo Rei 
da Mata V\rgem. Vovô Z~ 
Campelo. A direção da Cal!a 
e.rlá entreJ:\'UP aos cuJda.dos 
da eflc!ente Yalorlxâ Maria 
Jo~.na da Concelcão que é 
aux!l!ada nelas samba.~ Ana 
?,,{~.r!a e Miir\a das Gr1.cas . 

CEnh'o Esnirlta t1o Orfeu
Rua Nllópolls 131 -

. J. de Merltl. Ses· 
15 em 15 dias aos 

sábados de 18 às 22 horas. 
Sob o comando de tndlo 
Sartu e Trmão Cigano. A 
direção espiritual é de res
ponsabllldade da Irmã Dal
va R2mo.,. 

Tenda Espírita Ogum Bel-

e -Rua Perl 9 -
. J. de Meriti. Aten• 
consultas u segun

das, quartas e sextas·fel
ras. Sessões de 15 em 15 
d!as aos sàbados. Dlre~ão 
dos trabalhos ao encargo 
da Yalor!xá. Odllia Gonc;al
Tea. 

Cabana Espirita TI'& Ir
mãos - Rml Francisca Gui
marães~ e - Vlla 
Norma.~- s. l. de 

Merlti. Seasões de 15 em 15

1 

dias aos sã.bados. Atende 
para consultas: segunda.a. 
quartas e sextas-feiras. de I 
10 às 18 noras. Na p~1-
dêncla da casa esta a eft• 
ciente Yalorixá Irene da 
Silva Rocha. 

Tenda Espírita Jurema da 
Estrila Gula - Vem de· 
.senvolvendo um sistema de 
trabalho eficiente e 1entro 
das normas exigidas pelo 
Ritual de Umbanda. merce 
das excelentes qualidades 
materiais e esp1rltuata de 
nossa Irmã Yalor\xà Unat
de Saldanha Ramos. As 
sessões de desenvolvl.mentoa 
são realizadas aos .sábados 
de 15 em 15 dias. Coman
dadas pelos formo.,os Ma
lungos Caboclos Jibóia e a 
rainha da Umbanda a que· 
rida Cabocla Jurema A se
de está localizada a Rua 
Nã.~2?9 -Vila Zulmi
ra.~ S. J. de Merl• 
tl. 

Abaçá N. s.• das Candeias 
- Cult.o Afro·N~ão de Ke• 
to situado a Rua Fran~is-
co ou1=· S16 - vua 
Norma. Ede - s. a de 
Merttl . oes de 15 em iD 
dlu aoB sàbados. Tam~ 
atende para consultas u 
U~aa quintas e sãbado.~ de 
12 à., 18 horas Dl~ão Es
piritual da Yalorlxà Maria 
da Hora P. Stlva. 

Centro ESDírlta N. s.• cta 
Conceição Apa.ree~-Rua 
Tenente Souza Ra-m 389 
- Vila Norma Eden 8 
J. de Merttl. o 1>f!lc, 
Babalorixá .João Orlando 
Salgado. Realiza seal5ea aa 

quartas-feiras. Atende pa
ra consultas de 8 as ló ho
ras. as segundas, quartas e 
sextas-feiras. com Pai José 
da Ronda e Pai Ogun da Li
nha. 

Tenda &pirita Cabodo 
Arranca Toco de Guiné -

2S-D@ 84 - Vila Norma 
Eden - 8. J. de Meriti. 

jogo de Búzios e 
e o n s u 1 t a s às segundaa, 
quartas e sextas-feiras de 
9 às 18 horas. Sessões aos 
sâbados, de 19 às 3 horas. 
Direção espiritual da i,re1-
tlmosa Yalorlxã. Maria se
pal L. Coutinho. 

Centro Espírita Vov6 Lut
• D'Angola - Culto de 
Umbanda fundado em 16 
de março de 1940. Vem de.s
de esa época realisando t'm 
trabalho de grande vulto 
em prol de nosa selta ~m 
a cura de diversos Irmóea 
considerados sem salvação. 
e um trabalho quase que 
uiônimo pois os mentores 
espirituais da casa não que
rem alarde das açõea 1111 
pratfcadaa. no entretanto 
oa que foram beneficiados 
em contacto com a repor
tagem tweram questão de 
alardear os beneftclog re
cebidos . A direção ".SP1r1-
tual est6. a cargo da sim
pática e atenciosa lrmã 
Yalortn Ione Marla da SU• 
Ta. A& consultas são reaH
zadaa u segundas. quanu 
e sextas-fel.raa de t is 18 
horu. DeMmvolvimentoB u 
quartaa-feiras de 19 u 'U 
horaa. &.ta casa de carlt1a· , 
de eatã tocal!zada l Rua 
Noel B. 8. Marsal. 10'1 -
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Vll& Ko~~ 8. J . 
de Merltl.'... "-...J.._ 

Tenda FAplrtti Vov6 llo-
• Baiana - Ritual de Um• 
banda. 8eM6es de desen
TOlv1mentoB aos dom•n•ms à 
atendlmen·os para u e.
su.lta.s às segundas quartaa 
e sextu-feiras de 12 à.a JI 
horaa. A preatdênc1a da 
casa está aos cutdaat)S da '
Irmã Adil O. de Ollve\rai. 
direcão espiritual Fra11e!sol> 
da s11v!I 

C B. caboelo Rompe MP 
1o, Caboclo Arranca Tôco f 
Oxósse Brasinba - Locali
zado à Rua Vera Cruz • 
- Vera Cruz Velha. Munl
ctplo de Mtgue] Pereira -
&,t. do Rio. Atende naftl 
consulta.a a.s segundas -
quartas e sextM·feiras. a. 
8 l.s 18 horas. Sessões 411 
desenvolvimento aos sibt,o 
dos de 20 às 5 horas. A 6" 
re<;ão esp\rltual est.ã. a car
~o dn T,.,.._;.., l\ ... ~,_ ... 1,., ,wq_"f't-
nho. na Pres\Mncla està 1 
abeneP-ado ,Tnâo de J 0 sus. 

Tenda Espírita Cabocle 
Sete Flexas - Localizado 1 
Rua .Tuds- '1 - vna 
Norma Ede - S J . <la 
Merlti. quinzenal• 
mente ~ domine:os de ~ 5, 
às?~ ho,.,.c Do<1 J i7~ n~.-.qul• 
tu u segundas, quartas 1 
sextas-feiras de 8 à.q 18 ho
raa. Direção esplr!tual cW 
nossa ded'cada e comneteu• 
te Yalorlxá Luzia Antóntll 
de Fátima. 1 

Oentro Espirita N. S.ª a. -
Concel~io - Situado ... 
Rua Regina. 
P ue Su~la. Belford ..,. 

!Atende par . 
segunda.s. auartas e..,.. 

tu-feiras. de 8 b 18 ht.>t'llli' 
Com u seguinte senti~ 
des: Caboclo Sete Fle
Vovõ Camblnda e Exu Traaa 
ea Rua das Almas. A pre
aidêncla e direção esp1rltull 
está entregue a.os euliiada1 
da eflloente Yalorlxà Mil'o 
ria da Luz. 

Comestiveis Sinhá e Portuense ·Ltda.· 
Doces para corte - balas de diversas qualidades - Atacado e varejo 
Preços especiais para terreiros e umbandistas em geral Massas diversas 

pelos menores preços 
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DA CACO EM .E H '' 
, Os ditos populares encerram pro- WLADffillR CARDOSO DE FRl<:ITAS 

funda sabedoria. Dizem os antigos: 
~uem é bom já nasce feito", ou: "Pau 
flUe nasoe torto, não tem jeito... Isso 
tudo se aplica perfeitamente no caso 

_ da Umbanda fluminense. 
f 

o Usurpador da Umbanda flumi
; nense era um bom profissional em sua 

antiga carreira. Tirava boas colocações 
. nos concursos, tinha porém uma ten
' ciência marcante para o crime. Cada 
- '!liegrau que galgava em sua carreir~. 

levava também grandes injustiças e ar
bitrariedades que conscientemente pra
ticava, sempre visando o dominio pela 
opressão, e principalmente seu benefi
cio pessoal. É o que se clai:"'· ·0 ·-:a de 
inteligência d1rigida para o mal. 

Em 1970. veio a-sua "grande ehan
ce" de enriquecimento ilícito. Afastado 

precocemente da honrada claSse que 
pertencera, ou prevendo o seu desliga
mento pelo ambiente desfavoravel que 
criara, J. Goulart não resistiu aos ace
nos de elementos da mesma natureza. 
acostumados a golpes e à traiçâo, sem 
o mínimo de respeito à condição hu
mana. 

Sob o pretexto de "ajudar,, a con
clusão das obras do Hospital da Um
banda, o usurpador foi, viu e gostou. 
Calculou, em sua inteligência maqma
vélica, que o empreendimento, quase 
conchudo, feito com grandes sacrifi
cios pelos umbandistas, em poucos me
ses terminaria, com o prestigio que Uilt• 

deava ter. Era também seu pensamen
to. usando da mesma tática sórdida e 
atemorizando o quadro social, tirar Oã 

direitos patrimoniais dos associados, prus
sando a importante obra a ser sua c>ro
priedade privaà&. 

- Hospital dá dinheiro - dizia, 

esquecendo da natureza beneficente e 
religiosa das entidades. 

Isso tudo foi percebido pelos asso
ciados mais interessados, e que acom
panharam de perto os lamentâveis 
acontecimentos. após o "assalto" e a 
renúncia forçada da legítima Direção. 
Nunca antes viram "mais gordo" o ilus
tre usurpador, que se acompanhava de 
"capangas" e de "secretárias", e que só 
entrava e permanecia na Federação e 
no Hospital exibindo acintosamente ar
mas de grosso calibre. 

Há muitas testemunhas da fami
geraaa Assembléia de 13 de março, tu
multuada pela "gang". quando perce
beram que os umbandistas não acredi• 
taram nas calúnias e nas provas forja
das contra nós. os legítimos fundadores 
e dfrio-entE>s e nPm se intimidaram com 
os gritos e cenas de desrespeito nunca 
antes presenciada naquele ambiente que 
sempre fora eminentemente fraterno. 

E 3.gora, qual será a próxima aven
tura, o novo "galho" do trôpego vilão? 
Os umbandistas exigem "prestação de 
contas" dos quinhentos milhões arre
cadados em dois anos de atividades ilí
cltasl 

PRESENÇA ILUSTRE 
NA CONTINENTAL 

------=-

NA UMBANDA, o General Moacyr Pac-
ca tem sido um baluarte na defesa dos 
interesses dos umbandistas fluminen
ses. tomando exaustivas providências , 
para o restabelecimento da legalidade. / 

' lll!l· 

andista convicto. o referido irmão per-

É
nce a uma familia de ilustres gen 
ts do glorioso Exército brasileiro. 
m pessoas do gabarito moral do G 

eral Moacyr Parca que contamos pa 
1soerguermos a Umhanda fh1-- · ~ense 
1 b -aue ainda se encontr~ so a açao n 
fasta dos intrusos e traidores. 

' --- -----APELO AO SECRETARIO 

DE SEGURANÇA 

A Comissão Executiva em Defesa 
da Umbanda faz um veemente apelo ao 
digno Secretá.rio de Segurança Pública 
do Estado do Rio de Janeiro. Cel. Fet"
reira Braga, no sentido de serem toma. 
das providências urgentes contra os ele
mentos implicados nos lacentâveis acon
tecimentos da Umbanda fluminense. 

Há um mês ó · General Moacyr Pin
to Pacca fêz entrega, na Dtlegacia de 
Nova Iguaçu, de representação acom
panhada de candentes provas dos cri
mes cometidos. e os referidos indivíduos 
continuam achacando os terreiros e se 
locupletando das importâncias recolhi-

No domingo, compareceram ao pro- das pela Federação Espirita Umbandis-
ama "A Verdade Sobre o Espiritismo" ita do Estado do Rio de Janeiro e do 
egrantes da Comissão Executiva em 'Hospital e Maternidade Espírita Umban-
fesa da Umbanda, entre os quais o /dista. 

General Moacyr ntnto Pacca, Preside.n-
~--ªº QQn~elho d'a referida cmniSliân. 

Como os prezados leitores têm co-
-n..,ecimento. at.,. .. , . .r. .. iln T., .... · . ..:i 

/ Urge providências de Sua Excelên
cia para pôr cobro às irregularidades.. i 
São dois anos de corrupção e imorali- 1 
dadesl 

A Dpyf,rJpa da Espiritualidade 
~Leia texto na Pâc- S) . 

r ~,., ~ .~.~ •, -~ , , , - •• 
- - . 
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O Cantinho da Corrente Mental A TOD101S 01S 
TEDEm,os· 

o.~ leit.ore;; do ooblól.de q. ue I 
me no.:.ll.i.m oom a atenção 
estiio nabitu&dos a ver na , 
MAE ELIS que procura res
pond,er e aconselhar a todoo, 
uma pessoa c-&lma e comedi
da. Porém, quando aconte
c,em casos como o Rififi no 
cemitério (at~ hoje não des
cobri onde trabalha a tal 
Maria Oongs encapetada.) e o 
que vou comentar hoje, a m1-
nhe mãe Oiá. encC6ta o fogo 
da revolta me agita e tenho 
até medo de mim, pois noo
aas hOl'!IS desconheço tudo o 
que não seja o direito de um 
aer humano .se defender. O 
caso 6 o seguinte: tenho uma 
ftlha de santo pela qual sin
to grande &fefção. Ela tem 
llérl01 problemBl3 em sua vida 
conjugal e não sei que nem 
porque, o seu marido !oi oon
JUltar um Tranca h.ua de 
Bangu. Até af nada dema.ls, 
pois nem todos gostam de 
Pomba Giras e ..sse aenhor 
que nem aequer conhe9o, tem 
o direito de procurar o que 
ele acha certo. Eu adoro 
Tranca Rua. E' um Éru 
quent.e e eu conheço vários 
bl:lmena e senhoras que tra
balham com ele e não criam 
probI~ p&?'a nJnguéql. Es
te a que me refiro é diferen
te. A consulta dele eerve pa
n tumultuar e Infernizar a 
Yida de quem o procura. o 
marido da minha filha de1-
:IIOU-ae levar pelo que ele •dls
• e estê. procurando enlou
quecer & menina. Porém o 

1 
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caso não va ificar assim não, 
e.se~ na.nca · Rua suburbano. 
Estou escrevendo iMo na tar
de de segunda-feira e hoje 
mesmo à noite Irei à sua 
consulta. A moça Insulroda 
irá comigo e eu q~ro -.er 
se você terá COl'&eem de re
petir na minha frenti! e na 
dela o que diue J)8l'a o ma
rido que em má hora lbe 
procurou. Ainda. não estou 
dando o endereço da oonsul
t& dest,e Tranca Rua porque 
nãr sei, mas para a semana 
ji .saberei e darei publica
mente pars. que outras pes-
10as não sejam vitimM da 
calúnia que ele lança sobre 
elu :e.r& você, Tranca Rua, 
um lembrete que é também 
uma advertência: - A moça 
que foi caluniada por você 6 
minha tuba. de santo. Eu me 
chamo Mãe Ells e llOU mAe 
pequena da Roça do Xangõ 
de Ouro que 6 dirigide. pelo 
bsbolariú J.U.rio Barcelos. 
Carrego uma Ian.sã raspada 
hi doze anos e & qualidade 
ckla é Inhat.opé. Trabalho 
u segundas-feiras e aos sá
bados com uma Senhora 
P<mba Gira. chs.mad& MAR.IA 
MULAMBO e estou compran
do est.e t,aru!ho. Se o caso 
for para ser resolvido no !•n
to, eu J' lhe dei todo o aer
"190 e estou para o que aer e 
Tier. OUO não seja só coisa 
de Exu, acon.eelho a pa.."8.r 
com as otensa.s contra esta 

l\lAE ELlS 

moça, pois ea.Idnia 6 llrhne 
previsto par lei e eu tenho 
capacidade suficiente para 
saber se é meamo o ExU que 
eatá talando ou se a mãe de 
santo tem alguma coisa com 
tm;o. Caso a segunda hipó
tese se concretize, os n05308 
advogados entrarão em ação 
e serã aberto um inqu6rtto 
para processar quem tão mal 
procede em nome de uma 
religião. Garanto a voe!, 
Tr1P,nca Rua, que isso não va.1 
ficar assim. A minha filha 
não 6 Mona do Aló nem me
tá-metá como você afirmou. 
Caso você não saiba o que 
quer ditJer estas palavru, 
procure um pai ou mãe de 
santo competente que tradu
zir« para Vttê. Aceite ,,o
rém o meu conaelho: Toda 
pessoa que procura uma oon• 
sulta traz coost~ algum pro
blema. caso você não po.'!S& 
solucioná,-lo, procure não pio
ri-lo eom palavras que le
vem o desespero e a dllYida 
ao coração de 111em já estl. 

. sofrendo. Deus lhe ilumine, ! 
Tranca Rua, e ponhii uma l 
tranca em sua lingu&. 1 

--X-
Mãe Ella atende oom Pom

ba Otra Maria Mulambo M 
segundas-feiras e aos sábados 
a partir das ~s borai! na sede 

1 
do SORE - Rua Pernambu
co. 1.161 no Encantado, au
xlliad& pelo vodunce z-1--e 
Erangf. ' 

Pedimos aos terreiros, sejam ou não fl. 
llados ao SORE, que deseja1·em ser anuncia,, 
dos no Tablóide GN na Umbanda e no Pro
grama A Verdade Sobre o Espiritismo, que 
enviem a programação de suas festas e giras 
até a terça-feira da semana que antecede à 
festa. A visamos que não temos cobradores e 
que toda a propaganda, tanto no rádio como 
no Jornal, 6 inteiramente gratuita. Espera
mos os noticlârios de todos vocês. 

·elê V.isita 
_Progr,ama! 

Domingo p&a'l8,do, o Pl'081'&
me. • A Verdade Sobre o li:!1-
p,ritlsmo M:Te a ll'&ta sur
presa de receber a rlsita de 
um das mala conceituaàoa ae
ladores-dz-&lnto da atualida
de Trata-MI die Ielê, Babe.
l<>rilcá da CU& do Xa.ngõ de 
OUro, que ae tut& scompa. 
Lbar de al1f\KMI ftlb011-de
&u>to. Dando -- ouortntee 
i.me pequena m--. dO que 
.sbf. diller para louvai o 
sar,to, Iel6 puxou algm:nu 
cantigas que oootribuú'&m pa
ra alegrar ~ candomblecls
ta~ que ouvem o pro«ra.ma. 
O querido pe.1-de-Se.nto con
\'lt'J'llOU a.Jgun.s minutos com a 
l'lêt' Elt.s e disse-lhe que cos
tuma ler e admira o que ela 
escreve em ll<l&SO Jorna,l. 

Tant.o bastou para que a • 
tomw;se cativo da gent!laa 
Que tran.sPll'a da forte peiwo
nalldade de 1elê e deeejame 
tr a grande fe$.a que ele ole
re<erá no próir;imo di& • ck 
"SOSto em beneffeio daa CJbns 
do novo Abaçá. SerA uam 
rci;oa.da fett. com eepectal 
car.tnno pelas 1aoú ela Cl!IS& 
• oant.ará oa.n 
:Banda do oanec&o. ~ .. 
Of:rteza de que centlenu da 
irmãos admiradores da OIS& 
ele X&ngõ de ouro enarão 
pr~&entes, oem assim oomo lo
dt,s os comp0nent.es da Roça 
do .x.angõ õde ouro, equipe., 
do Ta,blóide e dO programa, 

A Verdade Sobre o Ell>11'1tis• 
mo. Até lá .•• 
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·li! '•~ 
'1i! claro que não me acho um poeta, nem 

um sonhador, .mas diz o ditado que de poeta e 
louco todos nós temos um pouco. Felizmente mi
nhas loucuras são mínimas e a veia poetica, vez 
por (?Utra, se pronuncia e vou passando para o 
papel as coisas que nascem na minha cabeça. 
Um dia, isso já tem muito tempo, fiz uma poesia 
que diz: "O orvalho é a lágrima da noite, que 
parte tristonha quando chega o dia, deixando 
em seu rastro os bares fechados e as taças va
sias. Noite do sono inocente das crianças, de triS
tezas ou alegrias. Noite às vezes de esperança, 
tem sempre um quê de nostalgia. Mas a noite 
vai ser sempre triste, porque entre ela e a outra 
que virá, um dia inivitável, sempre existe e as 
noites nunca hão de se encontrar." 

Agora eu pergunto de mim para mim mes
mo. Por que saiu de mim este verso? Eu até 
gosto das noites, mas de fato, o verso tem a sua 
lógica. O dia é, via de ·regra, radiante e alegre. 
O Sol bendito aquece a todos nós, sejamos pobres 
ou ricos, brancos ou pretos e eu pergunto: E as 
noites, são sempre acolhedoras? Não. Existem 
irmãozinhos nossos que viyem sob marquizes e 
embaixo de pontes. Curtem o vento frio das ma
drugadas, vastos de corpo e alma. Perguntem, 
como eu jâ fiz, a um deles, o por que daquilo 
tudo e em cada uni, achamos uma intransponí
vel barreira da conformação. São entes inani
mados e sem poder de luta. Não crêem em nada, 
nem em Deus, nem nos seus semelhantes, nem 
neles mesmos. Vivem esperando a hora de mor
rer. Sofrem esperando a hora de descansar e 
quando morriem, o fazem da própria sorte quo 
lhes é madrasta e grossclrn. 

Mas existem outros tipos de noites e estas eu 
não sei se feliz ou infelizmente conheço bem. 
Lá se vão muitos e muitos anos, mas me pare-

--~~------

Terreiros Filiados 

Mário Barcelos 

cem que aconteceram ontem. Vivi na noite na ' 
minha juventude e um dia cheguei à conclusão 
de que vivia, como muitos outros, num •bar cheio 
de homens vasios. Algo me impelia a sair da.11. 
a mudar, a procurar outra rota, pois meu barco 
estava em mares e rumos errados. Minha vida 
era uma noite constante e eu precisava mais do 
que ninguém, de viver um dia radiante e de àot. 
muito sol. Atrã.s desta luta íntima e encarniçada 
que se desenrolava no meu eu, existia a certeza. 
de que o bem um dia suplantaria o mal e assim 
foi. Cansei de apanhar da minha teimosia, fiz 
as pazes com a razão e decidi me entregar a 
Deus e encontrei o dia radiante que eu sempre 
quis, mas do qual corria. Eu achava que viver 
na matéria era muito .mais proveitoso e teima
va em não querer me espiritualizar e cumprir 
a minha missão que estava escrita e dete:rmi
nada pelo nosso bom Oxalá. Sangrando na ma
téria, com o coração partido pelas indecisões, 
resolvi, respeitoi;amente abrir os braços. para o 
céu e dizer: Pronto, Senhor, já aprendi tudo so
bre a noite. Quero agora viver o dia da missão 
que o Senhor me entregou. Quero seguir a trilhá 
clara das mais claras manhãs e ver as gctas de 
orvalho caindo preguiçosamente das rosas, cozno 
se elas estivessem chorando. Quero, meu bom Pai, 
ser útil ao meu semelhante e dar um pouco de 
mim para amenizar o sofrimento do meu povo 
e da minha gente. Comecei a· andar e esqaeci 
das noites, esqueci dos bares cheios de homens 
vazios, e vivi a eterna. manhã das ros~ e cão 
orvalho. 

Muitas vezes, querem me fazer voltar à: 
noite, mas me resta a esperança do verso que 
eu mesmo fiz. Jamais voltarei para a noite da. 
vida, pois sei que entre ela e a outra que virá, -. 
um dia inevitável sempre existe e as noites 
nunca hão de se encontrar. 

-- --=::-- --==--=-=·."":..: 

ao SOR·E 
ftn4a Espirita V1>v8 'B!lÍllftO 
Rua P•nh.&4. 321 
l!abalorb:á: Vitor dos Santos 
l'enda Espirita Naná Bumquê 
ltua Pl:-al, 39 - Casa 1 
ilalorixà: Dagmar 

Praça Bezerra de MenezeE, 50 
Babalor:xá: Antomo Francisco da. 811,a. 
sessões aos sábados 

Terreife Espídta '11, C:tl•N•'o Urnlia!lb 1 
Rua Tangará «.t 
JaJonxa Crnzelea Costa 

Bessões aos sábados 
!renda Espll'ita Caboclo Rei ao G1tiné 
aua Q111oto. S2 
blonxá: Olga Vle.ra Lei~ 
Be:lsóes at>S sábad~ 
!l'e!tda Espirita CaboeJo Tupi\ 
Parque l'Pntagna s/n.0 

ilalorlxá. C.éla ch.ntos 
l4esoes aos sábad<-a 
Tenda 1<...spirita Sagrado Coraçio de Jesus 
Bua Coi-rea Telxl'lra 103 
llalorixá: Eff'111a de Castro Costa. 
8easões u :iuartll.b e sábados 
ll'cmda Espírita Xsngô e lt-m:mJ:i - Aba~ 

qá Osóue Guuranl 

\ 

Abaçi do Pena Branca 
Rua do .Rc.ptro, s/n.0 

- Vl1& ·cava -
Nova Iguaçu 

:Sabalorixâ: Ode:11 
Sessõea aos sábado., 
Tmda Eapírlta Cat:oclo Ja~u 
Rua Carloo Costa 58 
Ialor,xa· Ruth CUcy 
~essões as segundas e sextas-felraa 
Cabana d~ Amor e Caridade Vovó Cata.• 

rin.a de Angola • 
Rua Gt Grsfée. si; - Fundos 
Ialorixâ: Sebastlar,a M'arla da Sllvi. 
Sessões aa quintas e .sá.bad~ 
nê de Ogum Dile 
Tt.ua V1tur Meirellcs 2U 
Ialorixa. Olinda Alve.l Franco Lu!a 
~ uma veis -pc:r mê.a. 

Sessões aos sábado.!! 
'lenda t .spírit?. Caboclo :\lr.ic!'é e lemanjii 
Rua. }ifcneze~ Vle1r&. Hll , 
lalorl.xâ • Aidll Sa.I1tanr. df ~w~ 
$e&sões a.li ;:eguncl,i.<>-feira.0 

Ca'ntinbo de Oxalá , 
nua São Lu·1 Gm za~a.. 2312 - c_i.sa 3 
Ialonxa: f!f'Jena B:->.rroc:i Mr.tlas 
i:iessões as segund"'l! e quintr.s:feir ~-~ 
Centro Es1'írita O:tós.~ Rcm~ Mato 
Rua Analia Fran.~ 557 • 
Ialorixá. Maria A.u.gusta Pere!r:- d2 So:.Zl 
1-;essões li$ ~ein;nd:,,s e a .... ,• sãb::id, s. 
Tenda Esi,irita Senhor do Bonfim 
Rua Jm;a.ra, 47 
lalor...xs: 01:.nda. Pl.nto Moraes 
Sessões u aesundas. qua1·ros e seirts.s

felru 
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uilo Povo e Vibi,apão ! 
ot,.u~uo ~ao, • a ... ça ao 

Xangô de OUro, participou 
juntam.ente com o terreiro 
d.i .1wsa eistimacta Mar1azi
nna 1',llpi. .:i-. um grll.lld..c.so 
toqu.: em 1ouvoi- a Nanã Bu
mque ,evado a efeito no .m
do i;erre1ro daquela conheci
eia 'ialor.J.."l:a, na locallà·.,je 
de Sepet ba. 

A ca~a ucoi. lotada e o to
que que teve inicio as 18 ho
ras 'ie prnlongou até ao mi
cio ja ma ,rugaaa, com gi:an
de i.ibraçao mu-ta paz . O 
vibrante Caboclo Araki co
mandou os trabalhos e todas 
as ;,essoas pre,entes recebe
ram consult..-~ das entbadcs 
que oaurnran: naquela o::a
~1io ·.nclusive de Naná Buru
quê que hnnr-:-u o &errcli:o 
com a sua pres nça. 

Para surpresa geral se :tez 
presente também, o Caboclo 
Laçad.or que usando a ma.té
ria do seu menino, Mário 
Barcelos deu a.lgumas consul
tas e conversou longamente 
com muitas pessoas que pela 
primeira. vez o viram eJl1 ter
ra.. ~-----------.. 
Leia Sempre Aos 

Doming:os 

"GN'' Na Umbanda 

Os T erreirns Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes· Veículos 

De Divulgação; 
]'\PfõfnF GN NA U:\'rBANDA - Circuh aos 

domm~os com a G4ZETA OE NOTtClAS 

REVIS'l'A ORIXAS - Mensal 
TUDO SOBRE O ESPIRITISMO 

Programa ''A Verdade Sobre o Espiritismo" 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E. 

CLINICA MÉDICA - DENTARIA 
ASSISTÊNCIA JURIDICA E 

{)UTROS BENEFtCIOS 

Inscrições na Secretaria: 
Rua Pernambuco, 1.161 - Encantado - GB 

Fotografias em terreiros, praías, cachoei

ras e ob1igações em geral. Batizados, aniver

sários e casamentos. Solicitações pelo telefo

ne pf 229-a327 • 

JACAit~PAGUA 

Vende Sitie com 200.000 m2 no Caminho do Sertão. 
Locai ótimo para. l'erreiro de Umbanda, tem 2 grandes 
cacr.oeJ.ras, próprias para obrigações e rltual.s na mata. -
Informações: Te!. 221-3699. - Facilito. 

Estiveram presentes ao iio
que, a Babá Edith, o Babalo
rixé. Elias do Templo de Oxa
lá, a Babá Laura Domingues 
e vários outros dirigentes de 
terreiros, além de nume1:oso 
público que prestigiou do 
ln.ício ao fim ao t.oque que 
foi de fato muito bom. 

Don:i. Mariazinha Filpi ofe
receu aos membros da Roça 
do Xaugô d! Ouro um mag
nifioo almoç, no domingo e 
à tarde a caravana regressou 
para a cidade trazendo mul
tas saudad~s ~ e.,perando que 
muito em breve noYo toque 
,e realize em Sepetiba. onde 
tivemoo a satistac:ão de fazer 
novos amigos. ROgamos a 
Oltn!á que ilunúne a coroa 
daquela Babá e que rua l\lãe 
Oxum lhe dê muita paz e 
muita ~aúde pua que p~·ssi
ga se de-:l\c..mdo ao ~l!.T'to com 
o carinho qu,., se dedica. 

Notícias DE Et1uip~ 
Vovô Chico 
CASA DE YE:.\BNJÁ -

h.uf Cristó,â.o Go!ombo 108, 
CaY.ambL Babalaô - Pauli
"ho Esta casa reaiizou no 
d;a 30 d.e jal!.'10 uma ::a11a 
de Yaô da Sta. Antonieta. 
~tiveram vário., zelado:-e~-do
Ss.nto pr~ntes à ce.sa este
ve bastante cheia e coneu 
tu Cio magnificam<ént;~ be!Il. 

1 Pa-abéns ao Paulinho. 

-0-

Gra.nde teste rol realizada 
na Tenda Espírir.a Vovo Slm
p!·;c.ill - Ru.e. Alvares de A:u
veC10 n.9 34,3, oaxa!IWl. Babá: 
Isaura. O toque foi uma iou.: 
,ação a. Naná Buru.quê. Foi 
oterecido a01;, p:-esent<>...s lllll& 

&11".a!á. Esteve pres,,nte o 
Ce.utínho do VO'Vô Chico "()ID 1 
o babalaõ Obe udo e seUt. n
ltio~--de-Santo. 

Tenda Espirita Caboclo 
I·ena Verde - Lcca.li:&ada ne 
au Ireré n.9 544, Vicente de 
Cervat:ho. Babalaô: Valter. 
Guia-Ohef-~: Caboclo Pena 
\'t-rd?. Se&sões às segundas
feil'as e sá.oo.dcs, às ?.O hO:as. 

-0-

T"n.da Esplrite. Ogum Guer
reiro - Rua Vangoh r,.~ 157, 
rxi castilho •. Babá: Venda. 
Consultas àJ; quarta.s-feirns. a 
partir da,~ 1li hmas. Se&,ões 
públicas e.os sábados, dai 20 
ils 2a horas e V sábado do 
m&. etra. dos Compadres. 

Corrente Mental 
da Caridade 

Você pode fazer sozinho em sua casa, ou 
com seus amigos. uma cadeia de pensament.o 
positivo por intei-médio do livret.o intitulado 
CORRENTE MENTAL DA CARIDADE. Você 
pode procurá-lo na sede do SORE, na Rua Per
nambuco, 1.161. no Encantado e assim estará, 
também, ajudando a nossa campanha de aqui
sição da nossa se-de própria. 

NA RONDA DA FÉ 

ABAÇA DE OXALA - R,1a 

1 
JJ. !Ot. 39, gua"ra 14:i - Jar
om, Maravllha - e .G.a.,<.le. 
t'nib-u.s: soo - D-rig1<1<- pe,o 

1 
:tlnbe.lorixá o. ildo S1 va. 
At,ende p:aa Jogo º" o.,~.íos 
as segundas, quana; t. sex- · 
tas-feiras, no tend,·o ,!to na 
Rus Ana Barbosa n.ç 21 
Méler, das 8 às 15 no.as. 

TENDA ElS?.LÍUTA VOVô 
lllARIA CONG.'\ - Rua Se
castião Driunnot n.9 2:ili AI1· 
clneta. Dil"4P,da peia Ya:orJ• 
x.a Nilm. Atende pari. jogo 
de búzios das 14 às 18 no.as, 
nas ~xtas-feiras e da,.'; b a.s 
17 horas, às quarta.;-tei.Ja:!. 
Toque a~ sábados e toclc úl
timo sáoo.do do m-êo, t:,Oque 
l)lfftl OS .E:lru5. 

'l'ENDA ESPtRITA SAO 
SEBASTIÃO - Rua Gu.ate
msia n-º 367, Penha Circu.a-r. 
I:.1rlgide pela Yalorixá GUlo
mer Sanooe,z;, "A Feiticeira 
di. Prnha • . Atende para 
C"r.sultas às segundas quar
~ e sextas-feiras. 

ü~N'flL SALDANHA , 
'I 

CENTRO E&PíltlTA SAN•
1 

'l\) ANTONIO DE PADUA -
Ru., Ra.dlum, lote 5, Alu6ttn 
-- &.iado do Rio. DirJ&1.dO 
pt.1a Yalorixá Efiglenia Bati.. 
,a ctc 1-·r lta,;. .Reallza.rA -
d;a 19 do corrente mês, ''DO 
te> .e,ro·, de aua. :tilh& Belri
n1t Batista com o Sr. ~ 
,;o Correia. O casamento serA 
Ceitc, no ritua.1 de UmbMlda.11 } 

-*- \ 
TENDA ESP1:RITA N, fà& 

IMAOULADA OONOE[ÇAO -
Ftu&. Lino.ria, Quadra B, Lote 
i8 - Goo,dal,upe. Dirigida 
pe11> Yalorixá Net11158, Salaee 
Lagrota. Atende pen. OOIINl• 
tas àJ; segundas, quartas • 
s•.xias-teil'll8. Toque todoe • 
&lobados, li 

" TENDA ESPml.TA OABO-
Cl..C OA.\O"OS DEU:> E fllo 
MANJA - Rua Tl.ala, 38, ~ 
cha Miranda. Diric'ida. ptlO 
P.abalmim J<mnlanO :Rllm,. 
!, tende às seguindM, ~ 
e sextas-feira& para OOID8ul
t.a Toque Jlft1'a o santio, aot 
ai,bados, de 111 em li diaa~ • 

Escolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
e Pnmario - Banctinha - Baby Engllsb -

Ensmo Especializado 
Grande area para recreação 

Rua João Alrredo, 32 - Mudl? 
Telefone: 232-0259 

DIREÇAO DA PROFESSORA NELY 
MATRtCULAS ABERTAS 

., . 

• 
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Nova .Oxuaa Oaaboa /1 
,Digiaa De "' li D IA} 

i& a i 'ªªÀ ,e 

Tenda. de Umbanda Cabo-

1 
cio Al.Tanca Toco, Rua Barão 
de Jaguari, 263. Convida nos
sa equipe para o toque que 1 
será :realiza.do dia 19 em ho-

me.na.gero a da.ta natalícia do 
terreiro. A casa ~ dirigida 
pela. Bllbá. Irene Ribeiro Pas
sos, 

• 
Grupo Espírita Viva Jesus, 

Rua Garcia Redondo, 107 
fundos. Ba.bá V&nda Morei-

Palmáres 
Festas! 

Casa B ranc.a Dos 
Tem Um ·Mês De 

ReQzt>em.os do Terreiro 
-Atricano casa Bran.co. doo 
IFIL,ma.res um gentil convite e 
• programação das f~stas do 
mé.• de ag~. Agradecemos 
au rela.dor Dundum Amê e 
case, ruJS seja possível iremos 
111.rmsti.r a. todas ela.s ou man
e.aremos um repr€Sentante. 
Conhecendo o carinho que o 
i)ovem · pa.l-oe-sa.nto t,m p(\-
1'11 com sua ca6&, temos a oe:r
tE,,11 de que a.s festa.s a.l.can
~ en,onn,e sucesso. o tier
l'f1r0 floa · slbuado na Rua. 
J.raque D.•º 1'15 - IAPC de 

Dei Ca.stilho. É a seguinte a 
p1-c,gra.mação cias festividad{s: 
Dia 5 de ago.;,to - resta dM 
Ifl bãs. Ola 12 de agosto -

Fest.a do Tempo. Dia 19 de 
agosto - Festa de Obal~. 
Dia 26 de agosto - Festa de 
i:onformação de Ogi. Dia 2 
a.e setembro - Satda. de 
"Iaó. Como voe& ~m ver, 
tcld<M os sébado.s de agosto 
!lt'rio de ~f&. bem ~ • 
prlmw-o .sá,be.do de eetembro. 
Fel1cld:a&s, Dur.ndum Amê, • 
Ql.e tlldo corra bem. 

Pena Roxa e Sua Festa 

!CeoebemOS d.a nos;a, qW!t.'i.
(la Ya.lorixá Neuzemir dos 
sa.nto,s LasrY, o convite pe.1-a 
a grande fest6 ean louvor ao 
Cabocilo Pena Roxa, on-liem 
realimda. NóS já conhecemos 
«> ce.r!Dho com que os filhoe
oe.sa.nto da ce.a organizam 
esta 11oilen1dede e temos a 
11t>Ttr.a de que a festa to! ma
ravilhosa. lnfellmnente. com
pi oml.119og assumi dos anterior-

!llf'nte não nos permitiram ir ••é lá, mas não ta!tará 01>0r
tlJJ1.idede de em bre,ve innos 
rever e abraçar os n0606 que
rld06 amigos do cent.ro Espi
n ta Sã.o Sebastião, LocaJiz.a
no na. Rua. Mante Lindo, 568, 
~m São Mateus. R~amoo ao 
DOfl6o querido Oaboolo Pena 
Roxa que, com a sua grande 
bondade, proteja sempre a 
todOIS nós, 

1 
Tablóide GN na Umbanda 

Um jornal de utilidade pública da nossa religião! 

Boa
Noite 
.Da.r boa noLte a yoc@,S, é 

ui.ai.b uma nece.."6idade ao que 
1.-ma obrigação. Vivo sete diaa 
a;pu-a-ndo a ho111. àe me en
eontre.r novamente oàln ,o
de Que W DO CQlllhi..,ço mM 
qi;e &ei que me conhecem. 
Com vooêli que me estimam 
Ge ~ e que me ajudam 
~ formar uma co,nviOÇão de 
qUt! nem ~ est.á perdido. 
vamoo, cano aoontece todos 
os domi.ng()S, i.Dicie,ndo um 
llOVO programa. Temos a oer
telil8. de que ~e :;eré, como to
doo 06 out?'(ls, oh-::io de boos 
V'lbraçôes e cheio oo amor, 
pols nós só temos amor paira 
lhE-6 dar. Eu me deooul!po ae 
as vêzes i;ou r~ido, mas ne
ceE6ário &e torna, poLs em 
cel'l.as ocasiões temos que 
deecer wn pouco p.i.ra sermoo 
at.erulidos por certss pessoas. 
Pe.r,a vocês, que n.-e estimam 
fie& a minha convioção e o 
m,e1.1 amor. Para vocês que 
ro.e oombatem, fica o meu pe
dido a Oxalá para que lhes 
àê muita saúde e muita for
ça pero. continuarem me 
C(.•mbat.endo. Ao ódio de cada 
'tlDl eu respondo com o meu 
emor, C01111. o n0550 amor. Boa
JlOite me11 querido povo e 
aaravá . .• 

• 
Betlii.aou•se oniem um to

que na caa. de Oladecf .(Ma
rll. (Belería) , Rua OQíx, ·262, 
fundos, em Rocha, ldl.randa. 
O t.oque 6 em louv(I" a Maria 
Padilil6 ·no m Ia.W Lc>'.á. na 
:Rtf& Guara.rapes, lot,e 26, qua
dra 12, São Bernardo. 

• 
o centro Espirita São Jor

ge, situado em Barra do Pi
rai, na. Estrada do Asilo, 6'7 
convidou nos.so companheiro 
Mário Barcelos para um to-

que boje em kllwor a OINI,.. 
luat. . 

• 
Tenda Espirita Cabocla .Ju

rema e Ximgõ Caõ, Rue. Dr. 
Cláudi<> Luiz, 123, Freguesia, 
Dba do Govemad-Or, Babá 
Ellnbeth de Miranda, Pre3i
c1ente M11t.om de Souza. 

• 
Abl\çá de Oiá. .Monlna., Km 

Tatuoca, 149, Heliópolis -
Nova Iguaçu, oonsultas • 
segundas, quintas, sábados e 
domingos. Yalorixá Flor, com 
toque a.as .segundos dominp 
de cada. mês. 

Teste do. Programa 
Acertaram o teste das músicas dcnningo P• 

sado, os seguintes ouvintes do programa A VEJI. 

DADE SOBRE O ESPIRITISMO, sorteados e'.ltl't 

os muitos acertadores: 

Odilia, Rua Inhangá, 42, ap. 602; Osvaldo LolN) 

Colona, Rua Dois de Fevereiro, 1.130, casa 21 s 

Ormezinda Alves de Souza, Rua Basílio de Brite, 

'lO, ap. 305. As cantigas foram de Preto Velho, 

Ogum e Xangô. 

FOTOGRAFIAS EM TER!tEIROS 
Odete .. é espeelahsta em fotografias de terreiros 

e está à dlsposição de todos para fotografar so!Pni
dades. obrigações em matas, cachoeiras e mesmo em 
camar!nhas. bem como batizados e casamentos OS 
Interessados poderão ligar para 256-8319 p.f., e de!· 
xar o recado para a ODETE FOTOGRAFA. 
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RESPONDENDO AOS LEITORES 

LUANA RICA.lIDO - P: Como se 
pode conbf;cer o anjo da guarda de uma 
;pessoa? 

R: A pessoa deve procurar um pai 
ou mãe de sant.o que jogue búzios, po~ 

! 8Ó num jogo se pode ver v sant.o que uma 
pe.s.soa •·carrega.''. 

f_! MAGRILIO SA - P: O que ê abõ? 
( 1 R: Abô é uma lnfusâc de várla.s er-
1 Ta.S que são quinadas e postas a. macerar 
num granae por.e de barro chamado 

1 

s,orrão. &erve para banhos de descarre- · 
SO ~ no perlodo dll feitura o lnlelado ln• 
sere pe11uenos gol~, do mesmo. Tem chel• 
ro muito .1'.orte .e grande poder de d.scar
ga. 

CAR.Mm.IA PAIVA - P: Onde se po• 
jle depc-sit.ar oferenda.s para OXum? 

R; A Oxum é A dir.ndade das águas 
1 doces e tf>m seus domln!~ nas C3:Choe1• 

r.as e ca.."<'r.ias, ma.,, se &. pessoa nao pu• 
' der ou não conher.er nenhuma cachoel• 

ta. pode t!lzer a -,ferenàa na beira de 
'1Jll rio de águas L'?npa.s. 

J'OSEMAR ALVES - P: Qual é a er-
Ya que tem o norre de chama dinheiro? 

R: Talves vo!!ê n~ tenha sab'do se 
expl cru . "-rllo que você quis perguntar · 
se esta erva existe Exisk sim e também 
é "<>'1hecida com o nome de dinheiro em 
penca. · 

LCCJ.ANO - P· Pod@ a Pomba Glra 
dom.na" uma pessoa obrigando-a a fa.• 
2er o q-1e nao qu~r, 

R; Pode sim. pola a lnfiuênc1a malé
fica de uma Pomta Oir& "de frente" é 
'j)O~ denial.s conhe<.'d1:.. O que v. pes.11oa. 
deve fazer oestes t"asos ~ fortalecer ., seu 
11RI1to e engamb.?lar a Pomba Gira at4 
que P.la fique .!M.'mf'Jl~ proteJendo a pe.,
eoa sem eaumr-llle mu. 

ORLANDO R. 1. - P· Que aanto l!e
ff ser tt v~ado para aue WMI papél.s an• 
'dem mata depre,;aa') 

R: Se N pa~la • refen111 a caaoa 
ae 1 ust1ca. ~ tine ote~er -..na obrt• 
wação ao xan11,. ebaDl&âo •lrlÃ .Justt
't'e-1ro e pedir-lhe que SA~ a aeu fa
ftr. 

MARIO BARCELOS 

ROSA UM.\ - P: Como se pode co
nhecer se uma eut.dade está mesmo 1n• 
corporacta '/ 

R: 11m pa1 ou mãe de sant.o tem 
m>rlgaçã.o de conhecer tsto. 

PAULO DE CASTRO - P: O senhor 
admitt, que um f!nl ataaue a moral de 
uma pesooa estando a. m~ma ausente? 

R: Não. não admlt.o que exú ou qual• 
quer 011tra entld!M!e ofenda a moral de 
innguem. eusent.e ou presente pota pano 
de um principio: toda., as pessoa$ que 
vão em busca de _ uma coMulta estao 
1>reclsanc10 de algo e não cabe a entlda• 
ae alguma pertubà·la ainda mals. con• 
~rdai' 

CAMILA ANTUNES - P: Oomo se 
flf!fVe agir quando vários .santos querem 
ba!xar ao mesmo tempo numa. pessoa? 

R: Se a pess<>'l. frequenta algum ter
reiro, cabe ao zel!l.dor do mesmo doutri• 
nar a., entldad~ !)ara qut- elas não tu• 
multuen. o desenvolvimento da pessoa. 

LtDJA GENTI!, - P : Ll num Jornal 
:;iue Pª"ª uma pi!sooa pas.c,ar num pon t-0 
rte fogo (leve prrrreiro ser lavada. de 
roupa t tudo, com cachaça O senhor 
&dota lst-0? 

R: Não adoto e acho muit.o perigoso 
este tal poot.o de fc.go . Acho que quando 
ise precl~a. q-.ielmg,T pólvo!'a deve-se p?n· 
.sar t.ambem na intt gridade fisica de cada 
um dos presentes. 

ROSÃLlA - 'P: Qual a melhor prala 
para se daT UUl 'l)resente a Iemanjá'f 

R: Qua,quer praia serve para se dar 
oferendas 3 raln'1a do mar mas eu pre· 
f!ro a do. .barra da Tijuca. pois as ondas 
arraatam logo tudo o que se deposita 
:nelaa. 

MARGARIDA LOPES - P: O que se 
deve fazer oom o COI)( d, água da prece? 
Moro em apartalt'ento e não posso botar 
na porta da rua como é acoruelhado. 

R: Abre a bteis da pia e despeje a 
!gua do copo Junto com a corrente. 

Francisco ReaHzou 

o 1&0sao compaubelro l'nlll• 
el8CO ·rorrea Dias. em J101De 
do 110680 taol61de e do soa._ 
correu giras visitando diver• 
•s casas entre aa quai.a .._ 
tacamos aa segwn~: 

Tenaa Bspfnta Vov6 Sim• 
pllc:a, .Rua Alvares AsevedO. 
163 tundos. que deu t.oque em 
louvor a Nauã, fazeodo-ee 
sresente a .Ba.bl1 .ri.n-, d& 
Tenda F~lta caboclo Sete 
Plexas, que • fazia acompa
nhar da Mãe t>equena • fi• 
lhos Babá Marta Neves da 
Tenda E.spirlta Obiratá e 
.AruandA. e ainda o n<>sso 
eompanbelro Ubaldo do Ter
ae.ro do Vov~ Chico. A festa 
teve inicio às 1 '1 horas e ter• 
w~ou à.s, horas da madru• 
pela. 

• Centro E.5pirita Jandlr& da 

Mata. Bu& Ah'area de Aa
vedo. 156 - Babà Maria Ci\n• 

cUda - Bea1lzOu Gira, tum
do kluvaçio a Nanl. 

• 
Caaa Jbplritu&11stl, Elitl'ela 

Dalva no .oovo endereço. Na 
Rua Leopoldin& Bastos, 88, 
do llOIISO querido • Seu Seto 
Ondaa" onde a f~ta fol al• 
10 àe extracrdinário com a 
costumeira a♦.ençãi> li08 di.rl-
1cntea da casa. 

• 
Tenda Espirita Ublratl e 

Arru<ia a .Rua Alvares de 
Azevedo - B!l.bá Ma.ria ~e
vea. Realizou toque cootumei-

" ro, convklou ioda no.saa equi• 
'pe para a festa, realiará DO 

' • 
• 

Tenda Eap(rtta Pena Azul, 
Rua Fernando F.Bquerdo_ 11'1 
- Babâ Din&. G.ras àa ae
gundas e sextas-feira& - o 
C1timo toque foi para Nanl. 

• 
Casa de YemanjA, Rua 

Cristóvão Colombo, 108, Ba
balaõ Paulo Cezar (Pauli
nho), e Yalor!xá Rlcardina. 
Salda de Yaô Antonieta da 
Silva Lopes (Abalaõ) - !ls
tavam present.e, entre ou
tros a Babá Dlna, os Babalo
rlxáa. Ventura, João Paulo, 
Hamilton do Seu Pena Bran• 
e& e muitos filhos de f6 o I 
Paul1nho JOIJ& bósloa de 8b 
àa llb. 
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T,erre:·,r .D 
.Luiz Caçador 

-
Tenda EsiJlrlta Nos.m ~enhora da Con{'elção - Bair• 

ro Itaúna - !l;â,o Gon<'alo, Est. do Rlo - Ba.balorixá Luls 
Caçador - Consultas s.>gundas e sexta., feiras. a partir 
das 10 hora., d:i manhll ate às '20 hora.s gira aos sába• 
dos de 15 em .. s dias - Luiz ca-:-u'!or re.sador e curador 
e procurado cllarlamente (X>r milhares de filh~ de fé 
que necessitam eurar um mal qualquer não gosta de 
publicidade. O vt>lb{, sem a.s duas l)(-ma• trabalha multo 
e procurado o,.;n:,o um bem esplrta que P. na local1dade 
cle Itaúna oM~ foi encontrado oor Kleber do Pande'ro 
que o entrev!!tO'" con.<l(:gulndo a:-rancar \lD1a fotogra.fia. 
deste grande espJrlto. de São G<m~alo. 

Alguns 
Nossos 

Terreiros 
Amigos 

Dia 28 próximo passado. 
eniai.anou-se mais uma vez 
• t.,arracão modest.o da Ro· 
ça da Xangô de ouro para 
fe&tejar mala uma Oxum 
raspa.da pelo competent.e 
baba!orixà Mário Barceloa, 
o Obâ releuà. A reata. co· 
mo l!empn acontece nesta 
casa fol espetacular e de
correu num amblent.e de 
harmonia e amizade. A 
Oxum foi criada no roncó 
pe.,ll voduncea Zazi Erangl 
e Koualuange e pelas yaô.s 
Miralecl, Sinda Loul e Pa· 
nancl tend.o recebido de 
seus pala criadores um ca• 
rlnho fora do comum. Por 
oca.q1ão da salda da santa 
para o "rum", o ato do ba· 
nho ~ocionou a t.odos, ten
do a Ialor!xá Marlazlnha 
Filpt confe8ado Jamais ha• 
ver a.vl.1t1do espetáculo tão 

t,oruw. A nova. yaô da Ro• 
ça dt' xar..gõ de Ouro rece
beu a dljln21 de Ya Danlê • 
seu erê chama-se Dengo. 
Rogamos a OXum que cubra. 
de t>Pnçãoe a sua filha e dl 
m11tto an a. todo.s oa qu• 
direta ou indiretamente ~ 
laboraram na sua feitura. 

A cua estêve naquela. 
ocasião completamente lo-
tad11 e o nome da santa foi 
tirado pelo Ebaml C&rloa 
Nenguanda da Iaruiã. Du• 
rante a s!llda. foi louvada 
também a querida Nani 
Burut>uê e foram ainda; 
mostrados ao públlco 11M 
suM danças ca.racterlstlea.s, 
a tan.sã da Matambalê e o 
Qxó."81 do Kltalamln e ain• 
da a bela Iansã que é Juntó 
do Vodunce Zazl Eran!do 

· um ,egttlmo e fiel filho, d• 
xangõ. 
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Nestas úWm&.11 anda,nçaa 
11\ae realizBmos na. área da 
Baixada Flwrunense, conBta• 
umoo com grande p..aar a 
ai,stência de uma e.norme 
~o de p€s.soas sem 06 pri.n
él)lOS comezillhos de moral, 
cO\llhecimentoo de Liturgia • 
&11>da o mais grave sem con
dlçôes de manter sew pró· 
pr10f! la,re$, com casas ue ca• 
ndaoe abertas e faz.endo Q 

N'{;olhimento de Yaõs São 
tfi&t& irresponsá.vels oe fabri
cantes da enorme Clb:ntela 
óaS Clinicas de P&ico-neu.ras
~a. • quando 6 agrava.do 
'ft.o para so hO&pl.cios. Necea
eãrto se faz que as entidaae6 
eh&.ma.das de COPULAS, em 
('lltrosamneto, ditem uma nor
ma de princlpios e ritm011 de 
L'JTURGIA. para evitar que 
.,. avolume ainda mata esse 
•1,cro que corrói a nos,sa 
--~ta. - Isso só poderá tam
Wm surtir efeito que.ndo ,. 
Irmãos não se deixarem llu· 
dlr peloo falsos Zeladore.s de 
Orlxás, coin C8.Sa6 ~.;rtas 
eem estarem !egaJJnente re-
1i81n.das como p~ssoas juridica 
• llgad06 aos órgãos de cúpu• 
•· Devem procurar as casas 
6e caridade com tradição e 
,eoonheeidamente com mérl
kla e cap&cidade do exercfclo 
cio mister do Sa,nté. Só U• 
Ilha estaremos contribwndo 
:ruimente pe.ra a mora.llzaçáo 
• alijar em definitivo essa Le
Jlão d.e Cosser-Barré. 

8EXTO ANIVERS.4.RJ.O DA 
0.1:.B. 

Bea.lillou-se C0III grande 
afluência àe públieo a Missa 

louvor aos 01:iltáS X..ngô 
e Nao n.uruoo-u.a. ~º p<&ri.A 
CIIII.' comemoniÇ<)ea ao eexto 
amversário de tun.dação da 
Oràem Espirita do Brasil. O 
lerrelro de Pai Xangô, tllll Nl-
1ópol1s, regorgitou de oomPo· 
uentes do exército de Pai 
Oxa.là, tendo ao ato ~a
recldc autoridades daS Munl• 
clpslida.des Nilo,ollta.na e 
Jf.uaçuana, além de simpati· 
r.ente5 e adeptos da Seita. 
Na oportunidade foram en
tregues diversas eomenda.s de 
Menção Honrosa às autorl
<lfldes e filiados, encerrando
le com um coquetel aos pre-
8E'lltes. 

IIUTIR.A'.O DA UMBANDA 

A.RAÇA DE OXALA COLO· 
CA NA PRAÇA O 7.0 BARCO 
- Num ambient.e cl? gran
de entusiasmo e concentra"º espiritual se processou a 
cerimônia de saí.da do sétimo 
baroo des.,a eiroelente Casa de 
Caridade, localizada na. Rua 
Lauro o. Machado, 4.08 
\f1ia Norma - Eden - São 
.1oA<' de Meritl. Oam o bar· 
neão repleto de entendidos 

GAZETA NA UitUANOA 

Mutirão d.a Umba;,d,a 
(NOICIARIO DA ORDEM ES PIRITUALISTA DO BRASIL) 

Os Cosse Barré _"põem carta e jogam de mão" 
Escreve MIRON Fll,HO l i 

no aa.nté, adeptos e ouriOIOIS, 
tendo a Diretoria se !)()rtaa•l 
,om esmero e · &tenção. Oi! 
tambores zuelaram 11,té a.ta 
wao.ruga.da 5f91· Que o l)Ub,1-
co se aperoebes.se do ~po 
c.ecorrl.do. Está cie pa.ra.oeos 
a Irmã Y &loriltá e eu n a 
Evangelista. dos sa.ntos, iendo 
coo;o paranillla.s as YaJorlxás 
Anadir de .Oliveira Santos 
(Y~ De La.icó) e Neura Fer· 
nandes <Ylê de Obra,lua,-ei) • O 
l\ii.rco est.é assim constituido: 
D01ona (H-,loiza) : Oxum 
Bll.loná, Dofanitin.ha CA.Dail
de): Oxum Miná.rolá-Fomo 
Clara.) ; Obalua-ei, Ginitê·Fo
mo-tim (Ne.irl: Yemanjá, Mi· 
Da.da, A nOS!la repo~em 
e.notou entre os presentes, 
Mhrina.J.va da Silva santos 
c~ueleuaslm); FraJlc1sCO dos 
Santos Cllalras <Que1.1561J ; 
EveraldO de Jt:SUS {TOliei) : 
F.;di valdira Bels Sa.nt.os 1Reli 
Remaice.ro da Silva <Iram) • 
Df>wunos de público o nosso 
a.g.ra.decimento à. 6impát!ca 
Dil'etoria de. Ca.sa, da qua. 
c:e:;ta.ca.mo.s, a Mãe Pequena 
!4&.ria .Izabel, 1-9 Vice-Pres· 
OE"nte - Manoel Jorge de 
Oliveira e a Proourad~a. Ve· 
ra Maria ventura de. suva.. 

YLE DE LAlO - Locali
itado na. Rua L&urtnda, ~ 
6 - Jardim Ideal <Redent.or 
- B. Roxo>, no próXJ.mO dia 
12 de agosto estará 1ouva.ndo 
os Orixás Yema.njá e Oba· 
lue.•ei, a simpática Ya.loxirá 
Ar.adir de Oliveira, está con
V !dando <>s irmos de fé P,ar& 

este culto. 

CENTRO ESPíRITA VO
Vô SETE ESTRJELAS DAS 
ALMAS - Situado na Rua 
ütus, Quadra ''C", Lote 9 -
l'\rArade de Araújo. Realiza 
srl-SÕE!s de 16 em 15 dias aos 
saoodos, de 20 horas em .die.n
te. Consulta& às segundas e 
Qt..artas-feiras. de 18 às 20 ho• 
ras . e no sá.bado, de 12 às 18 
horas. Entidades da casa: 
C'aboclo Ce.pitão da Me.ta. 
Vn,gem Cahoda Jupira, Ma
ria Glnoa. de Gulmarães: Erês 
Psulinho e Ma.ria.zlnha da 
Beira do corrego, Exus Sebe 
F';ems e P<lmba Gira Baianl
nha. A presldencla está nas 
mlios do destacado e compe
w,n,tr I.rmão R&ullno R. l"er• 
nlra. Mãe PeqUena, Maria 

A~a de Medem, a n06S6 
prezaoa lrmâ w. agra.decunen, 
KB p&a genti.l e 111JD.pat1ca 
aco..ruaa be mcomo aa refe
tf.l>CIOI flioiiosas a pea;oa dO 
I.JOi,S() Editor Baba.lorixà Ma 
r',ci .Barcelos. 

CENTRO D3lPJ:RITA VOVO 
C!iMBINDA DAS ALMAS -
Rua Boga.ri - São Franciaco 

- Be!tort ·aoxo, reamr,o\i mo
Y'.Jnenta.do l'Oque, sábaac úl· 
tano e no prónm.o <i1a 12 ae 
a&osto e.stal'á reverenciando 
OOff;6 formosa mãe Y~à. 
Apl'O\'eit&mOIS O ensejo p&ra 
n.tllicar o coante para a 
Diretoria compal'tcel' oa &eu• 
mio Geriw do dOIDÍJliO, dia 
ee»>, à.s 9 hoIU - Aaulnto: 
~deEstawt.oa. 

ABAQ.A DE OXóSSI c,ta. 
çiQ de Kêto), li.tua.do na Rua 
M(ID11e Serra.t, 1.2, E&taçáo de 
Coelho da Rocha. Estam06 
nt~t.&ndo falar com IJZ'• 
11,êJ:cia com a Itmá BdiY&ldi
n Rela &ult..06, pua tratar 
de a,56Unto de lntierêase de eeu 
Terreiro. 

CABA.NA l!SPtRlTA llAO 
.l'OR<J,E - LocaHwda oa Rua 
~ :176 - Sio nan
Cleco - Belfort .Roso -

Cl6KO de 'Omb&Dda t,em ' 
frt:ntie de seus dati.Dos o &b
ilegado e eswdioso no S&nté 
o Irmão Hilton Duarte de 
Almeida, esta bem organizada 
Cesa de caridade atalde pa
ra consultais aos sábados, de 
14 ài; 19 horas. Rea!i.Za ses
sõer. de De.senvolvi.tllento e 
CM!d!Í.d.e aos sábados de 16 
em 15 d.ias. Os Guias que dão 
assistência à ca.se. são: Ogum 
Oeurreiro, OxOSlie da Mata, 
l'al Manoel de A.rua.nela Erê 
Joà<>zinho da M.ata. 

TER.REIRO DE ANGOLA 
BOIADEIRO OASSUTJ!: DE 
J.IQUIRI - Situado 'la Rua 
'f•1ngm, 218, Vila Norma. 
E<kn - São Jeão de Meriti 
- Dirigido pela Yalonxá Ma
r.:.naiva Silva santos. Rea.li• 
• Toque de 15 em 15 dias. 
Alertamos a diretoria desta. 
Ca68 de Ca.r!dade pe.ra não 
faltar a reunião geral da 
O B.E. domingo, às 9 horas. 

'IENDA ESP.tRITA OAM~ 

BINDA DA O~ - Loca• 
w.aaa na aua Manoel - Rua 
Fwitinlla, 225 - Nova Cida
lk - NilópoliB - Atienae 
para consu.tas, àa aegUilda.'3, 
Quartas sext.as-teiras ele 12 
as UI noras. ~ àe De• 
•nv01vunento e ca.naeae &06 
sabe.dos, de 16 em U ciiah. 
liesponden.do peia pr"6idênd& 
a nmã Nl.lcéa Pe~ De· 
sane e Diretora Espiritual, a 
Ya;orisá Jovelina Gomes. 

TENDA ilSPt:R.ITA PAI 
SlLVESTRE E OGUM BEIRA 
MAR - llAJa Tipi, W -
V1lfi. Norma - Sden - 8f,o 
1014, c&e M.eriti reallza paa 
de DesenVOlvimellto aot. ,._ 
backls, de 16 em 16 41M, a 
partir das Jl horu. Consultaa 
partl.cUl&res • lle8Ulld&a, 
ouart.as e aestu-telru, de a 
M l'l bocas. A nossa deste
Ullda e valorosa Innà Yooe 
M11ria da Silva que peio seu 
Ul(.ldo especial de trato com 
06 Or1sás ~ eolhldo .nwne
~ êxitos, conta. também c,am 
o apolo efldentie da Irmã 
Presidente, Ma.tia ~nço. 
ou1u-Qlefes da cua: Ogum 
Beira var e PJ.l su-.er.ue. 

'J'.ER.R<EIRO .DS SENHOR 
1,0 BONFIM - OUltC18 de 
º* e Nal6. Dt.i localia-

A cada c1om1Dgo que passa 
maú: cresce o afluxo je zela· 
o.ores-de-santo Que com &ua 
PrEEença :vão incentivar o 
n~ companheiro Mário 
Barcelos e ap:audir o progra
ll'.a "A Verdade Sobre o &· 
p,r!tismo" . No domingo . pe.s• 
sad<. anotamos entre outras 
as seguinli,s personalldades 
O.P proa na nossa rellglão: 

Ielê PI.rês Fernandes, baba-
1,m.xá da Casa do X&ngõ de 
ou.ro - Rua Independência 
n.• 65 - Vilar doa Teles. 

Joaquim dos santos baba
lo:rucá da Cabana de Marabô 

tAG!NA 7 

::fl na Rua "Dº ~li! - 'IU& 
Pwma - Euen - g..., João 
.2e Menu - Atra ve.,,,;a um& 
r- de t·anca a.scens&.._ mer• 
~ ds uecucaça1. e ~mero 
com qu€ o nosso popuJar e 
oompetente . Irmão Ant.on10 
•oaquun Le.Je Ribeiro, vem 
osndo à. sua Casa de can
a.ao.e. Atende para 1ogo de 
~egu.Il6 à8 segundas. quartaa 
e sextas-feiras . S ·ssõ:!6 <1e 11 
em 15 dias, a011 sá,ba.<106. · 

CENTRO ESPiRITA OXOS
sg CAÇADOR DA JUREMA 

- Localizado na Rua VOita 
a.• 290-V -. \Ti.la .ia ?ellb& 

Guanabara - Em assem
bié18 realizada. recentemen
~u para dir,gir aeus des
~ -para o per10do 0.E: qua
~ anca 72176 a segutnie DI• 
retona: Presidente - Ji.ime 
da Costa; 1.0 \1.ce-Preinde?l• 
te - Sa.dy Fernandes aa '3ll• 
n.: 2.• Vice-President.e - Jo,. 
116 Borges d€ Va.sconce1011: 
I•• Vice-Presidente - .Rai• 
mul'.ldo Nonato de. Costa; Pro
curador - Terezinha Oli~i
ra da Costa; Diretora ~ 
rl.1.ua.l - Izabel Ca.rva.lho da 
C"~. Atende diar18.lllent.e 
p&r& jogo de D?l-<guns e 
oartas, de 9 à.s 17 horaS. 

AVISO AOS PILIADOS D& 
O. B. B. - O Departamez.
SO Ftnanceiro comuruoo qa 
por motivo de doença fal 
afutado das· funções de co
brador oficle.l. o nosso ll'lllã• 
l1cy Alves ·Mourão, e6tando 
turwlonando provlsoriamentie 
~ setor os Srs. Antonio 
Matos e José J!ldl.na.u:k San• 
taria. 1: llUoe está e\rCUla.nd:, 

. a Portaria n. 16/'12, que tra
ta do resJust.amento ds Tan 
eft ~ dos 1"1!iad06 e 
UIOel&dm. 

dt.6 sete Mares - Rua Prl-i 
meiro de Maio n,9 617 Bnge. 
ntlll Pequeno - Nova tguaçu., 

Ya 1ortxá Maria Ange:,ca1a 
da Tenda &pirita João sa
t1Sta da Luz - Rua Pata.
goma, 42, Penha 

Ya.Jorixá Eulika Bastos Do
flru da renda Espima Pai 
Antonio d'Ango:a - Rua LI,,, 
Clnio Barcelos, 367, IraJá. 

Yalortxá Aurea Roctr.guee 
P'etretta, do Centro 6SPlrita 
Cabana Pai Benedito da8 
Almas e Vovó Ce.tarma da 
Ba.hia - Rua Vieira Ferreira 
n.º 234. 

Rádio Continental 
A VERDADE SOBRE O F.sPIRITISMO 

UM ·PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS 001& AS DO SANTO 
,.. -

- Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros LHO 1WZ e Ondas CW1as, em 6.115 IWZ, f9 mts. 

Domingos das ~1 à 1 . Hora da Manh~ - Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -

Produção e Apresentação "".' * Direção Horóscopos - Co~entá.rii >s Respondendo aos Ou• 
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Lma .L<luraà can,lhosamente atendida por um doi; compom.-ntes da selecionada 
EqUlpe i~édica, ant'!.s do "assalto"' e d a paralisa,;ão do Hospital da Umbanda 

Lêndo os jornais desta 
semana, deparamos com 
dua, notícias que nos de.s
pertnram !l atenção. 

NOTICIOSO 
SE 1 ( 

Recebemos novos exempla
res do noticioso SEI, Servi• 
ço Espírita de Informação 
que como sempre tem muita 
coisa maravilhosa sobre es
piritismo e espiritualismo. A 
publicação merece sempre a 
.aossa atenção pelo seu con
·teúc.<> <ie fato maravilhorn. 
Agradecemos mais uma vez 
11, lembrança e rogamos a 
oxalá Que continue iluminan
do os nossos irmãos que con
feccionam esta publicação de 
fato mult;o esclarecedora das 
coisas da nossa crença. 

o Governador do Estado 
do Rio de Janeiro, falan
do durante a solen!dade de 
abertura da XXV Exposi
ção agropecuária e In
du.:.trlal de Sul-Fluminen
se, em Barra do Pira!, 
an.mcwu os contatos man
tidós com financistas ita
I1an0~ com os quais dis
cuti n a possibilidade de 
alastrar-se por todo o Es
tado do Rio um sistema 
hosnitalar moderno e den
tro de técnicas a.vancaclas, 
em termos de construção 
e et1uipamento. 

Em outro órgão de dt
vulgação, lemos com aten
ção ~ Pastoral do Arcebls· 
po dê Nova Iguaçu, • Dom 
Adr':mo na qual aquele 
representante r e 1 i g 1 os o 
aponta, como um dos gra
ves problemas da Baixada, 
a ~a.rênci:.. de As81stência 

~~:~-:a:_ti~és ~~1:ic~ 

favorecidas. Nova Iguaçu, 
por r:-xemplo sendo a oífa
va ridade do Brasil, com 
um milhão de habitantes, 
possui somente um hospi· 
tal Dúblico 

Dizer que 9s Hosp;tals do 
Estado da Guanabara su
pr~m a deficiência, não é 
verdade, diz o prelado. Prl· 
metro há u problema da lo
comoção do paciente e na 
ma1,iria das vezes, depois 
de 1.tendido não tem di
nheiro para adquirir o me
dicamento receitado. 

Observa-se também que, 
na. Baixada grande núme
ro àe habitantes não pos· 
sui nem o direito à assis~ 
téncia do INPS, que todos 
sabem ser paliativa. 

Ora muito bem, enquan• 
to um lider religioso cora• 
josa.mentf aponta as gran
des cteflciênc!a:. de uma re• 

t 
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glão Importante pela den
sidnde populacional e pela 
sua localização estrat.égi
ca. e o Govêrno do Estado 
proiura solucionar o pro
ble.1111 com o apoio de Pa1s 
am go. o que é importante, 
mans bra<,iJeiros, visando 
umramentc,interesses pes
soais paral:sam a conclu
são ae uIP Hospital de ini· 
clat1va eminentemente re
ligiosa e popular, depois 
de claren um "estouro" 
de quinhentos milhões, 
após o "assalto'• e a renún-. 
eia forçada da legitima di
reçao. 

Trata-se do Hospital e 
Mat,ernidade Espirita Um
band1sta patrocinado pe
la l<ederação Espirita Um
banJ!.sta d<> Estado do Rio 
de Taneiro e os principa~ 

elementos implicado., são: 
Jose Goulart Câmara, Le· 
not Lemos Wanderley e 
Cet.so Alves Rosa. Mais do 
que aventureiros e opor
tull:stas. os usurpadore., 
são acima de tudo, desu
manos e maus patriotas, • 
me:recem todo o repúdio 
dos Umbandistas. 

~ntenrui de anos se pas
sarão, para que os espíri
tos atra.zados desses in
vid:ios se redimam de suas 
faltas pois com suas am
biçóes desmedidas e g -
nânc.ia. pelo Alheio, l.mve
dlran1 que mllharee ele 1r-
m !1 os necessitados d e 
as:i•sténcla fôssem atendi
dos pela obra que com 
grandes sa crificios e.sta
vam ajudando a erguer, e 
que já estaria concluida 

Vemos o Jegfümo Presidente da Federação e do Hospital 
da Umbanda icmão Wladunir Cardoso de Freitas, ao 
lado do sauciosu Dr. Byron Tones de Freitas. então 

J.>residente ele Honra 



DIII •• ftlhe •tteae 11• a Um1tan•a eaCá -1"'• 
.. testa ,-..._ eMá OCllll Oxalá. i a pun v~ e ~ 

.-te mia .. 9fJtiembro iieNlmos dwus Importantes fN

thiclac1ea rdlciosaa wnbandistaa que são as comemora

~ das da.be de Cosme Damião (lbeija.das) e Xangô, 

respectivamente nos dias 2'7 e 30 de setembro. Pela pri

meira. va na história oo SORE deixarem-OS de realizar 

a Procissão do Grande Deus da Justiça, ma& mesmo 

all!lim estamos programando um M>que em seu louvor 

na Roça cio X&n.g'Õ de Ouro bem como em louvor elas 

eriauçu qae ,empn mereocra.m o nolifiO carinho. 

■ 

na 
umbanda 

~O Ol'ICLU DO SOB& 

Aao fl - DomJ ... , 1 • la.-felra, '°9-19'7Z N.• ã6.!3t 

enda São edro 
Um Casa Modelo 

Publicamos, hoje, no corpo do tablóide, uma ampla repor 
tagem sobre a Tenda Espírita São Pedro, que tunciona, atualmente 
em sua sede própria, na Rua Visconde de Santa Isabel, 39, vu. 
Isabel, e que é uma das mais antigas e tradicionais casas de Um 
banda do Estado da Guanabara, estando próximo de fazer cin 
quenta anos de uma existência de lufas e muito suor, toda el1 
dedicada a causa do glorioso Exército Branco de Oxalá. Vai neslê 
reportagem, a nossa humilde homenagem a um punhado de gente 
de boa vontade, que deu toda a sua vida ao santo, e que coo 
finua na árdua tarefa 6e fazer o bem sem olhar a quem. O innãr 
Bernardino é o dirigente do ferreiro, que conta, ainda, em su 
diretoria, com o nosso extraordinário e dinâmico Dr. Godofred 
Cesar de Matos. Le1am com atenção e prestigiem esta casa. po, 
ela é, sem dúvida, um modelo de organização e respeito, dentr, 
do ritual de Umbanie. 
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Centro Abaça Olorum de 
Ollaluaê - Rua Darci. Varga.s 
a,n, Sepe~:ba - Diretor de 
CUito: Cora ele Castro - ~
.sões de 15 em 15 d!as, aos sá• 
bacios. 

X X Jt 

Tenda Éspú·ita Tia Maria 
ào Rosarlo - Rua do Apren
àlz J, Vila Aliança - D1~ 
t.or dE. Culto: Adelin.. aoa 
Santos Fonseca - Ses.sõt:, de 
15 c:Ill 15 cllas. ao., Sàbados -
Gwas-<:hefes da Casa: na 
Maria do Rosá:rlo - cacocJo 
Serra Negra Ogum 7 On
da.,. 

:Jt X lt 

C&baDa do C..'a.boclo Tamoto 
- Rua da Coragem, 341 -
Vila aa Pellha - Diretor de 
CUlto: FranCISca de Fre.tas 
Soa.·t..s - Bessõe.s: toda sexta
fclra e !esta de 15 em 15 dlaa. 
- Guias-cheíes da Casa: Ca
boclo Tamoic da Pe<ira Azul 
- Preta Velha M.uia Lwza 
da Anlanda - Ogum Mati• 
nata. 

X X lt 

Tenda Espirita E.strela Gu.1& 
- Rua Boassu 320 - Ricar
do de Albuquerque - Diretor 
de CUJto: :osé Gilraldo Silva 
- sessões de 15 em 15 ct1a.s, 
aos ~abac' - Guta~-chefes 
da Ca.53, Ogum da Ronda -
Oxocé sete Montannas e Vo
vó Benedita. 

X X :a. 

Tenda F.spirita Santa Rita 
de ca.ss1.. - Rua Gullhenni
D&, .JU - blcar>tado - Dll'e• 

· t.or de Culto: Mana Rosa de 
Oliveua - S.ssões: ,egunaas 
e sextas-teiras - Guias-che
fes .l8. Casa. Inhasa. - ca
boclo M, ta Virge - Pomba. 
Gira do Cruzeiro - Erê Pe
drlnno. 

Tenda ~frita Nossa ae.. 
nhora das Cabeças e Nossa 
Sennc,ra d_ Bonfim - Rua 
Rego Barros 67, sobrado -
Ball'ro SaUde - Diretor de 
Cutto: Sebast1ar.a Garc?z Oli
veira - Sessõef às segundas, 
quartas e sextas-!elras ~ 
Gu 3;;-C ~s C'"l CJ a: o-.um 
Beira-Ma! - "rnhasã - Pre• 
to Velho Carrero - Oxóss1. 

X Z X 

Centro Espirita Maria dos 
Mares - Rua Felizardo Sa• 
Tedra, 756 - São João do Me-

GN na Umha11da 
(Orgão Oficial do WRE) 

EXPEDIENTE 

Editor. MARIO BARCO.OS 

Correspondincll: 

Rua Pernambuco. 1.161 
Encantado - GB 

AUR:tLIO MARCOS 

ritl - Direto:.- de CUito: Bnll• 
de Pereira Serra - Sessõest 
sá>lados de 15 em 15 dias. -
GIUBs-chefes da casa: Maria 
doo Mare~ - Ogum rleira• 
Mar .- Caboclo OlbóJ.B -
Tranca Rua da Mela Nolte. 

X X Z 

CabAna Ogum Megê Tira• 
Teima - Ru.1 Qulntão, 907 -
Piedade - Diretor de Culto: 
Conceição Santana da Cruz 
- sessões de 15 em 16 jilll! 

- Guias-chefes da Casa.: 
Ogum Mege - Camoclo Tira· 
Teima - Pai José. 

X X Z 

Casa de Euadecy - Rua 
Pedra Rosa, .$56 - R.icardc de 
Albuquerqut! - Diretor de 
CUJt.o: Clotlkl, d06 Santos Ro
drigues - Sessões aos sábados 
- Guias-chefes da casa: 
Ogum Boiadeiro e Erê. 

ria - Est.aàa do Coluban• 
dê, lote 11, São Gonçalo -
Diretor de Culto: Ni'zr Mu• 
n1z das Flores - Ses.roes de 
lb em 15 dias - consultas: 
segundas-feiras com Pomba 
Gira Menina. 

Z X Z 

Oent.n, Espirita Ogum Bel• 
ra-Mar - Estnda do M11.ra
eajá 8H, Galeio - Diretor 
de Culto: Isabel Leite Cardo
ao - Sessões: qua.rtas-fe.ras 
e sábados - Guiu-chefes da. 
Casa: Ogum Beira-Mar -
Pai Joaquim de Angola. 

Tenda Espirita Vovó Gam
ba da Bahia - Avenida H. 
n.o M7, Vila Norma - J'.>lre
t.or de culto: Antero Heleno. 

X X JC 

cabana de Pai Joaquim e 
Vovó Catarina - Ru11. Piau1, 
26 - juscellno - Nova Igua
çu - Diret-01 de Culto Ca.rll:
t.o da Baiana. 

li: X llC 

MARIO BARCELOS 

São seis hONS da tarde . Ne.s>te momento, forma
mos a grandiOl'Sa c«-rente M-eint.aJ. da Caridade para 
a .Prece de Oxalá e rogamos a t.odos os nossos irmão, 
que nos ouvem que coloquem sobre a me.sa de refei• 
ções um CQ,\J com água e uma vela acesa e que se 
concentrem conosco, para a noo.sa imensa CoITente 
de cura e justiça.. 

Vamos t.odos juntos olhar pa.ra dentro de nó., 
mesmo e anallzar os no.s,c;o., erros e acertos lle$ta 
vida terrena. Vamoo de braço:. abertcs implorar ao 
Pal, nesta hora sagrada dM seis da tarde, que no.1 
ajude, ne6ta imensa Corrente Mental da Caridade 
que se irradia peloo quatro oan .,oo do nosso Bra.sll, 
a:ting!ndo os mais distantes rincões da nossa Pátria. 
Vamos juntos, meus irmãos, farer a gra.nde cadela 
da força de pensamento e pe<l.r a Oxalá Que ame
n:ze os sofrimentoo dos nos.soo irmãos que aotrem e 
que e.st.ão despidos de fé. Oremos juntos para que 
nos seja concedlda a giraça de podermos ajuda,r aoe 
nOSSOis semelhantes. Vamos dlstr!buir amor Do.li co
rações que estão cheios de ódio. vamo:. dar compre• 
ensão ao.s que estão em desat·no e Que blasfemam 
contra Oxalá. 

Pai, postados aoo seus pés, nós 111.e suplica.moa 
clemência para os que erram, luz para os que vivem 
nas trevas da ignorância. e que não sabe-m que sem 
o senhor nada existe. 

Permita, Pal Oxalá, que por melo desta imensa. 

Tenda Espirita Divino Es· 
pfrito ..,anto - Rua Gustavo 
de Andrade, 173 Irajà - Di
retor de Culto: Téblo Afonso 
- Ses.soes: quartas-feiras a 
pa.rtu- das 4 horas e sábad~ 
das 16,00 em diante - Gutas• 
ch?fe• da Casa: Caboclo Tlra
Tetm.i. - Vovô Maria Conga 
Barnbõ. 

Corrente Mental da Caridade milhares de Irmão· 
zinhos nossos se espiritualizem e pa~m a compre· 
ender a nooess!dade que temos de ser t.odos ir
mã.os. Você meu irmão, ou voeê. m nha irmã que ae 
julga o maior dos sofredores, '"m"-re-se nesta hora 
do sofrimento do Filho de Deus Lembre-se de que 
ele pregou nas su~ andanças na terra. a hum!lda• 
de e o amor. Quando você se s-e-ntlr muito infeliz 
feche os olhos e veja no seu e,u fl lm1gem de Cr1sto 

Dê de O!D.nlcê - Rua. Frei- pregado na cruz e por certo você conc'uiré. de que 
ra Cardoso, 8. Vaz _Lobo - tudo o que Drns nos dá é ju.srto. O Pai multas vezes 
Diretor de CUito: Luiz~~!~-'!" '"-escreve certo por Unhas tortas. e mesmo nas amar-
de Ariii.Jo - Sass-ões: seg,n,..---- gurn.s ,a.,.,...,.,.,_ acra r oor se lembrar de 

X X Z das , qnJnta,-teJ.ra.s - OUIM- nós . 
chef~ da Casa: Caboclo Tre- A terra. meus irmãos. ê um planeta de expiação 

Centro ~irita. Vovó Rosá

~ ~ ~ - - - -4 

me 1'erra - Em Tranca Rua e purificação para que cada um, de acordo com o 
- Pai Mané das Almas. seu merecimento e de acordo com as suas ações, ga• 

Leia Sempre Aos 
Onmingos 
"GN" Na Umbanda 

X X X 

Centro Espirita. Ogum Hu
JJlBltà - Rua. Duarte Teixe -
ra, 331. Quintino - Diretor 
de CUlto: Margarido D'Avila 
- Sessões: quarta!:-feiras e 
sábados - Gula.s-chdes da 
Casa: OgUm Huma'tá - Xan
gõ Agoào - Exu Capa Preta. 

Os Terreiros Finados Ao SORE Contam 
Com Os SeP:uintes Yeícmos 

De Oiv1~qação; 
TABLóIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 

domingos com a G.\ZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS - Mensal 
TUDO SOBRE O ESPIRITISMO 

Programa "A Verdade Sobre o Espiritismo" 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E. 

CLINICA MEDICA - DENTARIA 
ASSIS'N::NCIA JURlDICA E 

OUTROS BENEFtCIOS 

_ Inscrições na Secretaria: 
Rua Pernambuco, 1.161 - Encantado - GB 

nhe o grau de luz necessár o pua atingir o Reino 
da Glória. Nenhum sofr·mento é tão grande que 
possa ser comparado ao sofr·m0 nto de Jesus. Por 
Isso, meu irmão quando voeê pensar que não tem 
um par de sapatos deve lemb:ar em seguida que 
existem irmã.os nossos que não têm n,m pé. Quando 
a sua dor for profunda, olhe p11 ra trás e 1embre de 
que milhares de irmãozinbos nossos estão sofrendo 
multo mais. Lembre-se de que mu·tos se encontram 
neste momento nos leproz;ários nos hosplc!os. na., 
prisões e presos a leitos de hosp ta s mas que sobre• 
vivem porque carregam Oxa1á nos seus corações. 

Volto a lembrar aos meus irmãos que Oxalé. vive 
em cada um de . nós. Se n~ am~mos ao nosso se· 
melhante nós o reforça.mos Il{I no...<>so coração. Se 
odiiimos ou invejamos. o expu'sarPmos de nós. Dell3 
nasce e morre todos os dias . N~sce qu:indo amamos 
e morre quando odiamos. 

Não se preocupem que Oxalá o ha por todos com 
o m-e$mO amor e dá a cada um o que cada um me· 
rece . Lembre-se prlnclp<1.lmenti> oue se dormfrm{)S e 
acordarmos Deus estará conosco e se dormirmos e 
não acordarmos estaremos com D"ns P. Isso s1gn1flca 
que de oualauer fonna est.<1mos sempre iuntos. 

Façam agora meus Irmãos os s~us oed;dos e orem. 
F~am uma prece Informal e convers·m roril Oxalà. 
Pe~ii.m o que desejarem e est-0 1•m certos de que o 
Ori~dor. nesta hora sagrada está a •ento às necessi· 
dades de cada um que o am11 e qne nele deposita 
tod"' a &ua fé e todo o seu amor. 

Depois, desoachem a água do lado de fora de 
suas casa.s e deixem que a vela se acabe. Os que ' 
moram em aparta.mentos oodPm d 0 machar a água 1 

na Pia e os que sofrerem de mst1f's m<t.terla.1s devem : 
t<1m<1r t.rês o 0 oueno,c: ll:OTPS d" á.'?''!\ ou0 estará flui· 1 
dlf1Mda e em seguida despachar o -restante. 1 

S11a bencão meu bondoso Pa'. E11 aue sou o me
nor dos seus ftlhos. lhe faeo um trd'do. Amenize 
os sofnmentos da humanldqde e tPrcloe os que lhe 
ivnoram ools eles não sabem o OUf' fazem. Agora, 
v~,.ês meu., trmiios que part.lclp•m desta fa.ntê.stlca 
Corrente Mental da Caridade faç"m comigo esta 
pequena preoe: 

"Pai. mesmo sofrendo, permita que cada um de 
nós oos.samos mantê-lo semJjre vivo. bem vivo em 
no."S(IS COTações. Assim seja". 
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Tenda Espirita São Pedro 

Um Orgulho Dos Espíritas 
Sem sombi·a de dúvidas, 

uma das mais belas casas 
de Umbanda da Guanabara 
ê a Tenda Esp1rita São Pe
dro, que tem a S'Ua sede 
próprla na rua Visconde de 
Santa Jsabeil, 39. em Vlla 
lsa.bel. 

Esta casa foi fundada 110 
dia 5 de março de 1925, 
época em que exist•am f11D• 
da os terríveis preconcettos 
contra o nosso culto mas 
mesmo asstm seus dlrtgen
tes receberam tudo com ga
lhardia pols sabiam oue em 
futuro próximo vtrta a 11· 
berdade de pe,nsamento co• 
mo hoje arontece. 

O Presidente da cas<i é 
o nosso va lllrOSO irmão Ber
nardino Oonca..Ives Mala 
Júnior e o rest.ante da di
retoria P.Stâ asst,.,, r.on~t'• 
tufda: Vlce-Pres'dente N<>!
aon Oonça..Iv~ º'"s _ , o 
Seeretárl!l M<t.r'a d<> T,011r
des Leal Fel'l"''ra - " 0 !'!e
cretârlo Arlstlrl"'S rlo li'r>"'1,'J.!I 

M"ch~dn - 1 o 'T'""""~º'r.> 
Sidney Conrad" d<> 'P"•~ -
2.0 'T'<>sourelr" .JQ0 1 Pnflno 
da Silva - u1r0 to~ c:')"'al 
Concel~ão Cor~n ,.,r ... •... -
!D freto r de Pa...,.·mnn•o. 
Frtlncl~ Cof."ll - 0 -()"Urn• 
dor God<>frPdo e,~ ... ~ de 
Matos - D'rpt,-,,. ª" 0~1n
s,009 róblfcn.s Jor<rTf" r...,..rso 
e Diretor Cnlt.u,.,.J G~r.~on 
Antonio Corso. 

Além do PrP.Sid 0 T1te da 
Tenda São Pedro B 0 rn~r
dlno G<>ncalves M"'" Jú
nior ê ainda o seu Dl•·etm
de Culto e ~ um ,~ ... ,t•mo 
fllho de Xanl!ô com Ollá 
seguindo o terre'ro ., m•l.s 
JJndo ritual de Umbanda. 

AJJ sessóe8 se re?1'z<>m 'lS 
aegundas e sp~::,.s.-fe1r~., 
para caridade das_ 20 à.s 23 
horas. As quartas•ff''ras 
desenvolvimento das 20 às 
2S horas 

As principais entidades 
da casa são, o C:tboc'o 
Pena Branca. que é o Chefe 

Geral, Junco Verde Can• 
gaiaçu e Sete Estrelas, 
trabalhando ainda além de 
outros. naquela famosa ca
sa, o Xangô das Sete Pe
dreiras, Mata Virgem, Ogum 
Beira Mar, Ogum Rompe 
Mato, Ogum do Oriente, 
Ara.tlmbó, Oxõssi Corredor 
da Mata, Gua.rarl, Vrnô 
Conga, Pai Joaquim da Ba
hia. 

Bernardino e t.odos os di· 
retores e filhos da casa es
tão de parabéns pela t>ri· 
lhante atuação dentro 110 
santo e sem qualquer :iún
da a Tenda Espirita S~o 
Pedro ê um lindo exemplo 
de organlza.ção e a.mor ao 

próx1mo que deve ser ~
gu1do por t.odos. Rogamos a 
Oxalá que abenÇOe todos os 
nossos irmãos desta ten1:i. 
e que lhes dê muita paz e 
saúde pua que possam 
prosseguir em sua santa 
missão. Sara.vã. 

Zazi Erangi E 
Os Búzios! 

Zazi Erangi, um jovem filho de Xangô, 
atende para jogo de búzios, às terças, quartas, 
quintas e sábados, a partir das 13 horas, na Rua 
Pereira de Figueiredo, 67, em Osvaldo Cruz. 

Cab,anO. Espírita 
São Jerônimo ! 

A Cabana Espirita São 
Jerônimo, que tem a sua 
sede na Travessa Virginia 
93, na Abolição, esteve re· 

centemente em obras am 
pliando as suas instalaçõ 
Um doo esteios da casa 

Cantinho De Oxalá! 

o nosso fiel companhe t 
Altair Ferreira da Silva qu 
há muito não aparece par 
trazer not1cias do terreiro 
que realiz;a suas sessões à 
sextas-feiras a partir da~ 
20. 30 horas. Gostaria.mos d" 
reeeber a visita de todoo os 
filhos da casa no nosso prc
grama A VERDADE SOBR 

Há muit.o não temos noti• 
elas da nossa querida irmã 
a:e1ena de Barros Matias, di
rigente do Cantinho de Oxalá 
que !une ona na rua S. LuiZ 
Gonzaga, 2312 casa 3, em 
Benfica. Dona • Helena traba• 
lha com o Caboclo Nazareth 
e com o velho Pai Antônio 
das Almas e as suas sessões 
te <' dia e às quintas-feiras 
à noite. 

Como se trata de pessoa da 
mais alta consideração, roga
mos ao nosso irmão Francis
co Matias, que nos envie no
ticias e novidades a resp:lto 
de.sta casa que sempre nos 
ce,C?U com o máximo car nho 
e atenção. outros.sim oonvi-

eia Sem re 
GN na 

Umbanda 

damo., Dona Helena para 
comparecer ao nOSEo progra
ma A VERDADE SOBRE O 
ESPIRlTISMO que vai ao ar 
todos os domingos, das 21 ho
ras a uma da manhã pela 
Rádio contim,ntal, sendo 11'• 

radiada ao vivo diretamente 
do Terreiro do Cal:>oclo Folha 
Verde, na rua Curupaiti, 217, 
casa 3, no Engenho de Den· 
tro 

O ESPffiITISMO que vai a 
ar todos os domingos a pa:· 
ttr dns 21 h~•ras até um 
da manhã peie. Rádio O:>n 
tinc-ntal em transmis:: â 
direta do TerreiN'.l do Ca?x; 
elo Folha Verd~. na ru 
Curupalti, 217 c;,.sa 3, nc 
Engi>nho d,. Dentro. 
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RESPONDEN.DO AOS LEITORES 

CARLA - Como se diz veh•, IÍ.g\lll e c&H 
Jl arncano? 

"-·: - Munla Omim e Olllllll Dwn-Dum. 
PEDRO - Qua.1 o dia em que se ffW 

.. rriar oon1tação para Exu? 
~. : - I'odas OOrlill.Ç()el d.e Exu na ll~ 

oio ae An&ole. são e.rriRda.a na segunda-z:eu·a. 
NORMA - Qual e a oor da guia de 

OsóS.51? 
tt.: - Verde na l.lmbanda e Azul Claro 

em Angola. 
MARIA DO CARMO - Onde pode ,er 

encontrada a cera de ori? 
R.: - Nu casas de arl,ijf01 de umbanda, 
JOANA ROSA - O que 6 "ACUDIDl:•J 
a.: - & uma pewnha de ,alinha D'AD-

aoia (conqueru, que é amarrada. oom um fio 
de palba da costa na cabeça do Yaõ, em 
sui. ~da. 

AURORA - Faa mal cor-tal' o cabelo Mm 
ord:Jm do santo? 

R. : - Sim, nunc.a .. deve cortar Nm 
oonsentimento do.s iUias. 

JACIRA - O que é adeJá? 
R.: - Adejá é um aln, usado na nação 

de Santo. 
ANA MARIA - Pode duaa entidades com 

o mesmo nome arriarem no mesmo t.erreiro? 
R.: - Sim, poraue as entidades procedem 

l\lARIO BARCELOS 

de falanges que são em sua ma.ioria DUmero
aas, pode muito bem coincidir de duas enli• 
de.eles eom o mesmo nane iJlOorporarem em 
méd.lun.s diferent.es. 

SARAH - Qua.nt<l6 dias deve fi0&1• IIDl& 
oomida arriada? 

R. : - No mâximo t.rê.i diaa. 
MARIA ALBA - O que sll]llfioa sonbar 

com cemitério? 
R.: - A senhora d-ove Mr aliUm vin

culo espiritual oom Obaluaê mais laso a 81'(1!1• 
ao modo não se pode prantir, procure um 
aelMior de santo de aua confiança. 

OLGA LIMA - Por que se ma clel\lmM' 
~ daa Nlllôes7 

B. : - Para pu.rWicar o ambíoAk, Jlv.rar 
doe maua esp[ritois, e mar boDI fluldol.l para 
a .. ,10 que -ra1 !niclar. 

MARGARIDA - O qu. 6 Ml6f 
B.: - Asua contendo ervas maeeradu, 
~ clt todol oa anima.la mortos no t... 
Nlll'O. 

LUIZ OOSTA - Mandaram Cl\le «MI a
aesae um saoodimen'°. O que 6 l&!lot 

R.: - Sacocllmento são comidas <diver• 
1&11> que são pas.sadas no corpo da J>6llllOII 
para afastar maus espirltois Ceguns) que sem
pre surtem bons resultados, 

TUNINHO TIRA LINDO OXALÁ 
8a.l>&óo p.ro:omo peeseQo o Cll5Dllfllllle MMàor Tum

Ilho do OXÓ!ISI tiroi1 em sua l.loda rooa lllltu&da à a-. 
Barão do Bom Retiro um Olta1à erooc\ODAD~ e ele laTill· 
gar oeJesa o sa.ato empo.!&'oa a todcia Oil onNent.eia 
aiagnificéne!e de •u porte e pela torça qoe 1rra4Ja..-a. 
o barra.cá.o ~ n soberbamente entetado de tlorea tmt.u
ca.s e oa füboe de 98.llt.o te eaneravam naa de.nça.s • 
eunmb68 runinbo eomo aempre um pufe!to anntrlio. 
fes com que toda. oa que esta"am asr'.atmdo à sua fNt.a 
a sen~ em sua pt'Óprl1l cua . .& nossa equipe for
mada oei. Wá.e !!:UE - 01t Ué - peloe .oouneee zue 
Er,.ngl itltal&lllilll o Ogi P&a)o Lel\e o Ablã MU'COS de 
Oba-lue.t o Dr Joio Regi S1a e ootroe agn,deee ao ~ttl 
a-atamenio que lhes tot dtapeoaado e ~tem YOlW em 
breve ~\c1ds.des l'un.tnho • oae OZIOIIIS1 llie tnss wdo 
de tM:>P.I 

MIRON FILHO 
8oilclt.awua. a Pf'eseru;&. com wgéne1&, na 

sede do SORE. na terça, quarta ou quinta-feira., 
a partir dllob 1~ boru. do DOMO irmão Mirom 
Ftlho, PresKiente da lTEB. Avi.ea.mo6 ao nouo 
irmão que ete deve entrar em contato pe.saoal 

com o nosso F,ditor Mário Barcelas, a fim de "'8,

tar de usunto do St'1J Interesse. 

. ,e a e 
Vovô Chico 

congregação Espírita São 
Lâaaro - Rua F'en eira ae An
dra,de, 357 fundos - Me1e1 -
Olreçâo do sr. Luiz Ricardo 
Pente de Azevedo - Gwa
cbek da Casa ; Caboclo Sete 
&tu-elas - sessões segundas 
• .exta.s-!eor:is as 20 horas. 

X X X 

centro Espirita Janaina 
aua Cap,tuba 1...0 163 - Vaz 
LObo - Yalorixá; Ligia Cos• 
ta - Guia-chefe: Caboclo Ja
çà - Sessões segundas. <1uar
ias e sextas-feiras às 20 ho
NY. 

Tenda Espirita São Jerõni
ino - Rua Irapua, 149. Bras 
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Jurandir Cinelli Um 
Zelador Competente! 

O Babalorixá Ju.ra.ndir 
Oll'lelli, é o competente d1-
rlge«1.te da Tenda ~plrlta 
Ogum Dllê que funciona em 
sua sede própria na Aveni· 
da João Ribeiro, 549. ca.,a 
li, em Tomás Coelho. A ca
sa obedece ao ritual de 
Umbanda e as sessões são 
aos sábados a. partir das ?.O 
horas e as consultas às se
gundas-feiras a part!rr das 
15 horas. AJ3 principais en
tidades do terreiro sã.o: 
Ogum Dilê, Rompe Mato, 
Pai Benedito, Exu do Lodo 
e o Erê Bast!ã.ozlnho. A 

Acerta dores 

do Teste! 
O teste da semana passe.de. 

do programa A VERDADE 
SOBRE O ESPffiITISMO, te
ve como pergunta quais os 
Orlxá& que serão festejados 
no mes de setembro e a gran
de maioria respondeu: 

Dia 27, !beijadas; d·a 29, 
São Miguel e dla 30. Xangõ. 

Foram sorteados os seguin
tes acertadores que vão rece
ber logo mais no prog;·ame. 
uma coleção de llvretns de 
orações de autoria do nosso 
companheiro Mário BarcPlos: 

Leonor ~a. Silva Costa -
Rogerlo Lopes - Ve1·a .M0 ura 
e Orn1e~.lnda AlVL'-5 de S uzo.. ---
Homenagem 

a Tia Mar•a! 
A Tenda Espil!ta Palhoça 

Sete Penas das 9l.me.s reali
zou terça-feira pa.ssada. dia. 

· 29, um toque em hommagem 
a querida Tia Maria Preta 
Velha que trabalha Já há 
muitos anos com a Babá Ro-
111nha. ocasião em que todos 
receberam a bênção da bon
dosa velha. No mesmo e.to 
realizou-se o batizado dos no
vos filhos. lllo dia 2 do cor
rente, ocorreu uma gira fes
tiva que teve uúcio às 21 ho
ras. O convite nos chegou às 
mãoo enviado por aquela ze
ladora e pelo presidente da 
Tenda. o nosso querido irmão 
José Carlos V;eira. 

- -------

vice-presideote do t.er~ 
é a nos.sa irmã, to.mbém, 
Babá Esmeralda de Sotma 
Lima. AproveH-a.mos o eo
sejo pan. convidar o Jurao
dlr e seus fllhos para com
pa.reeerem também ao pro
gra.m .. A VERDADE SOBRll 
o ESPIRITLSMO que vai ao 
ar oodOIS oo domingos dat 
21 horas a uma. d.a. manhi 
pela Rádio Continentaa di
retamente do Terreiro cio 
Caboclo Folha. Verde, n,. 
l'lla Ourupaitl., 217, CMQ. 1. 
no Eng«lho de Dentro. 

Boa
Noite ......., 
Boa-Noite me,i querido tio

~o. Estamos novamente um
dos formando a grande ~ 
rente de e.ml~ e fé nu ..,._ 
sas do santo Vamos ter aen,, 
te cantando 001Sa. em que 
gente acredita, crônicas, &6-
Jogos, algumas brincadeiras • 
por isso estamo.s sobrevi\'tlD
do p. Is fazemos um progra.,, 
mà , pírlta mas alegre. i'D
grmos daquela tradição de 11,, 
zudos e fechado.s, porque quem 
tem so e.mor para dar tem 
que ter alegria. no coração e 
Deu . o nosso Querido Pai 
gosta de ver oa tllhoa OCJD

tentes e felizes. Eu lhes dOll 
bOa-ncite e o faço como todos • 
os dom,ngos cheio de satisfa
ção, pois estaremos Juntos por 
quatro horas. VOito a lll)elar 
pare. vocês no sentido de que 
nos escrevam fazendo ea suu 
criticas ou então nos dandO 
a.s suas sugestões. Se qulse
rem fazê-lo agora, o telefone 
é 249-6651 e alguém de boa 
von tade est.&rá do outro lado 
da linha para. lhe ouvir e ano
tar tudo o que você diz, peD86 
e pergunta para trazer até a 
mim. Vamos, se anime, parti
cipe do programa que é noe
so, pois apesd.l' de Já ter dito 
várias veze , direi ma.ia uma 
vez. Em no.sso esquema, a 
coisa mais importante é vocf, 
o no.sso querido ouvinte, pedi 
sem a sua pre11ença estaría
mos pregando num de&el'tlQ. 
Boa-noite... ~ 

Corrente Mental 
da Caridade 

de Pina - Babalaó: José dos j, 
Santos - Gira aos sábados as Jôgo; De Búzios Na 

Sede Do SORE 
Vocé pode laser aoaWJlo em wa casa. ou 

coro'.l seaa amigo&. uma cadàa de pewiamenlo 
~tiw por m~rmedio do Unet.o intitulado 
{ ;• •H' f -'~T( ~Jl•:!' 'l '\1 O.\ CARIDADE. Você 
pod-: proeura-tn na -.ed.- do SOR&, n• Rua p~ 
namtuoo, 1.161. n-0 Ent".aniado e ustm elltari., 

tstmbf>m. ajudandn a nMN campanha ele aqut

~iç.tiH) de Q08811 9f!d• própria. 

20 horas. 
X X X 

A diretolit. do Cantinho do 
Vovô Chico pede por intermé
dio .<S. GN na Umbanda. a 
presença do Ogã Orly nesta 
casa para tratar de assunto 
do seu interesse. 

X X X 

Tenda Espírita Ogum Guer
rell'o - Rua Van-G:igh 167. 
D. Castilho - Yalor1xá: Wan• 
de. - Guia-chefe da Casa: 
Caboclo Roxo - Sessões aos 
lábados a partir das 21 ho
ras. - 1.0 sábado do mês Gi
ra oom a Pomba Glra Mu
lambo. 

O nosso companheiro Mário Barcelos, 
atende para Jôgo de Búsios, às têrças, qual'
tas e quintas-feiras, a partir das 15 horas, na 
sede do SóRE, Supremo órgão das Religiões 
Espíritas, na Rua Pernambuco, 11161, Esta
ção do Encantado, Esta rua é paralela da rua 
Clarimundo de Melo e os que para ela se diri
girem devem saltar na esquina da ma Cruz 
e Souza. -
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Mariazinha Festejou Oba. ua A e eman já ! 
Cabana De Pai Joaauim 

E Vovó Catarina! 
A caba.na de Pal Joaquim e Vovó catarina funciona 

em sua sede na rua P1au1 26, - Jusoelino, Municlplo de 
Nova Iguaçu, Estado do Rio, sob a. dw.,çã() do Babalorlxá 
OU-J.1ito da. Baia.na. 

O Presidente da eaae. é o nO&SO irmão Antonio de 
OOvek-a Silva e entre ~ entidades que lá trabalham des
tacamos a formosa Pomba Gira Cigaaünha, que trabaJha. 
com a mécUum Silva,na de Oliveira (Jureminha de Olmlá). 

Solicitamos maiores informes deste terreiro aoa noo-
800 lrmãoo, principalmente ao Pres. Antonio de. Oliveira. 
Silva e gosta.riamos mesmo de receber uma visl·ta sua., 
na sede do SORE, na rua Pernambuco 1161, Estação do 
EnOMltado para uma palestra informal com o nosso Pre
sidente Má.rio Barcelos. Saravá e que OX'alá. abenÇoe a. 
todos. 

OLICA PRECE DAS 
~ 

SEIS HORAS 
IJiariamente, na Rádio Continental, as 

18 horas, o nosso companheiro Mário Barce
los lê a prece de Oxalá, formando a grande 

Corrente Mental da Caridade que é irradiada 

para todo o Brasil 
Você que é nosso leitor deve acompanhar 

a prece e participar da grande corrente de fé. 

Programação da Mensal 
Roça do Xangô de Ouro 

PROGRAMAÇAO 

Roça do Xangõ de Ouro - Rua Pernambuco, 1.161 -
Encantado - Direção do Be.balorixá Mário Barcelos 
Consultas sempre a partir das 16 horas: 

segundas-feiras - Pomba Gire. Me.lia Mulambo 
Terças quartas e quintas-feiras - Jogo de Búzio, 

sextas-feiras - Preto Velho Pai Jo.sé 
Sábados - Pomba Gire. Maria Mulsmbo. 

As quartas-feiras, após às 20h30mln, Corrente Mental 
da Caridade. 

Escolinha Aladim 
Maternal - Jardim de Infância - Pré-primário 
1 P1·imário - Bandinha - Baby English 

Ensino Especializado 
Grande área para recreação 

Rua João Alfredo, 32 - Muda 
Telefone: 232-0250 

DIREÇAO DA PROFESSORA NELY 
MATRtCUI.,AS ABERTAS 

Mariazinha do Folha Verde, 

uma das mais competentes dirigen

tes de terreiro de Umbanda, reali

zou, no curso deste mês, um gran

dioso toque em louvor a Obaluaê e 

Iemanjá, em seu lindo terreiro lo -

calizado num marai tlhoso sítio na 

localld&.de de Queimados. 

Aparelho fiel do Caboclo Folha 

Ve1de, de Pai Francisco e da Pomba 

Gira Maria Arrepiada., Ma.rlazinha. 

possui também outra linda casa de 

Umbanda, esta localizada na Rua 

Curupaiti, 217, casa 3, no Engenho 

de Dentro, local de onde transmiti

mos, todos os domingos, ao vivo, o 

programa A VERDADE SOBRE O 

ESPIRITISMO, pela Rádio Conti

nental, no horário das 21 horas até 

uma da manhã. j 
Além da sua constante ativida- ~ 

e.te dentro do Santo, Màriazinha é 

ai n d a diretora-secretária do SU

PREMO óRGAO DAS RELIGiôES 

ESP!RITAS, e responsável pela 

equipe Folha Verde, que realiza vi

•siw pen o Tablóide, nos diversoa 

terreiros da cidade, e é, ainda, a 
respoasável pela seção UMBANDA 

DE BRAÇOS ABERTOS, que é 

ap:re8efttad.a com gTaça e simpatia 

no CUf'SG <io programa de rádio. 

Na. fot;o, a conhecida Yalorixâ, 

tendo a.o seu lado a fantástica ima

gem d~ Omalu, que mantém num 

quarto especial em seu terreiro de 

Queimados, vendo-se à frente a 
i m a g e :m. de Iana.njá, juntamente 

com as obrigações arriadas para OI 

dois santos. Àpenas para efeito de 

comparaçl.o, chamamos a atenção 

dos nossos leitores pare o tamanho 

da imagem que parece _er vida e é 

bem maior do que a própria Ma-

li riazinha, que é de boa estatura. 



• 
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ANGELO DE LYS 

O desafio é pereile 
Quem se atreve a começar? 

São mil légUM de CSJILn.llO 
Quem se atreve a começar? 
sao mil esconsoo perdidos 
Onde o BOMÊM encontrar? 

Corre o d.la alucinante 
O desespero a esmagar 
Esruma.-se t.em.po perdido 
lmpiora o segundo: Com~art 

Na.,; consciências brada o Puro 
Quem se atreve a começar? 
Empaca o secUlo a.turdldo 
No atroz lnstant.e a chegar 

Mil idiomas con1uga.m Deua 
E caridade quem conJugará? 
São mil inim.igos ferrenho., 
Quem o pranto enxugarà? 

São renegado6 demônlos 
Quem se atreve a começar! 
Jt fel. é ranger de máqutnu 
O Poder reclama Glória - Renunclut 

Razões, conceitos vomltam-se lógica.a 
Espada e Mitra gêmeas milenar 
São legiões de desgraçados famintos 
Quem um só quer amparar? 

Aplausos, grandiosos ritual.S ••• 
Quem se a.treve a começar? 
São acomodados palácios de mármo~ 
Vaslos, frlos sem nada agasa.lhar 

O desafio é perene 
Quem se atreve a. começar? .................................. 
Amanhece. O dia é jóia. Desponta o En 
EI-LO braços abertos no humilde Oongà 
suave é o jugo a m1serlc6-rdla é inf1n:ta 
VENHA! - Quem vos chama é oXALA. 

Psicografado por OMULtJ

em 18-1-'72 - Pat de Sante 
da Roça F8trela Guia 6e 
Omulú das Almas. 

JACAREPAGUA 
Vendo Sitio com 200 000 m2 no caminho cio Sertio. 

Local ótbno para rerrelro de Umbanda, tem 2 grandes 
cacboeu-aB. próprtaa pa.ra obrig!l.ções e rttua.i, na ms.tia. -
Informações: Tel. '21-3699 - .F'ae'illt.o. 

TOD 
y· ~ 

Peàunos aos ti:ui::.ws, seJam ou não fi
liados ao SORE, que desejarem ser anuncia
dos no Tabló1de GN na Umbanda e no Pro
grama A Verdade Sobre o Espiritismo, que 
enviem a programação dt! 3uas !estas e giras 
até a terça-feua da s~mana que antecede à 
testa. Avisamos que não temns comadores e 
que toda a propaganda, t&nto no rádio como 
no jornal. é inteiramente. g1 atuita. Espera
mos os noticiários de todos vocês. 

"Existe Sempre .Um.a Flor" 
O nosso qu,m<io umao VIU· 

dir Ferreue. da Conceição, da 
T,nda Espirita Caboclo R-Om
pe Mato; que funciona em sua. 
lmaa sede na Rua dos &u• 
bis 444, em Rocha Miranda. 
nos mandou um convite par& 
o a!llloço que realizar-se-á 
110 próximo dia '1, à.s 13 hO!&S 
pe,a pe.ssa.gem de mal.s um 
an;versário cw EltU da Caa 
,(Marabõl. 

Junto com o connte, V&J
di? demon.o-trando todll. a sua 
sensibilidade envtou em cará
te:- pessoal para o noss<l co:n
panheirO Mário Baroc.l().!!, um~ 
earta sobre a cr6nica lida no 
p~ograma •A VERDADE SO
BRE O ESPIRITISMO. e pU· 
b,icada no t&blói<h 0N NA 
'OMBANDA a prop661to da 

~em do Dia doo Pais. 
como acham<>& uma obra de 
profuncbdade e amor, decidi· 
mos com autorização de Mâ
no Barcelos pub'.icar a carta, 
cu.1-0 teor é o seguinte: 

Má.rio: 
Tua crónica • O D.la. do Pa

pai'· deirou-me t.otalmente 
<,moclonado compartilhei até 
aa tua "fossa·. 

Lcm~e estou de chamar tua 
at<:nçlo l)t\ra este sentimen
to: qualquer coisa que al· 
cue.-n faça ne.s:se sentido. s6 
~erá aumentar tua dor, p,,_ 
rnn delr--me repartir ess 
ai>Udade 

N!nguém melhor do que 'CU 
~e compreemter o mundo 
ODM ele se encontra, ~ m~ 
!hor q,w cabe; que o dér~ 

V6u Que n<» separa, 6 tem
porarlo; que mala tarde nõe 
~contraremos e peraeremoa 
ei:t,r paren~co pob1·e e vai• 
ctoso qu.e nos une na faoe d& 
t1:rra; seremo., todos irm!l.oe. 
OJ?spoJados de riquezas e pa,
drões. 

Maa do Que tu, não b& 
qu.:m p05$a orar pelo Xangi) 
o· Ouro, roge.nclo que os ca
nunhoo de desenvo'.vimneto 
do teu •palpai· se.Iam abre
vtados, assim como nõ.s. a par-

1 ~r daquele, date - a da pU
bllcnçM - peditno., !enoros.-
DJenie. 1 

Aquela gravata, J)Odel1a 

Diógenes Dos Santos 

Um Grande Vaidoso! 

pertl• ltnmenoe eer u•<1a P'Jl" 
U que ti.o nobre honro'.J o 
nt>me do teu "papai". S!D'.1-
bollcamente. e q,ue não delxa
rt nunca de ser. uma home
nagem ttue l)Oden\.!s PI'istal' 
11esse dia àqUele que multo ó
nha e nada podia te dar. 

A tempos tive um amor • 
t11e amor morreu. eo1oquel 
un seu l~ar uma rOl.'la. Velo
• como quem ve:a a vida. 
Vejo nessa gravata, um sim
bolo d~ uma fraternidade, m· 
terromp!da em cnança. quan- , 
do ainda não podiB.1 comp1'9-
en<ier um sent1ment.o maturo. 
de um pai com vonta<le clf 
acariciar seu filho e, ao mes
mc temp0 com o temQr de 
cor,tagiai-lo. 

Receóemoe ln&lS um ~em
pUlr do vibrante jomal TRl· 
JfüNA OMBANDISTA. pub:i
c.,.ção pauilsta feita por gen
te que entende daa co;.sas-do
&ILt.o. o nosso ll'llláo J. A. 
Barbo:.a, Diretro-~n..<ável 
peu, mara n:.horo jornal. \"elD 

O&Ildo uma sarni.fada no pre
ienc10M> m6&ene1> doa San-

ou.e ae mtit ' o Pa 
ai a& a-Dda DO Bra:.iJ e 

i.a ques&ão de ser chamado 
óe Babator!Xá-Mor Dão Dió
~ Santos- Sua sede é em 
l?Ta.sfua e o C1óadã.o preten
Ge que o nosso form!dávcl 
P:es1a,mte da República, Ge
neral Emfllo Garra.,;U!ru Mé· 

Programação 
da TE Arrttnca 
Tocc 

Tentla de Um!.l1.nt1a C&l>Q,
clo Arranca Toco, rua Barão 
de Jaguar, 263. Irajá, d!:-eção 
da Babá Irene. 

Szssõe.s à8 segundas-feiras, 
com Pret06 Velho~ sob a di
reção da Vovó Catr.rins. da.s 
20 és 22,30 noras. Quarta•
feira.s, sessr.o de CabC'dos com 
o Caboclo Arranca rooo no 
mesmo horário. &~t.i.-fl:.ra 
ses,áo de caridade elas 20 às 
22 30 .mras. r 'rça-re:.a. cun• 
suita particular com Tranca 
Rua das Almas. a partir das 
16 1rJrru;. Qulnta-f0 i?'a con
su]•a particular com Vcvô ca
tarina, a partir das 16 horas. 

----------·-
LEIA AOS UOL\lINGOS 

G Z ETA 

UMB NO 

~C1 lhe dê cure1to.<; gera.is so
bre a re:ig'.ão, se esqueoenoo 
contudo que o culto é liVN 
pPra.nte a Lel t: o qu: o nO&SO 
FTesldente tem col!las mats 
unpo;:ar.te.s para tratar do 
Cllte da vaidade alheia. 

Parabéns Barbosa. Meta. o 
eacete nest·s preunctos<>s que 
deseJam o poder para fiil.S 
próprio. l!:.stamQS de conto 
con, a sua apolog.18 c1e que 
procissm.:>S n~ reWllr para. 
t1aça1mr,s uma diretriz no que 
,,. refere à nossa religião. 
E.stam0:; à sua dis~ção co
mo sempre pois sP.mpre fo
DlO( favoráveis e.os dlá.logos 
~ bem que aqui, na Guanaba
ra. a coisa pal't'Ça um p0uoo 
llr.possivel face também a 
\!Ilida.de pessoal de cada um. 

T·'Ilhas, no meu pa1 o tft 
pai; no meu Santo o te• 
Santo. FaQa com que o ca
rlLho que teus filhas d-poAI,. 

ti ela t~ttt. 
p,,n, o u-u •pepat•. 
~ antes, te conhecia pelOI 

teus ~ritos, hole te a,p~cio 
pelo que escrevestes. 

AquJ fl<.'6 um pobre Zela
dor-de-Santo. que não deixou 
pu&ar ~ teu manifesto nu 
"Dia do PaOIÚ•. v·ndo que 
Clt-i:tro de cada um de nóS -
apesar doa e.'Toa - t-::dste IJlll& 
flor. 

Pro,gramação D1a 

TE Pena Verde 
A Tenda Umbandista Caboclo Pen.a Verde, que f cn-

rlg!da pelo Babalorixá Ney Ribeiro e que t.em a sua sede 
na rua Bernardo Guimarães 108 e 110 em Quint'no Bo
ca:uva, nos mandou a sua. programação do moo de ae-
tembro que é a seguinte; 

Dia 2 - Gira de Caboclos 
Dia 9 - Gira de Pretos Velhos 
Dia 16 - Gira de Exus 
Dia 30 - Toque de lbeij adas. 

Agradecemos a lembrança d-0 Ney Ribeiro e dentro 
do po.:;elvel participaremos da sua programação sempre 
muito formosa e cheia de vibrações. 

-----·· ----- ---~-
1 CANl"INHO DA UMBAND.~ 

ARllGOS REltGIOSOS 
Umbanda - Candomb1é - Ervas Medicir1aia -
Bi)uti:;rtas - Curiosidades Afro-Bmsileuas 

Produtos da Rosa Vermelha 
ATACADO E V A.REJO 

Rua '1 de Setembro. 233 - l'el. Z!l-M'Zt 
<PROXIMO A PRAÇA• TmADENTEB) 

1 
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O Cantinho da Corrente Mental NA RONDA DA FÉ 

PRETO VELHO 
GENTll. SALDANHA 

NA RONDA. DE ft 
Gentil F. saldanha 

Tenda F.splrlta São Cosme e Damião - Riua Lima. 
Barreto, 71 Qulntino. Dirigida pela Yalorixá :Mairia AJu• 
gw,ta.. Guias Chefes da Casa: Cabolco Ubirajara - Vovó 
Maria Conga - Mãe Peqllffla - Maria da Conceição -
Pa.1 Pequeno - Jotlé daa Dores - Toque aos Sábados de 
15 em 15 dias - CoMultaa àa 4.-S-felras - Jogo de Búzios 
1oooa OfJ dias. 

81,ra,Vá Preto Veillo de Um
banda que com 1e1111 coose
Jb06 e trabalhos procuram 
aJ\ióar • t.od<ie ,ue 1e aJoe
lbam na frente de aeua ban• 
q1.•1nbo6. S:n.vá preto velho 
bon<1060, que com tumaça per
fumad& de seus c:aoolmbos 
&ta&t.em os maua fluidos dos 
ftlbos de fé. Sara,vá preto ff• 
lbu curador. cotrhecedor pro
tundo das U\'86 que servem 
JNll'& defumar e suar os seua 
tiibos. samvá preto velno 
curvado a.o p,,;so dos proble
m~ dos que nele confiam e 
que ele, com a força de OOW1 
trabalhos vai solucionando. 
Eu te saúdo e louvo, caca
euca.i& óe Umbanda e gosto 
âe ti. PeçO a tua proteção 
pare. todo o nosso p0vo e p _ço 
IOl>retudo a proteção do nos• 
ao bondooo Pai José que tra
be.lha com a nossa querida 
M,caleci para que ele faça 
por ela tudo o que a minha 
querida Maria Mulambo ~ 
fleito por mim. 

A Corrente Mer,tal da Ca· 
ridacw é realizada toda.s as 
<1:uartas-feiras, na sede do 
SC,R!E - Rua Pernambuoc:> 
.... i.i,a, EncanWl<1o. Nós 
pr01,'UI'am01S ajudar aos nos
ecia irmãoo do melhor modo 
pos;1vel e para Isso invocamos 
a proteção · dos nOSS06 ce.bo
c!OI! preto.s velhos e exus e 
temos a oertem de (1l)< eles 
nt,,, fa:harão. Esvreva-me re
latando o que lhe eflige ou 
ftDha. pessoalmente numa 
QU&.rta.feira, à noite, partici
par de uma corl':nte . Seu 
pensam,::nto positivo t&nbém 
i!á nos a.judar. 

1 

(*) 

De invulgar beleza. a sa.!da 
do Qxalá na casa do compe
tentie e querido z:lador Tuni
nhc de O:irosse. Raras vezes -nbo visto !esta tão bOillta 
e emocionante. O grande 
Orixá, rlce.mente vestido un
pressionava a todos p'.io a.xé 
q~ trazia. P9!s à sua ~a
gem os iaõs e vodunces vira-

ram n06 seus sanliOs e isBO 
eumentava o brilho da fe.-sta.. 
O 0-..<~ dono da ca.sa ae fes 
p.~esrote e mala uma vez Dlúli
trou a todos que ele OWJ6e, 
• de fato e de direJ.to um dol 
reja do Cadomblé. Pa.ral>éns, 
TUninho, peJa perfeita orga
D!mção ele 5ll8, testa, pela 
$1mpatla da sua labé. elo Xan-
16, pelo ageum <ielléioso e 
pelo seu modo fidalgo de nos 
rteeber. Muito ob!'igllÃQ. por 
tudo. 

(*) 

RESPOSTAS DA ~TE 
MENTAL: 

Maria Luiza. - A .;11& c&lt& 
6 muito longa. ir.as eu gosta. 
na d.e pulúcar &ó um trecho 
dela. Você diz: Me eu tenho 
'Willt ti.lha oom <l e.n06. Amo 
ckma.ia o meu namorado que 
irá me abandonar?" e você 
püta como ta!, O que devo 
fazer? será que se eu contar 
um eITo do pMSado ele não 
irá me e.bandonarà' e você 
e;.gue me faz.ndo uma série 
dt> perguntas Que eu gostaria 
de poder re:;p;;n<ier. Porém 
vou só lhe dar um conselho, 
pois não estou wi. mente do 
ro~• pn.ra saber cCIIIDO ele 
nu agir. Eu aedlo que após 
~.s m ses de nrunoro, a a.mi-
2Mle entre um ra.i;>az e uma 
moça Já é bem grande. 113e 
a respeita como solteira e 
l'ocl ag.e como ~l, nã-0 per
Dl!tindo nem provocando ca
rie1a.s mais intimas. Você es
tá mais do que certa pais o 
~t.o de ter errado uma vez 
nào justifl~ar'.a a reinci<iên· 
c;a do mesmo aro. Não tal~ 
\-ooê com o rapaz. Peça a sua 
mãt: pa.re. fazê.lo. Ele trata.
n& do assunto e eu acho que 
vocé Só deve t-ornar a ve-!o 
ee ele mantiver a mesma a.ti.• 
tud~ de até ago.-e.. Não ceda 
nem cala. outra vez na tal 
prova de amor. ~.1 acho que 
tle vai compreender e até an
tkeipar o c-.tsa:n?:i~,o µara dar 
a &UI Luciana o lar que ela 
não tem. Feio meno; é lsso que 
t.'11 estou- pedindo mi!lba Mãe 
Iansã e a minha amiga Mu
lambo. Já lhe dei esea mes-

ma rüpo.;.a pelo pl'()iram& 
• A Ventade Sobre o 1')1ris
mo" • aaora eatou lhe res
c,m.den<iO ~o jon:)si. pO!a 
Yoof n&o especificou onde 
queda a reapasta. Escren. 
sempre e um abraço. Tenha 
~ e tudo se re!!Olverâ.. 

Anaelite. CUDha - As ve
RB, Os problemas nos pare· 
cem muito craff6 por nos 
{JttOOUJ)6rtn06 dem&is CClU1 
eles. ProcUre se desligar um 
pouoo do seu traba-Jho. Seja 
mna boa funcionána, mas 
nãc; lev,e para sua casa o 
dJe. a dia do escritório. Pro
cure separar a sua vida do
miciliar da sua vida de ei9Cri
turá-ria. Você já ~ou se o 
seu marido come!lltaE&e, tam
bém, com voc6 tudo o Que 
l.('Olltece no ministério. Vocês 
não teriam outro assunto a 
Ili.o ser trabailho, não é mes
lllO" Não 1-rve a mal minha 
ftBPOSta. mas é dada com a 
r.alor boa-vontade. 

(*l 

MAE ELIS atende com 
Pombe. Gira Mulambo às se- . 
gundas-teini-.; e aos sé.bados, 
a partir das 15 horas. na 
lfed<> do SOR<E - R,aa Per
nambuco, 1.161, Encantado, 
a,;.xll!eda pelo voounee zaze 
Erangi. 

Gilberto 
Convida! 

Do Babalorixâ Gilberto de 
OXalâ, recebemrs um bonito 
convite p&n!. a festa de três 
anos de sua filha Gllka da 
Oirum a realizar-se no dia 23 
de ~f'tembro em seu Abaçá. 
Acont.ece que no convite nlio 
tráa o endereço do Abaçá e 
ficamos assim lmposElbilita
dos d-, dar melhores detalhes 
e mesmo de comparecer ao 
ato. 

Esperamos que o irmão 
Gilberto nos mande maiores 
dernlhes para que possamos 
tomar u providências neces
sárias. 

Centro Espirita. Ogum Megê - Rua 6, Quadra 26 -
e/9 - Guadalupe. Pre&dent.e Oesa.r Dussac Dumerle. Yalo• 
r1xá Déa &,ares da S;lva. Ogã Irlneu Ribeiro da Silva. 
Toque às 6.•-!eit'aa: Oonswt.u às 4.&s-felra5. Gula Ohde 
da Caea - Caboclo Uruba.tam 

Terreiro São Lúaro: Rn& Marla.D& do Rosário stn, 
Bairro Meia-Noit.e • Mag! - Estado do Rio. Dlreçã.o d& 
Ebame Florice Monteiro de Lima - Mãe pequena: nda. 
França. Ogã Lauro Demerva.t. Toque aos sábados. ~etmde 
para jogo de búzios às ._as e 5.Lfelras na Av. Atlã.ntica, 
3. •,oo - ap. 601 - Copa.caba.na. 

Tenda Fspirlt.a. Caboo!O Sete E&trela.s: Rua 18 Quadra. 
1, cn a Guadalupe. Dirigida pela Yalorlxá Wa.nda da 
Cruz Cortez Presidente: Almir VI.eira Cortez. Toque aoll 
sábado., de is em 15 cllas. CoMultas às qua,rtas-feira5. 

Tenda. E,gpfrlta Ogum Rompe Ma.to - Rua Iraçu 540, 
Parada de Lucas. Dirigida pela Yalorixá Odet.e ~ _seu 
presidente Boaner~ Lavras. R.eallilou sãba.do proximo 
passado grand!oga festa de Exu. Estiveram presentea 
grande número de perso~lidades do mundo umbandls
tioo. Bellsshno toque. Vocês estão de parabéns. 

Fotografias em terreiros, praias, cachoef:. 

ras e obrigações em geral. Batizados, aniver-1 
sários e casamentos. Solicitações pelo telefo-

ne pf 229-3327. 

BOZIOS AOS SÁBADOS 
Todos os sábados, a partir das 13 horas. o 

Vudonce Zaz! Erangi, um jovem de apenas 16 
anos, atende para jogo de búzjos em sua resl• 
dência, na Rua Pereira de Figueiredo, 467. em 
Osvaldo Cruz. Jogo fiel e bem fundamentado, 
tem resolvido problema de muita pessoas que 
vão à sua procura. Apesar de jovem, o Zazi 
Erangl sabe das coisas do santo e zambura 
muito bem o búzio. ___________ .. ___________________ _ 

Comestiveis Sinhá e .Portúense Ltda. 
Doces para corte - bolos de diversas qualidades - Atacado e varejo -

Preços especiais paro terreiros e umbandistas em geral Massas diversas 
pelos menores preços-

- DOMINGOS DE FRIAS DA ROCHA 
L 

Rua Dois de Fevereiro, 1085, lojas E e F - Pedidos pelo Tel.: 229-1376 - GB 

,-

-
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Lenor Lemos Wanderley, vulgo "Paizinho", "testa de 1er
r<r de José 1Câmara Goulart e cúmplice de Celso Rosa. 

no assalto à Umbanda Fluminense 

Uma verdadeira "gang" 
tomou de assalt.o a Um· 
banda no Estado do Rio, 
usando a coação, a vio• 
lência e o artificio, afas· 
tando arbitrariamente os 
legitimos representantes. 

A primeira entidade vi· 
sada, f-0i o Hospital e 
Maternidade Espirita Um· 
bandista, que pretendiam 

' transformar em proprie
dade privada. Recebe• 
ram, em 1970, subvenção 
de 30 milhões, para apli-

. cação nas obras, e até 
hoje não se sabe o des
tino do dlnheiro. 

Passaram a depositar a. 
renda das entidades em 
sua conta pessoal . Adqui• 
lt'iram viatura em nome 
pessoal, mas quem paga. 

' é a. Federação. Promove
ram diversll8 "rifas'', sem 
81\lt.orização legal sob o 

pretexto de empregar o 
resultado nas obra.~ não 
o fazendo. 

Usu!ruiram também da 
renda do Hospital e da 
Federação nada fazendo. 
Com oo desmallldos, a se
lecionada equipes médlca 
e dentária se afastou. 

Desviaram m ate r i a 1 
adquirido pela direção le
gitima, para suas obras 
particulares. 

José Gouiart Câmara e 
Lenor Lemoas Wanderley, 
ao perceberem que esta• 
vam desmoralizados, 
com relação ao hospital, 
abandonaram - no, disso 
se aproveitando o viga• 
rlsta Celso Rosa, que pas,. 
sou a ali res1dir com suas 
amantes, e a a.inarquia 
ficou geral. Da1 em dia.n• 
te, os dois primeiro."! lndi• 
viduos trM1Sferiram o .seu 

--- ~-----------_..__.......,,_--------
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Mário Barcelos 
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WLADI1\1IR CARDOSO DE FREITAS 

campo de atividades 111· 
citas para o e.scritório da 
Federação, em Nova Igua· 
cu, que já estava sob o 
jugo doo malfeit.ot'e$. 

Então ordenaram a ex:
torsão em ma.ssa aos Cen· 
tro Es1>1ritas, usando ln• 
devidamente o nome do 
Exércit.o e da Policia. 

Em um Oentro Espirita 
de Mesquita, arrombaram 
as dependências e tenta· 
ram raptar a diret.ora es
piritual. Estão devendo 
cerca de 500 "Estatutos" 
registradoo ao Oentros !1• 
liados, cujas importâ.n· 
cias para tal finalidade 
já. receberam há muito 
tempo. A divida do hos-
l)ital ao INPS é de 60 mi· 
lhões. 

Os usurpadores arreca· 

daram, em doi.s anos de 
ocupação in-egular, nas 
duas entidades, mais de-
500 milhões de cnweiros. 

Os associados f a z e m 
questão de saber o aue 
fizeram da elevada quan
tia, que sem prejulro dos 
compromissos da FedP.ra• 
ção, daria muLto bem pa• 
ra concluir o Hospital, 
que está a.bando.nado à 
própria sorlel 

INQU~RITO POLICIAL 

O general Moacyr Pinto 
Pa~a. ores!dente do Con
selho da Comissão Exe
cutiva em Defesa da Um
banda, a,põs as providên
cias junt.o às aut.oridades 
federais e ão SNI, a,pre· 

Fac-Simile de bilhete com que o analfabeto Edmundo da. 
SUva achaca os centros, usando indevidamente o nome 

do Exército , da Polícia 

sentou denúncia t. poU
cia fluminense. 

Submetida a represt'Cl
ta.ção à apreeiação do Se
cretário de Segura.nça 
Pública, coronel Ferreira. 
Braga., o Dr. Luis aonza.· 
ga da Lima. Costa. dele
gado regional de Pollcl~ 
de Nova Iguaçu, determi• 
nou a instauração de ln• 
quérit.o policial para a.pu• 
rar as responsabllldadea 
doo elementos lm.pll.eadolt 
na questão, que se tra.na
for mo u em escâ.ndalo, 
oorn preju!ms a uma 
grame coletividade. 

Tenda 
Espírita' 

Caboclo 

A Tenda Espirita Caboclo 
Flecheiro, tem sua sede na ru& 
das Opalas, 159, em Rocha 
Miranda na Guanabara e re
eebe a direção do nosso ir• 
mão Isidoro Valuche de Aze• 
zedo. 

As consultas da casa são àa 
segundas-feiras a partir daa 
19 heras con.. o Exu sete Cha• 
ves e às quartas-feiras com 
Pretos Velhos. Os desenvol• 
vimentos são aos sábados de 
15 em 15 dias . Esta casa jA. 
programou festa para Co.sme 
Damião e xángô, para o dia 
30 de setembro. 

Ficamos sempre à. disposl• 
ção do Isidoro e aproveitamoa 
a oportunidade para convidá• 
lo a participar do nosso pro
grama A VERDADE SOBRE 
o ESPffiITISMO que vai ao 
ar todos os domingos, das 21 
horas a uma da manhã pela 
Rádio Continental, direta
mente do Terreiro do Cabo
clo Folha Verde, na rua Curu• 
paiti, 217, casa 3, DO~ 
de Dentro. 

Rádio Conti ental: 
. - - - - - - -- J 

A VERD.::\DE SOBRE O ESPIRITISMO 
tJM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS 0011 &S DO SANTO 

--· 

1.038 KHZ • Ondas CUrtas, em 6.195 KBZ, 49 m-. 

Domingos-das 21 à 1 Hora da Manhã 
Produção e Apresentação 

Jabalortxá MARIO BARCELOS 
* Direção 
SEBASTIÃO MEND9 

-----· --u---~ ---- -- •--

- Reportagens Eztem6I - Notlclárle doe Terrelrol 

- Lendas do Sanlo - Doutrina - Pesquilal -

Borolcopol - ComeDtánJI Beaponden4o am OD

,1ntes e o Pino da llel&-Kofte com Sea 1 da Ura -~ . .,, .. .,._, ___ ,,_.,, .___......... 
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Ano 91 - Domingo, 24 e 2a.-felra, ZS.9.1912 - N.• 56.256 

GÕ ' ■ 
Esta semana que hoje se inicia será de fes

tas dentro da Umbanda. Estaremos comemoran
do as crianças (Cosme e Damião) e o Orixá da 
Justiça Xangô. Milhares de terreiros estarão d.is· 
tribuindo doces hoje e quarta-feira, dia 27, e no 

sábado todos estarão zuelando seus tambores em .• 
louvor ao grande Xangô. Nossas diversas equi

pes estarão em ação dando ampla cobertura aos 
acontecimentos e dentro dos próximos tablóides 

reportaremos todas as visitas que forem realiza
das. 
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Celia De Obaluiai-ê Recebeu o Seu Deká 

.Mc>1nen~!'s de tnt.ensa vibre· 
~o 1'1 r: a.::u os .!!.Spiri tt.a:i.s
ta;; de l..'tacaé, sábado último 
DRS dependências da cabam 
Na.....-i. Senhora da ..iuia si
tuada. na Rua Ana Benedita. 
&i.~o da G.ória na Praia dos 
C.:.valheiras. - Quando tol 
rtalizada a sol.-üdade de en
t.1:-EPa do DEK.A à nossa irmã 
Célia Fernandes (.Kafungêcl) , 
pela Baba orixa Creu~. Sal
vador de Moura, Presidentr 
do Omrum de Obaluaê nt' 
Ciência de João Caveira, lo
cal'zadc, ni. Rua Florisbela 
159 São João de Meriti. Ao 
ato estiveram pr,sentes os se
guintes representantes de ca-
11a de carid:i.fes: Ys.lo.'i:cl ena 
e a mãe Pequena Elmira. da 
Tenda de Oxóssi: Maio~ ffo
rãzio o+.acllio Atiia, presiden
te da .fenda SanLa Luzia: 
Hélio Evangelista, Pai Peque
no do Centro Espírita Ogum 
Yara; Y!l.lorixá NeUZita, da 
~da. ~irita Sio Sebastião: 
Adilson e Alcenir, Pal Peq, •
no e à.ili.e Pequena da. Tenda 
:le X&ngô Menino; Dr ...... ene 
Freitas Brito, Roberto Perei
ra e o 'F't.balortx! Jadlr Vu-

-..eoncelos da Tenda de OXOSSJ 
do Ba1rro da Glória. .Inciu
Slt"f <"'m a presenca 1o Pn-
mdente da ordem ».pírlta 
lista do Brasil, o nosso com
panheiro Mlron Pmi--

R O li! EN AOEM A lJH• 
BANDA E!. .PINTURA E 
ARTESANATO - A nnsaa 
religião estt. sendo retratada 
com grande cartnho e estuo 
completamente novo pela nos
sa dedicada irmã Estrela., Jo
vem pintora e artl<ta de arte
sanato que V'Em de recente 
exito Da Exposição de Ar· 
tes e Art.esa.natos, patoct
Nda pela Associação Orirt.ã. 
de Me ,,Ob, real• , em Sll.t' 
Paulo. Estrela é versãtll e:n 
todas espec1alldades da r n 
tura, prtx:.cip::11-aente de; nos
so '-'olclóre e trabalhos reu
giosos. .t exl!ria e•- que 
é rc ".:.1uradora de plntur11.S 

1''ll.r, t."-

SiçâO de suas obras que se:rá 
ca 

mi.nense. E neste. oportuntl'.12 -
de. <iam"~ ·•m lel!:brete: "~ 
você quiser prestar umr stn
ge!a hom::nagem ao seu Ort
xá. ou Gu:a-de-Luz procure a 
nossa irmã Estrela na seàe da 

GN na Umhanda 
(Orgão Oficial do SORE) 

EXPEDIE1'i"TE 

fditu: MARIO BARCELOS 

Correspondência: 

Rua Pernambuco. 1. f 61 
Encantado - GB 

Escreve 1.UIRON FILHO 

Associação Espilita São Je·o. 
nimo, na Rua Dr. l'.fanoel 

Reis, 1491, em Nilopolls. 
ABAÇA DE OBALUAllt e 

!ANSA - Traru;correu com 
gr!Ullk animação o toque em 
bomrnagem I'\ Obalua.iê quan-

• do foi oferecldc ao grand«
Orixá, o orubajé. Na orasllo. 
em que o mesmo era. louvado 
verif:cou-se nesta casa de ca
ridade a "bolação" de -1ua
tro Yt>.ós: 'Jilemr (Ogum, 
Verinha a e m a n j á> , Diva 
(Oxóssil e l•uzia (Iansã) . A:; 
.uonras da casa. foram feita.• 
pela nossa graci...ss. e com~ 
tente irmã Yaloru:â Dlnlnh-.i 
<Kaiogi de Obaluaiêl, Pau.11-
nho de oiace e Luiz de Oxum 
atuieu - Amassi) • Ao ato 
coLoareceram diversos repre
sentantes de Ylês dos q\1.8.lS 
anotamos: as ·oeti· ,é i8 t! 

Tracema; Ogan Tolninho ,. 
Ebamb1 1a. . d2 c.sa. Gran
de de O::mlá-; o Yalo:riú Ale
gria Gomes <Kasltalamê) do 
Ab~ São Sebast11.o; !4&e 
Teresa, :kedl do Omulu da 
Casa. da Eba 1bl Dlla (Iamo
rõ) ; o Ogar C&rlat, Henrlquf' 
do &beçi\ de Ians& • Ogum: 
, 0gan Ma11Dbo da Casa df' 

J&rgarlda tia Osum; Yalo
riD Irme NUDel do A~ Clt 
~-Outan, -p~tado r.e-

1& Jlie Pequena lb.rilva Go
mes; a Yalorixl Odete dai 
l:3antcs (Ooete de Bm) Ana
gwa.n; o Ogan Sérgio <Cact
que) de Abaçá dE' Osà OW
an. Antecedendo ao ToqUt: 
foi celebr.d& a lllissa. em ho
menagem -a São Là.Zaro, or· 
ciada pelo irmão Padre Silvl 
V'ó.ana da Pairóqua. de São 
Jorge de Mesquita. 
:'.7:! Rua l.\1.c.noeJ. Fenit'~ho. 

5, Nova Cidade, , •. Jpo-

'is, -:; ::=..rã. no dia '6 -.•:1a 
de Yaõ, cm:. a. B11.bá. Nilrei" 
Fernandes Zonl Iara 
(o~-- -, . Sessões de 15 em 15 
dias. Cons-·Itas: à.s segunda..~ 

TENDA OGUM MATINA• 
DA - ~..eallmrá no próximo 
.t· a 30 se':-embro, às 2. 
uma festa em ho·.1elll:'.'.:"- .. 
xangc' e Beijad;..,S, f'.., Sllll 

sede. na Rua Mário Tequ.lm, 
Quadra 11, Lote 19 - Belforcl 
Roxo - Ncrra lguaçu:---

:0 ESPfi.lTA VOV< 
MARIA HELENA - LocaliZa• 
do na - ..a Franclsco Nunes 

• - .,:,olls, com -onsultas -.s 
,;egundãs, q.iartas e ..extas
feiras, a partir das !2 1ra:1. 

' . F- ~r:r" CABO-
CLO 'ETE FLECHAS - to-

nr Rua Judith, '1 

Vila Norma, Eden, NOaliza.rá 
fr· e 9, 17 e f , ta r. t.. 

1 de ,ubrc com m1sza \S 
15. e doces para crl!lllçns. 
Com i'que para ::Kangõ e 
Beijada. 

TENDA ESPlRITA VOVO 
CAMDINDA DE GUINE -
qm•·tas ~--.. " ·-f ira,, . 

ABAÇA DE OIA-PERRE
UUIM - uituado na Traves 
n, 17, comemorará. os San• 

tos Gêmeos: São Cosme, São 
Damião, com tarta distlibuJ
ção de doces e guloseimas, dla 
27 proximo. Está atendendo 
para coruultas de búzios u 
segundas, quartas e sextas-fel-

• ras com Pomba Gira Cigana 
e 1\-Iarta Mulambo das 15 AI 
20 horas. 

CASA DE CARIDADlt 
CANTINHO DE PAI JACO -
Na Rua Alm~lda Junior, 126, 
Qli!lda, louvará. os Or~ 
X~ e Ibeji no próximo d'a 
30 de set.embro. Na noite de 
ontE'm realizou-se toque de 
mrus um aniversár!~ do for
moso malungo Caboclo Trê! 
Folhas. 

ALDEIA DE JOAO DE AN
GOLA - Localizado na Av. 
Belo Horizonte, No-ra Améri
ca, em Miguel couto, estarA 
6lll festa no dl.a 30 de setem• 
bro, quando oferecerá um 
ajeum odora a todos os seus 
1rmã.os de f~. A Ordem Espl
rituaEsta do Brasll estara 
presente através dos seus di
retores: irmão Clodomiro 
Francisco carneiro, Od1r eos
ta, Dióc=S Bat!sta; Marta 
Rita 'Santiago. Alda Nuc1-
mento e Ant.õnlo Matos. 

TERREIRO SANTA BAR
BARA. - Rua Uranos, JlT, 
Edson Passos, promoverâ no 
próximo dia 15 de outubro. 
um leilão em prol da cons
trução da sua própria sed~: 
Ra!nha ,:>omba Gira dos As
tros <Pomba Gira de Leu 
que será às 15 horas sob a 
direção do Ta.ta I.safas. 

TENDA NOSSA &ENHORA 
DA GLORIA E OXOSSI PE
NA AZUL - Rua Mário Va
ladares, 568, Nilópolis, com 
festa dia 23, à pa.rtirãas 12 
horas. A noite haverâ toque 
à partir das 20 horas. Sob a 
direção do Vovô Rei Congo. 

Sete Fo!has á 
festa Para Erês 
A Cabana. Espirita Caboclo 

Sete Fo.Lhas. que fun:!!ona em 
Su& sede própria na Rua Gon
mga cb Camp06, 71, !UDdos. 
'l ocos os Santos, realiza.tá 
n<>Jc uma sesão t1.6tivo em 
lQUVOr ll Co.sme e Dam:Ao e 
D;. um. com lnicíO às 15 oo
r2.s e com distri.bu!çlio de d.,.. 
e-,,..,, paar as crianças. No sá.· 
b::oc; dJa 30, se:-:-ão comemo-

1 r..t:va. pela passagem do a.nl· 
versário da cabana e home
nag~m a Xangõ com Inicio a.s 
18 horas. O t-"TreiTO é muito 
bem dirlg.t<io p ~ Ya,lortxá 
&<troglld.a soares, que aaém 
de dirigente de culto funcio-
118. atnda como presidente. 

' OUÇA PRECE DAS 
SEIS HORAS 

Diariamente, na Rádio Continental, as 
18 horas, o nosso companheiro Mário Barce
los lê a prece de Oxalá, formando n grande 
Corrente 1\llental da Caridade que é ilTadiada 
para todo o Brasil 

Você que é nosso leitor deve acompanhar 
a prece e participar da grande corrente de f6. 

Notíci1as D-a Equipe 

Vovó Chico 
ll'E?li"DA ESPIRITA AJUDA A QUEl\I TEM p~ 

Rua SiLÇU, 337, fund.)S - Qu.utJno. - Bnbalaõ: Nélson 
Fraga. - Nesta Casa toi renlil:ado, no dia. 16 pt·óx.mo PIIII• 
sado, um casamento n;).S molaes do Santo, o casal, filho, 
de santo da =: Ru..n e Jori.e, a oerimôni ateve Inicio 
às 19 001116 com o Preto Velho Pai Congo da B.lhja, 8Glldo 
padr'..nhos Caboclo Ubiraja.ra e Ca1,-ocla .Jurema. 

TENDA ESPiRITA CABOCL.& DA LUA 

Rua Gu.si&vo Rldel, SiO - Engenho de Dentro. BtlWi• 
Nllza Ribeiro cios Santos. - Guias-Chefes d& casa.: e.: 
boclo da Lua e Vo~ó Ca.mblnda. - Sessões aos sábadoe, 
• :IO hora.s. - Prlllleiro aábado do mês, Ou.16 <11 &:m, 

CABANA ESP.ílUTA oxmt MAR& 

Baa Maraot<, 86 - ToruA.s Coelbo. - Sc.sõea aos d.badCla,, 
.. :ao horas. - Babala.õ: F'1.USt.lno RIXDArlo campoe. -
Outu-Chefes da Casa: Ogwn-M~ • P&1 Ant:&üa. , 

TENDA U.O MIGUEL E CABOCLO TDPINAMBA 

Rua Joeé Booüácio, 298 - Todos m Santas. - Babl-: 
Iaaura da Silva.. - Guia.-Chefe d& Caa: C&l>oclo Tup
D&Dll)l. - Sessões às sextas-feiras, às 20 haraa. 

CABANA PAI .TOA.O DE MINAS .,., 
Rua BorJa Re~ 58 - Eng-.nho de Den.t:o. - ~ 
Cioero. - Gulas-CaeJ& da Casa: caboclo Urubatã e Pa1 
Jolio de Minas. - Sessões às quarta,-fe. ra, e sábado& -
Consultas toa.as as segunaas-feu-as com Exu sete Encru• 
llllh&daa. 

CENTRO ESPIRITA SAO JOAO BATISTA 
Rua Ma.ria Paula, 19 - Eu~enho de Dentro. - Ba.bâ: 
Célia Rcmero. - Dir _çtlo do CultJ: Marlaz nha.. - Gulas• 
Ch fes da Casa: Cabo:lo Aimoré o Caboclo Itapa.1ica. -
Sessões às quartas-felra.s, às 20 h:irns. - oonsull:.as com 
a Vovó Rosa, á.S segunrla~-feiras, às 14 bom. 

TENDA EShRlTA SAO JERO. IMO 
Rua Catulo Cearense. 195. !un ·c.s - Enge:lho de D61tro. 
- Babalaô; BoTác:o da S !,a Reis - Müe Paqu·na: Maria. 
José. - Guia-Chefe da e-isa: Caboclo Arranca Tooo. -
Comunica a sua fe,ta em louvor as Ib.ijadas e ao Pa.1 
Xangõ no prórlmo dia 30 de setembro, às 21 horas. 

CABANA DO eABOCLO SETE FOLHAS 
Rua Gonzaga Cam!)()S. 71 - Todo~ os Santos. - Babâ: 
Astrogllda Soares. - Gula-Chefe da Casa: Caboclo Sete 
Folhas. - Comunica que no próximo dia 30 do can:ente 
have.:-á um toque para X!lllgô.. 

CAN INHO DA UMBAND.A\ 
ARIIGÓS RfllGIOSOS 

Umbanda - Canaomblé - Ervas Medicinais -
Bijuterias - Curiosidades Afro-Brasileiras -

Produtos da Rosa Vermelha 
ATACADO B V AREJO 

Bua 'I 11e Setembro, ~3 - r01, m-M'JI 
(PROXIMO A .PRAÇA TIRADENTES) .. 
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Mário Barcelos 
"Niterói, 6 de setembro de 1973. 

ot/P/N.0 1.675. 

.:A verdade ~ que nós p1'ectsamos re• 
f)ettr sempre os ensinamentos do Pat. 
Muita gente anda surda como dii o for
miaável Roberto carlos, ou pe,o me•'Os se 
faz de tal. sem querer ouvir e encarar as 
nossas neces:.iaades e os nossos proble
mas de frente. 

somos grandes e imistimos em tgno
rar tsso. Poderíamos ser mutto matares, 
ma., esbarramos em preconcettos i1,cabf• 
ww e em detaihe, mesquinhos e no fim 
apen<U marcamos passo. Se a ret1gtão 
evolut, isso acontece graça.a ao trabalho 
doa Caboclos, Pretos Velhos e Exus que 
dlto as provas tncontestáveis, porque 110 
,nbtto material, enquanto uns constróe1n 
outros pensam apenas em lestrutr 

Falei em Roberto Carlos e iembro àe 
uma música do seu mais rec1mte LP que 
l uma formidável men:.agem esptritua
Jlsta, e que deve serv.r de carapuça para 
muita gente. Você, meu ouv:rcte 1à deve 
ter ouvido esta música que é menos mú
~a e mais mensagem, m2s iatvez 1u1t1-11S 
tenha examinado o teor de suas paHv:-as 
ela diz exatamente tsso: Dcsàe o cúm~ço 
do mundo que o homem sonha com a 
paz. Ela está deni.ro dele me~nw. Ele 
tem a paz e na.o sabe. e só fechur os 
olhos e olhar para dentro de si mesmo. 
Tanta gente se esqueceu que a veraade 

. não mudou, qua.ndo a paz foi ensinada, 
J)OUCa gente escutou. 1-.,.1eu am•go volte 
logo, venha ensinar meu povo. O amor 
é importante, vem d zer tudo de novo. 
Outro dia um cabeWdci falou ... Não im
portam os mottvos aa guerra, a paz é 
mais imp0rrante que e.e~. Es;a frasr: v:ve 
nos cabelos encaraco:ados aa.~ cuca. .. 1-na
ravilhosas, mas se perdeu no labinnto, 
JJOluída pela falta àe amor. Muita yeute 
não ouviu porque não q:.ifa ouvir. Eles 
estão surdos. Tanta gente SP esqueceu 
c,ue o amor só trás o bem que a covardia 
é surda e só ouve o que convem. ma• meu 
amigo volte logo, vem olhar pelo meu 
fJOVO o amor é importante vem d zer tu
do de novo. Um àia, o ar Sfl enchtu de 
a,mor e em todo o seu esplendor as v ,;;es 
cantaram e seu canto ecouv pelos cam
pos, subiu as montanhas e chegou ao Uni
verso e uma estrela brllhott, mos1rando 
o caminho. Glória a Deus nas a,tu.ras e 
paz na terra aos homens de noa vonta
de. Tanta gente se afastou do c1,m.inho 
que é de luz, pouca gente se lembrou da 
mensagem que há na cruz. Meu amigo 
11olte logo, venha ensinar m?u pov,, que 
o amor é importante, vem div•r tudo àe 
novo.M 

g isso aí, gente. Todos estão surdos 
• não querem ver que o amor é que é im
portante. Vivemos nos deglad.ianan e em 
nossas lutas ferimos ás vizes fatos fun
damentais do nosso credo. É o mesmo 
(lue atirar uma bomba numa guerra. 

Atingimos os objetivos, mas feri.mos gen
te que nada tem com ele. Vocês devem 
estar pensanao o porque destas 11a?avras 
e as razões desta crônica. Eu ex;"Jlico • 
Tenho recebido c a r t a s, teleJone1nas e 
muitas censuras pessoais pela não reali· 
zação da Proci.Ssão de xangô. Eu 1:i diS
se e repito que cumpro ordens. Porque 
fozer a procissão se no fim, vot. ,er 
achincalhado como o fui no curso do Fes
tival de Cantigas. Ndo estou recutJndo. 
Estou stm, propositalmente det.rando 1tm 
vozto para que todos, neste voz10 façam 
um exame de consciência e se lem11rem 
que a minha luta não é minha e sim de 
uma religião. Eu peço que sigam não o 
homem Máf"io Barcelos, mas s1m o ideal 
que me move que é a união da nossa 7'e
ligtão. 

Eu nunca pedi nada a vocês porque 
sou apologista de que devo seguir meu 
caminho sem pedir nada em troca. Um 
dia, no ano de 1969, você:s me pediram 
mais alguma co:sa. Mais de trezentos di
rigentes àe terreiros assinaram um me
morial pedindo que eu me candiaatasse à 
Deputado Estaaual para lutar pelos nos
sos interesses na Assembléia Legi.Stntioa 
do Estado. Foi solicitado e para quem 
interessar comprovar a veráade te n 11, o 
este documento guaraado com ·go e bem 
guardado. Jamais fui político, mas aeci· 
di sê•lo, para cumprir mai:> esta ergên
cia do meu povo, para quem trabalho 
com muita honra .se bem que receba cm 
consequência disso muttas ing1"ati1Lõe.1. 
Sai para a luta política. Verde e J?e-m re
cursos mas levava a certeza de aue meu 
povo me dtria sim nas urnas para o cum
primento de ma;s uma m.ssão e a 1>ll,à<1-
àe, a dura verdade é que ele me disse 
não. Muita gente me julgou peraido ou 
derrotado. mas na verdadt hav1a afrás 
de tudo uma sublime frase do meu Cabo
clo Laçaaor. Enquanto toct.os garanriam 
a minha vitória, ele di:se. qua11ào per• 
guntado sobre o resultado que viria. o se
guinte: Não importa o resultado. lmr,or
ta que meu filho eumpra a sua missão , 
foi o que ffz. 

Gente, eu não quero nada d.e pessoal. 
Quero apenas ver o meu povo feliz e rea
lizado. Por isso luto. Por isso ontros lu
tam e é .preciso que vocês se unam em 
torno de nós e escutem o que ifizem0s. 
Não vamos prosseguir surdos diante de 
uma verdade incontestável Vamns om1ir 
a mensagem de Jesus e iutar pacitica
mente, mas com vigor. vamos ser humil
des mas não perm ·tir que 1tos humtihem. 
Vamos ser mode3tos, mas reconhecer o 
nosso valor. Quando nós fizermos isso, 
seremo.:; de fato a maior religião do mun• 
do, porque de direito já o somos há m1Lt
to tempo. Saravá. 

TE Cabocio 
Flecha De Ouro 

senhor Diretor: 

Tenho a honra de comuniea,r a V. sa. que esta Càmli: 

a.provou, na reunlão do dla 30 do mês p.p., o seguinte requ, 

rtmeD.k> de autoria do Vereador JOSti: VICENTE FILHO: 

"Requeiro à Mesa, ouvido o douto Plenário, seja 

enviados votos de louvor &O Sr. Mário Barcellos, pe 

maneira. oomo vem dirigindo, na Rádio Continental, 
~ sobre Umbanda, ao-& dom;Dgos- de 21 àa 
haras da madrugada.• 

Na oport,untdade transmito protmto~ de ~ ma • con 
delação. -(&) ANTONIO LUIZ C. MORGADO - Presidente: 

Concurso Das Cantigas 

Inéditas Para . X-angô ! 
Terá proSS€-gulmento, hoje, 

o Concur.;o de Músü:as Iné· 
e1: tas para Xa.ngô, iniciado 
cv•mingo passado, no curso 
do prcgram9. "A Verdade So
bre o E.pil"itiSmo, que vai ao 
ar todos <>s domingos, a par
tir das 21 horas pe:e. Raaio 
Continenta1 e d!retamente do 
-i=ro:Jr-o do Caboclo Fot!za 
Verde. 

Forma apre.sentadas as se,
guinteis músicas: Pomba Pra
t:a.da, de Paulo Roberto; ce,. 
choeira Dwntnada. de Ma
nazinha. do Foiha. Verde; 
P! oteção de Xangô, de Vit.a
line Rosa Joaquim: s.u 
A(!odô, de Luiz Gonmga de 
souza; Rei de orixã, de Age-
11-0r P.• Machado; Orixá · Jus
t!ceiro, de Elis Gomes e Mar
c<.>5; Aos P.lhos dia xangõ, de 

Livanllton Sales de soi 
M1clia Oração. de Lue 
Gurma.rães; Caô xangô. 
Joaquim Gomes; Pai x.ai 
He: do Trovão, de Airton 
Brito; Ala.fim Axê, de Ferr. 
d" Pinto de Smiza. Pela 
tação popular foram ela.& 
cadas para a flNtl, 85 segt 
IJse ce.nt'gss: Caohoeira : 
minada - Seu .Agodô - P 
ba Prateada - Orixá Jv 
ceiro - Filhos de xangi 
Minha O:açã.o. 

Hoje t:remo., a ~1 

apresentação d1111 canf 
inéditas e domingo que , 
r~lizaremos a final COll 
e.pres:ntação c!e todas 
c'a.ssifica-daB e n e,;eolha 
melhor de todas, pela vota 
feita p:los nossos oUTint« 

J. O·NTE 
Fotografias em terreiros, praias, CN."hoe: 

ras e obrigações em geral. Batizados, anlve1 
sários e casamentos. Solicitações pe.1O telef, 

ne pf 229-3327. 

BúZIOS AOS SÃBAOOS 

o Centro Espirits caooclo 

Flectia de Ouro funciona em 

sva ~de na Eskada Jacare· 
pe.guá, 7.467, · Freguesia, e 

tt>m a dir~.ã-0 do Ba·1Jalo:rbi. 

Ag1;nor Pereira :rvbch:ido. As 

<.vr.su!t,a;; s 'o às t~rças e sã.-
1 

b!\dQ, com Pai C'.mlb' .iia e I ! 
c.s ,. •ras gerrus são ao., sib:i.• 1 

Todos os sábados, a partir das 1., horas, e 
Vudonce Zaz! Erangl, um jovem f ! ar-t,nas •,e 
anos, atende parà' jogo de búzios ....,n sua ree-.1-
dência, na Rua Pereira de Figueiredo, 467. err 
Osvaldo Cruz. Jogo fiel e bem fundl'l"tc.ntado 
tem resolvido problema de muita pessoas qu 
vão à sua procura. Apesar de jovem, .o Zaz 
Erangi sabe das coisas do santo e zamburr 
muito bem o búzio. 

. l< • dr 15 ~m lô d ~s. l 
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l\loticiário erreiros Dos 
• 

c~._.~ ... ";Il0 DE OXALA - Rua São LUIZ 

G.n,,~1P, í..Jl2, ca,a 3. - Diretor ô.e Culto: 

H e,.;..1a tlc l'arro, Matias. - Sessões às se

gunda, feiras, durante o d.a. Qui,1tas-1eira.s 

». no.Le. -- Gui..1.s-Chefcs da Casa: Caboclo 

.N .,,,. .. , .-.,n e P .u runuiuo o..i.:. ÀJ.ula.:;. 

* 
CEXTRO ESPiRl'.lA OXóSSI ROMPE 

.MA.a.O - .t).11& 1'.lli"-'a .l•,anoo, .iv1, Vi,.i. Va.i
que,re. - O,retc,r ue Cu1Lo: ,.l,id,f;a Augu,i.a 
~-·• à,.. ::;ousa. -- .::,cs= as ,egWlUdS 
e ,5ai:;.,.1..s. - uw.a.s-Cue1e.;, oa t,a,a: caoo
cio UX<lS,:;1 ROIUpe !11.i,r.o, \, <Ih) ,.: .... u: ... 1a e 

ca;;-cuo ~a.,~a Yero.c. 

* 
TEKOA ESPtRITA SENHOR DO BOX

FIM - .ttllA Ju.,;a.i-a, 47 - luwas <..:-r..-,no. 

- ..J(i·eL01· ct.e Culw: Olinda P1mo. - ses
sões às segun<ia4i e quarr...s-fo.ras. - GUlas
Cllet4=- C1a Cas.i.: Cd.ooclo A.llllo1é, Ca.,J;,;18 

Janau·~ e vo~o Alaria Lui.:sa ua Jja,ua. 

* 
TENDA ESPlRITA JESUS NAZARE..1'\O 

- .kua Alltoruo J::siweJU.S, -, - U-V~ldJ <..:.iu.. 
- Dúetõt" oe cu.to: .l'C.l'ülúld0 LUla. - =-
aôes as segunctas e qu •• n.,s-1<:à\..:,. - uu ... s
Ohe!es da Ca.!.a: CdOJCl<.. Rompe •"'ª·º• ~xu 
Ca.\eu·& e Tia ,V.la.na Conga.. 

* 
TENDA ESPIRITA NA. "A BURUQU.E: -. 

Rua Plrai, 39 - e.isa 1 - MarçC..liU h.e:mes. 

- Diretor de cww: YaJonxa Dagm...r. -

Sessões a,c,s saDll(lo.5. - Coosuli;as as quar

tas e sextas-tel.ras COID' Exu, e L ruia ..ias 

Altnas. - üw..s-<.;ll,1..:, º"" <..:a....a . ,l',,dnn Bu

ruq<1e. 

* 
TENDA ESPiRITA C. REI DE GUINf: -

Rua ~wow, J2 - Ancrue..a. - D 1-eL.r <.ce 
CUlLO. Olga. \/,eira Le1Le. - ;:;e.,soas: se
gunua; saoados do mes. - Con,wLas "s 
qumtaS-feu-as. - uuias-Chefes aa Ca..."ll: Ca
boclo Rei ae Gllllle, Ogum Megt:, le,ll8.l,Já 
e Exu u-...raoe. 

* 
TENDA ESPIRITA SAGRADO CORA

ÇAO DE JE::,lJS - Rua CorL-e a Te1x~ira, 

105 - Ja.rdun ~ovo - .Realengo. - Diretor 

de Culto: Ercíl!a da Castro costa. - Ses

roes as quartas e sabados. - Gllla,-Ch-1:tes 

da Casa: Caom:l_, .v.l.dLa Vuge..n e l,u Henw 

Andre. 

* 
TE1'"DA ESP1Rl'l'A XANGô E IEMAXJA 

- ABA~A OXo-,S.t e; AKA.,J - .tiua &
zen-a de hLnez.,, .>O - ba,1ta A..'1a. - .vas
souras. - Du-ev,1 de Culto: Ant-Onio 1' ua 
Silva. - Se,sCC!. aos sabad-0s de 15 em 15 
dias. - Guias-C,,.fes da Casa. 0::Jssi Gt.a
ralll, Pai Joa~u,. 1. Cabo..:lo Venc..n a, Ca
b<>c1a Juçara e C.:bocla J~ndira. 

* R CENTRO ESPíRITA SAO SEBASTIÃO 

, - Rua. Monte L;ndo, 568 - Subúrbio - São 

AURÉLIO MARCOS 

]'~ - Diretor de CUito: NeU2.emir San
tos Lasry. - sessões aoo sábaóos de 15 em 

16 d;:., e terças-feu·a.s desenvolvimento. -

Guias-Chefes da casa: Vovó Ma.ria Cooga, 

Pa.l Sabino, Caboclos Pena Roxa, Pedra Li6e., 
:i:·1ecno::i10, TvyW»imy e Lua. 

* 
CENTRO ESP1Rl'l'A PAI OXALA - Par-

que .t'em,agna, s1n.o - M. VB.!ença. - D1• 
re,o,· ue CUlt-0: Paulo G. Gomes. - Se&oea 
th terças e .:.extas-teiras. - Guias-Chdes oa 
C,.sa.: Cat>..--.:10 ArrdJlca Tooo, Ogum Be,ra-

, Mas. Pai Joaqwm de Ang->la e l'lll Ju;,e oa 
Ba11,a,. 

* 
TERREIRO DE SAO LAZARO - E t.rndn 

Al.l;,H\ Fetulánma, s n.o - Gamboa - An

da llOS Re.s. - Dir,u:>r de CUlto: N,mvaldo 

L. o;i. S1ffa. - Se»ves as segundas e sa- , 
bacio,. - G.uas-Cne1es <ia. Casa: OmuJü, 

C,1.x>clo Anda.r.u, P,e:.-0 \.'eillo João Nago, 

E.e Borboleta, Exu C.ive:i-a e Foru:)a G,ra 

º·'" ::,e..e Encruzuhactas. 

* 
Ti::. 'IM L5l'lRIT.-\. C.-1BOCLO l~DARAS

SL - ri.Ua C .. rios (.;,-&,a, âó - K taÇao oo 
R.a..uuelo. - D.retor uo CUlto: Ruth N. 
L'u:y. - ~ã-.s: f:ieounà,,s e sexw.s-foir .. s. 
- L>uio.s-Ch.lcs aa c .. sa: caooclo 1anaa
rassu, .Pai .i"c.i,.>e Ca.b~-CU).; Vent.::.n a, Ju~•Ja 
Come .r-..ilha, C.u.,r .. cy, Pena fl,&.nca, J uJ,llra 
" .l3vl ,de,ro. 

* 
Tl:::--DA CSPtltITA SA~T.\ BARB<\RA -

&1..-a<ia Po,to Novo - C3.rmo - F.o-ado do 

Rio. - D.ret-0r de Culto: Maulza de Oli

,e1,·a Pooro. - Se~soes as quartas e saoa

do.s. - Guie.s-Ch{:-ies da Casa: Caboclo Vt:Jl

ta .a, Pai Joaquim de Arruanaa, Erê Joâo

z nl10, Tranca Raa das A1nas e CaiN<Jla 

Jwl:Ul~ 

* 
TENDA PAI ANTõ:·no DAS ALJI.L-\S -

Rt,-,. C. <o;uau,a !1_ c .. s:i. a - .,.,~a,,., ..... _,ua, 
- D,.reLOI ae CUJ..o: .llida P. de 01 ve-ira. -
Se,sàes aos sá.iJados. - Ga.as-Cneies aa. 
Ca,a.. Pal Ant<Jruo 08.b A.llB.ll, Pena }l.,"r,.;a, 

Pai Joaquim, Rei Congo, Tupi.namba e Fo
lha Ve;:ae. 

* 
AilAÇA DE XANGO - Rua Ma1-echal 

B.1. u do, rrnve.s.;a 61 - Casa 4 - Rea,engo. 

- Dll"e.or de Culto: Felismino Rosa Mer,

do.iça. - se, sões: às segundas e qui.rtas

rerias. - Guias-eh tes da Ca•a: c.~boclo 

co"'.e Folh;,, Cabuolo Rompe A1aLO e Cauo

c.o U,ulJaLa. 

TE~DA ESP,RlTA CU!OCLO RO"'TPE 
::'tl\l'í f; ['.\l roi1i:: D~S ALi\HS - Rua 
D zs R .. poso. 74 - R' mos. - Diretor de 
CulLJ: Vera P,edaae Silva. - Se,.;ões as 
quartas-fel, as e saoados, após à$ 18 hJras, 
- Guias-Chefes da Casa: Vovó Maria Con• 
ga, Pomba Gira das Almas, Exu Malla Pa
ci1Jlla e Caboclo Lua. 

DOMINGO, 24/9/1972 

Os Terreir~ Filiados Ao SORE Contam 
Com Os Seguintes Veículos 

De Divulgação; 
TARLóIDE GN NA UMBANDA - Circula aos 

domingos com a GAZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS Mensal 
TUDO SOBRE O ESPIRITISl\10 

Programa "A Verdade Sobre o Espiritismo,. 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 

Rádio Continental 
\ 
1 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E. l 
CLINICA MÉDICA - DENTARIA 

ASSIS'ft:NCIA JURtDICA E 
OUTROS BENEF1Cl0S J; 

Inscrições na Secretaria: ~✓--f 

GB Rua Pernambuco, 1.161 - Encantado 

Programação Da T. E. 

Sagrado Coração de Jesus -
A Tenda Espírita Sagrndo 

Coração de Jesus. realizará no 
próximo d.a 30 de corrente 
mê~ a i:rande !esta espiritual 
cm homena·!em a Cosm~ Da
nuão e- Doum e ao nosso Pai 
Xangé'. Com imclo às 20 ho
ras. pn.,1011gando• se até ao 
amanhecer do outrc. rua. 

No ctia 27-9-72, quana-fel
ra haverá a dlshibu•çào de do
ces pa~a as crianças de. ter
ra a d•stribuição sera feita 
à,4s 16 noras. 

Esta I'enda: realiza sessões 
de caridade e ractiações aos 
sabados sob a direção d~ Ba
bá Erc1lia de Castro que tra
balha. com o ,amoso Caboclo 
Mata "irgem e no 1.9 s1bado 
de cada mês, com o povo de 
Rua Os Exus) . - Todas às 
segundns-feirr..s hã consultas 
particularf'S com o P.-eto Ve-

,---- ·----

lho Tio Bento André, dM 12 
é.s 18 horas. 

Um Be~o Templo 
Em PetrópoUs !-~ 
O Terreiro Santo Antonio 

de Pádua fica situe.do na R'lla 
C-uba n.9 33. Bairro de ~ 
tandinha, Pétrópolis. O Guia,. 
Ohele é o Caboclo José Ma· 
?1.~ e o Preto Velho é Pel c,,
tra1. o Babale.ô é o nOl!ISO 
u-mão Vicente Pedro Silvestre 
e as se65Ões são à$ segunda8 
e sextas-feiras. das 20 M li 
horas. IJ eol16ulte.s ~ AII 
Q1l&J'tas-fetras. a. pe.,rtir das 16 
h-crll6 com o caboclo e 11, ,tra 
da última ~xta-feira d,e cad• 
mês é com o Ex:u Tranw. :Rua 
dM AlmM. 

Tablóide GN na Umbanda 
Um Jornal de utilidade pública da nossa rellgláol 

NAS CASAS DE UMBANDA 
Adquira nas Casas de Umbanda, a Ptece de 

Oxalá, lida diariamente às 18 horas por Mário 
Barcelos, na Rádio Continental. 

C a.rios Ouer Aju.d,a 
O nosso irmão Carlos A. Silva, da Rua Gou· 

lart .de Andrade, 40, em Realengo, está organi• 
zando um catálogo de pontos riscados é cantados 
na Umbanda. Para isso ele solicita a quem desejar 
ajudá-lo enviar cantigas ou pontos riscados para 
o seu endereço, pois assim. estará prestando um 
a •1xllio à coletividade espír,... 
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Estão ' a Venda FALANDO COM A~10R 
Pedidos aos Orixás 
Pedidos aos Pretos Velhos 
Pedidos à Pomba Gira 
Pedidos aos Exus 
Corrente Mental da Caridade 
Segredos do Santo (Ogum) 
E Pedidos ao Seu Sete 

PAULO ROBERTO CUNHA 

na. Pois de nada vale a riqueza se não 
temos paz de espírito. se não t2mos 
saúde, enfim, se não conhecc:mos o 
amor e a felicld:..de. 

RECEBEMOS CONVITE DE 
TENDA EM SEPETIBA 

Muitas v~s nos lamentamos da 
vida, descarregando sobre ela t.oclas as 
nos.':,aS falhas, todos os nossos erros e 
todos os nossos insucessos; pergunto eu 
a vocês: será que a vida tem culpa? 
Creio eu que não. Infelizmente no 
no.'lSO mundo, em nossa vida material, 
tudo gira em tomo de um objeto que 
ao mesmo tempo que é benéfico, tam· 
bém o é terrivelmente maléfico, é por• 
tador de alegrias e tristezas, constrói 
e também destrói. Muitas ve7Jes por sua 
disputa ocorrem tragédias, irmãos de 

sangue se dlgla.diam; enfim, o homem 
esquece, multas vezes, da moral e do 
respeito ao 5e'U seme!hante tudo isto 

Nós que somos Espíritas, prmc1pal4 
mente, devemos nos conscientizar de 
que tudo na vida é passageiro. e, se 
por aqui passamos, é uma oportun'da• 
de que Deus, o Ser Supn,mo nos con• 
cede para que nosso Espírito possa evo
luir e não involuir, para que um dia. 
possamos nos elevar até Ele, e pJssa.
mos sentir o qu€ é o amor 11erdade1ro 
pois foi com amor que Deus criou ci 
mundo e tudo que nele se encontra.• 

Embora passa.doo quase 2000 anos da 
vinda de Oxalá à Terra para dar aque· 
la maravilhosa lição de fé amor e 
humildade, a maioria dos homens ain· 
d.a não as aprendeu. 

Da nO!&S6. irmã. Neide d.O& 
811.nws Costa, Mãe .Pequ,-,na 
da Ten-cla ~p!rita do Caboclo 
Rompe Mato, recebemos uma 
«ent!l carta nOII convida.ndo 
Pan a resta de Cosme e Da
mlã.o que se realizará no dia 
JO óe setembro. em sua ~-clf:. 
na Travessa de. Floresta 145 
SE-pet!ba. A casa é di;illida 
pelo nosso Irmão Paulo (lo.s 

Santoo Coota. 

garemos até lá ou p e 1 o 
menos nos faremos represen
teir De qua.lqUE1' forma noa 
o Il06SO stnoero sara,vã' e o 
desejo imenso de coooecer oo 
n~OII lrmãoo daquela casa 
em Sepei!ba. 

lamentamos profundamente. 
Mas esta é a vida terrena, uma vida 

de provações, uma vida onde os homens 
se ctigladlam pela sobrevivência, em· 
penhanão-se em todo o tipo de luta, 
leal ou desleal não importa, desde que 
a.tinjam seus objetivos, que é sempre, 
sem dúvida, o -tal objeto que todos 
conhecem pelo nome de dinheiro. 

Mas estejam certos que o dia há. de 
vir em que o amor dominará o mundo 
e neste dia oo homens se apertarão as 
mãos, se abraçarão e se un;rão por um 
bem comum, num moto-continuo. 

At! consultas são às qulnt:.4s
Mnls, às 15 horas, com & 

Pomba Gira Te.ta Mulambo. 

Sul Do 
Estado 

Mas se analisarmos profundamente, 
em sã oonsclência, podemos ver e sen• 
tir que o dinheiro não é tudo; ele ape
nas é parte d.a nossa vida, e, não é 
tão poderoso como multa gente imagi• 

Quando isto acontecer. lá do A1to. 
alguém muito sábio e Grande, sorrirá 
e dirá consigo mesmo: - "A.s m;nha8 
crianças acabaram aprendendo". 

Agradecemos ao conVlte e 
TIUn06 colooa.r a f e6ti vi.da de 
na nossa programação de Vl
ll.tes e 11e Oxalá. p,,rmiti.r eh<'-

LEIA AOS DOMINGOS 

Recebemos mais um exem
plar do vibrante jornal SUL 
DO ESTADO, editado em 
Barra Mansa e Volta Redon.
da e que circula em todo o 
J!.st,e,do do Rio. Está excelen-
1,e como sempre e cheio ct.,e 
n, vidades principalmente no 
campo Polltioo. A diretora do 
jor·na-1 é a nossa Irmã Heth 
Lw;;tosa da Cunha BalStos. 
wn.a das ma,js respeitadas jor· 
na!istas d,o território :flumi
nense. 

do Programação do Terreiro 
Babalorixá Wanderley Lima 

GAZETA NA 

UMBANDA 

A Uniã.o E:sPirita São Jorge 
dot' Traba-,hadores da Jure
ma.. situa.da na Rua Teixei
ra de Carvadho n-0 82, na 
>.l>oliçào, realizou dia 'l, uma 
grande homenagem ao E!tu 

RESPONDENDO AOS LEITORES 

l'RANCISCO A. COSTA: 
P: - QU8JS oo manru,i1entos usados nos 

1loque11 de Nação? 
R: - Os ate.baques grande, pequeno e 

médio (Rum - o grande; Rw:npi - o mé
dio e Lê - o pequeno, e &inda o nu, que 
6 um tambor pequeno enoour&do dOll dois 
lado,,, usa-se também o ~ôgô, Reco-R,eço 
e Berimbau. 

* 
HELENA MARTINS: 

P: - Quais &s e1;va, maÍ!I usadas num 
&manei? 

R: - Dentre outras: Mnngericão - Malva 
- Arruda - Colônia - Lanmjeira - Man
gueira. - Lacre e Palma. 

* 
ANTôNlO VlLLAR: 

P: - O que vem a ser Obá.-Siou? 
R: - É o Or1xá Rei do Veut.0. 

* 
JORGE LEI'l'AO: 

P: - O que é Vumbi? 
R: - É uma cerimô1ú0, dentrudo Cant1om

blé em que se despacha o cgum (tirar mão 
de vumbi). 

* 
ALAIDE LIMA: 

P: - o que quer dlzer Aganega.n? 
R: - Invejoso. 

MARIO BARCELOS 

ERMELINDA 1:. LEAL: 
P: - Que ~l\lta se deve oferecer ao <>sum? 
R: - A mr.nga-espada.. 

* 
JOSSilA FREITAS: 

P: - Como se raz uma comida para ca, 
bodo? 

R: - Aferventar uma abóbora moranga 
•IA·ir o tarnpo e co}ocar frutas dentro: uva.a; 
oa.n.:nas, maçã, pêras, mamão etc. 

* 
L-OClA AGUIAR: 

P: - Como se pode saber certo o santo 
de uma pessoa? 

R: - ccnsul'.a.ndo '\lm Pai ou Mãe de 
santo p:i.ra wn Jogo de BÚb.o:.. 

* 
JOSÉ LUIZ: 

P: - O qu~ é sacodimento? 
R: - C0midas que são oa .1.:las no oorpo 

da pessoa para afast!\r eguus, que e,teJam 
obs,ruindo seu caminho. 

* 
JUDI'l'Il GOMES: 

P: - o que é Filá? 
R: - Fila é um adorno fe'to de palha da. 

costa usado peloo Orixás omulú e Obaluaê. 

St-te Encruzilhadas, oeasifl,o 
em que foi servido um chur
ra500 aOIS pnrnent.85 e !Oi aJn• 
da sorteado um belo cabrito 

A casa é dirigida pelo nos
eo fiel innã.o, Wande.ley Li
ma. vibrante aparelho d<> 
Ogum Guerreiro e Tio João 
Dangola, que conta com a 
aad~cla da 1ma esposa Ju· 
re.cy Uma, &parelho do ca
boclo Mata Virgem. Além da 
dlret.aria e filliOS colaboraram 
Tl6e fe;tividades os cambonos 
Ce.xlos Senna e A1mir de An· 
drade, uém do amigo da casa 
genhOI' Atilio Sotero. 

O terr<-1rO teal':...a ~es~ 
<k, d·senvolvimento aos sá.ba
d<>S, de 15 em 15 diP.b. a pa.r• 
tl.r d~ 16h30min e às sextas
feirs.s, consultas com TiO 
De.ngola e o ca,boolo das Set.e 
Mvntanhas, a partir das 
~flh30mln. No aia. 27 sem re&· 
112eda uma hom.?nagem & 
(}(""1'!e e 08m1ão e Dauro, • 
partir das 19 horas e às lf 
honu!! serã feita a distribui• 

~ão d.e doces pa,ra a crie.nça,
da da b:'!'m. Nadia 30 a e.
estara novamente em f~ ._ 

desta feita. louvando Xangõ. 

JACAREPAGUA 
Vendo Sitio com 200.000 m.2 no caminho do Sertão. 

Local ótim,, p&ra Terreiro de Umbanda, tem 2 grandes 
c.'6,Choelras. próprla.9 para obrige.c;óe8 e rltuais na ma.ta. 
l'nforma.ções: Tel. 221-3699 - P'a,cll1to. 

Corrente Mental 
da Caridade 

Você pode fazer sozinho em sua casa, ou 
com seus amigos, uma cadeia de pensamento 
positivo por intermédio do livreto intitulado 
CORRENTE MENTAL DA CARIDADE. Você 
pode procurá-lo na sede do SORE, na Rua Per
nambuco, 1.161, no Encantado e assim estará, 
também, ajudando a nossa campanha de aqui• 
siçào da nossa sede própria. 
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Corrente Mental 11-. Roça do Xangô de Ouro 
MAE EUS , ! Programação da Mensal 

O Cantinho da 

a Nadir' me ~ para 
agradecer de públko a at,n· 
ç!l.o que você lhes deu quan
oo estiveram no ensaio. MUJ
to obrigada POr tu40. Volt.&· 
remos breve. 

I' 
1 1 
1. 

tes de beber a infusão p:-o- i 
c\.:Je r.er a r.e, ~i ... de QUe a ' 
m.:sma é ino!en,s,y.,, 

PROGRAMAQAO 

Roça do Xangõ de Ouro - Rua. Pernambuco, 1.181 -
Encantado - Du·eção do Babalorl.Xâ Mário Baroelo.1 -
Consultas sempre a partir das 15 noras: 

segunda::-!e..ras - Pomba Gira Ma11a Mula.moo 
Terças, quarta, e qutntas-fe1ras - Jogo de Búzios 
Sexta.s-felrll.5 - Preto Velho Pai José 
Sàbados - Pomba Gira Maria MulambO. 

Nó.1 o conhecemos hi rela• 
ti,1am€-ilk poucu tz-mpo. Com 
teu Jeitão simpático e o sar
~ gentil. logo se tornou 
nosso amigO e qW1.I1do ele 
i;assa mui-to tempo sem ~ 
p."0CUr8.l' sentimos sua falta. 
De ve riem qua.ndo e,e vem 
ao SORE e numa desa.a opor
wnidaões nos convidou para 
a..oa!Stir um ensaio da querida 
Msicgueira, etcol& de samba 
do seu coração e que ficou 
'3.mbém sendo a "mu:tha" es• 
eola. O que ae pode p,nsar 
de ordem e r.:spelto existe 
de-ntro do Pa.Iácio do Samba. 
Levei minha filha mais velha 
• duas a.mi..,<71.tinhas para as
S!stirem a Noite Colorida e 
t-llM' adoraram. Bira, você l 
fabuloso. Só oo ouve fala.r 
bem de você e de sua. sim
patia. nata. 'I':nho a oerlieZa. 
de que o seu povo manguei
rense reconhece o s.u traba
lho e o admira. como nós do 
SORE estamo., aprendendo a 
aomirá-10. Que Ogum O pru
te-Ja sempre e que nossa mae 
Iar.sã a.fast.e, com a força da 
sua ventarua, tuao o qu~ pu
der prejudicá-lo. Felicidades 
Ubirajara, o famOl!o Blra as 
:Mr.ngueire., relações públicas 
comt)etente e pr:sidente de. 
Al~ dos Compositores. Eu já 
estava m-esmo p n~ando em 
~:-evcr a!go a seu respeito e 
hoJe a Ma.rle-ne, o Ca.r!os e 

Julmélia - A MUlaml)o !&a 
uma amarração braJJd'l use.n
do uma maçã vermelha, uma 
veroe fit41;s wrmelha. e pre· 

RmPOSTAS DA CORR.Et..""l'E t.a uma. Vela e um avo eo-
MENT.U. ziao. Venih& falar com ela e 1 

As quar~•!eiraa, apó& às 20h30m1D, Cu-rente MtDta1 
da Caridade. 

Ka.rgareth R<lN - l"wa 
~ fü'!'ar uma peS1011 
de qualquer viciO tôm0$ que 
p:ocurar entemier o motivo 
que originou o mesmo. No 
~ de seu irmão, a Mula.m
bo oostuma taz.er um traca
lho usando três frangos e 
mutta.s OOltras co1su e tem 
dado relativamente certo, mas 
a b"-bida é uma coisa muito 
séria e é pNciso também oue 
a pessoa quelra. &juds.r urn 
p<:.uco. · ! 

Tulipa .Azul - Preef6o que i 
l'OCê me envie o n-O?Il.e <1ll 1 
VlZinha que lhe será p..-ejudi- I 
canelo. Pod~ fa:zier Ulllil j 
mistura de det.enninados pOj; 

e e que.se certo a pes.soa .tt 1 
mudar. 

Molumca - ConheQO a ca
nele. do velho como sendo • 
erva de Omulu. Não sei se 
.!~ para. fazer chã. Acllo 
nx,!hor que você pe1."gunt-e ao 
cnboclo que lhe receitou uso 
se não é melhor fazer bo.nho 
desta erva, Não sef lhe d1-
ze!" i;,e é ou não renanas,,. An-

-----------------------
T ereza Cutara 

Louva Crianc,as , 
o centro Espirlta Vovó Teresa Cutart., situa.do na T:ra

ftSsa Ana.cá, 814, casa 11, Rea.lengo fará rea.I;zar, dia 2'1 a 
gra.n.de festa de Cosme, Damião e Daum, oom gra.n<le cU.':trJ-

1 

buiçé.o de de= par& às cria.nças. Dia 30, sessão de terroiro 
com lIÚClO às 13 horas. As primeiras e últimas segundas• 
feiras de ;:ada mês, sessão científica com iniclo às 20 horo.s. 
Con:.-ultas todas às sextas-feiras, com início às 13 horas sob 
à direção da Babá Cánd1dr. e da :Madrinha Valcy. Os Cfui;;.s• 
Chefes do Te:-rclro são: C'.iboelo Desengano serra. do M..r, 
Vovó Teresa CUtara . A~decemos o convite que nos foi feito 
pelo Presid=-nte C3.1'10s Albert.o e f:camos sempre à inteira dis• 
posição dos nossos irmãos para qualquer noticiário. 

TOQUES NO SORE 
Todas as quartas e sábados, você poderá 

participar dos toques que são realizados no 
SORE, com consultas de Caboclos Pretos Ve-
lhos e Exús. Atendendo a solicitação de nos
sos irmãos, explicamos que nossa séde fica na 
Rua Pernambuco, 1161, na Estação do Encan
tado. As pessoas devem se orientar pela rua 
CRUZ E SOUZA que inicia na rua Clarimun
do de Melo. Entrar na rua Cruz e Souza e pe
gar a Pernambuco no seu final onde fica nos
sa sede. 

traga. .l5SO que e'll &0bo que 
eJ~ ta.ré. ps.ra você, d~ que j 
na.o prejudique ninguém. . 

M~ot. - Que l><.n que! AMOR 
m.:ê Ja. tll'Ou o &m Sorte do 1 AMIGO 
seu pseudônimo. Quer dizer! 
que as coisas já estão bem j 
n1elhores, como a "moça.• lhe 1 
garantiu, não éà Não se preo· 
cup"' em dar nada a eJ•. 
Besta a sua amiz.ade ISlncen. 

Eunice - Que exagew~ 
vo<:ê él Então precisava dar 
um p;esente daquele à minha 
filhz.? F;quei até aca.nnada 
d<'! :.he te:efonar agradec:ndo. 

Suell - APareça qualquer 
dia no SORE. Espero as mi
nhas encomendas, 

Pananci - Tenha 11 certe
za de que estou rezando po: 
você e pedindo e.o n~ pa! 
que lhe proteJ11. 

T.lma - Você pode mau
dar o.s doces que prometeu ao 
Da um para a corrente de 
quarta .. f~l•ra, dia 27 de se
tanbro. Com toda certeza -Ele 
,-.rã para Kceber o seu pre
~te. 

Luérclo - Linda a sW1 c.r(). 

n.ica do TININHO DO RIO. 
Gostei muitu. 

(*1 

A Corrente Mental da. Ce.· 
:rfaade está reso'.vendo mllitos 
p:ob!,:mas. venna qi.:a,'.quer 
c,ue.rta-!eira e a.jude-nos a 
ajudar a quem pre~ da 1 
fo~ça de seu pensmaento po-
&tiv.o. 1 

(*l 

Dona. cacilda, Luzia. Set.. 1 
Sete que saudades de tudo ai 
&ud11de grande mesmo. Um 
gra.nd,e abraço para. vocés. 

(*) 
1 

Mã.e ELIS at:;nde com Pom... 
b& Glra Mar.a Mulambo à:; ! 
segundas-feiras e a.os sábados ' 
na sede do SOR,E - Ri;a 1 
Pernambuco n.0 1.181, no En• ; 
car.,tado. sempre a parti·: d:l.s ! 
15 horas, sendo auxiliada às 1 
segundas-feiras p€lo vodun~c: 1 

21:!21" Era;,.gi e QOf: sábados, pe- i 
los vo.iunOEs Kandulemi e , 
M:calecl. 

ANGELO LYS 

Tristeza porque vaga.s oomlgo assim constantef 
Enternecida soluças o meu amargo choro 11 

Tristeza, porque vo1tc;as sempre ao ponto de partidaf 
Enlutada, infeliz, lUllJnte so-JidÃl'!a e triste, •• 
Porque trbtelS!I., camJnha.mo.s sempre a estra.d& já peccon'lc»t 

E quando terna a noite ,·em ~asalhar o dia 
Chegas sonàmbula x;ag2ando sombras indóoels natumaa 
Porque tristeza, v~ sedenta sempre incontida? 
Abraçar-me fa.m nta e afogar-me em abundantes seioa? .• ., , 
Porque trlste-za, nosso prazer é ferir velhas feridas ••• 

················ .. ···· ............................................................. , .... .. 
Mas eis que um dia. • • Ai, há sempre um dla . •• 
O AMOR acencu-me o cego coração 
E tu tristeza, aco:orada num canto em surdina. 
Pressagiava agouros, temerosa, cansada, consumida .•• 
Porque AMOR, pus-me a consertar velhas ruínas? ... 

E chorei'. tempo• p:,rdldo.s que pa.ssel chorando 
No enterro das mágoas de.s il~ões ... F.quci pensa.nd.o 
Se tardo já não era pra. fugir da minha soledade 
E o novo companheiro das coisll.5 e das gentes sus.,W-OW.-lal 
AMIGO - "Só o amor oonstrói para a eternidade!" 

Psicografa.do por omulubá 
Pai de Santo da Roça Estrela 
Guia de Omulú cla6 Almaa 
em 23-8-19'12. 

R~• Estrela da Omulú da.9 Almas 
Rua Mateus Silva, 148 - INHAUMA 
Sessão pública: Ultimo sábado do mê& 

Ab,acâ de .. 
dá Festa 

Oiá 
Para 

Menina 

E "A , 

re. 
Heliópolls - Nova Igue.c;u • 
t)llra l!e chegar até lá deve 18 
tomar o õnibUB Praçe Mauá-

Do Aba.çá. O;.á. Menina re
cebt:.m(),.3 um convite para a 
festa que lá se r~'izará no 
dia 8 de (}Utubro me bome
iu:.gem a.o Erê Aro<> Irhs. O , 
toque tem seu inici<> previs- ! 
to pa,ra. as 16 horas e na 1 

cieasião será servida uma for- ! 
mldáv!e feijoada aos presenr- : 
tes. o terreiro fica locali-1 

2".a.do na rua Tatuo~a n.• 149. .,.. ___ ..,_'"" _____ a.,. ___________ _ 

HellóP0113, t;S;lta.ndo no fim 
da linha. Esta rua começa 
na Avenida Heliópollil. de
fronte ao número 948. Agr .. 
decemos a Yalorixá ~or Pa.
tlt11cei a kmbrança. e flca
mo.i na expectativa de 1una 
uslta. sua ao nosso progra.
m,~ "A Verdade Sobre o E.<t
p:rttlsmo ", que va.l ao a.r to-

Zazi Erangi E 
Os Búzios! 

Zazi Erangi, um jovem filho de Xan~ô, 
atende para jogo de búzios, às terças, quartas, 
quintas e sábados, a partir das 13 horas, na Rua 
Pereira de Figueiredo, 67, em Osvaldo Cruz. 

d~ oo domingos, da& 21 ho
ra.s a uma da manllã. p:il& 
Rádl-0 Continental, com trans
wissão ac v\v-0 do t.eri,,lro do 

1 

Caboclo Folha Verde, na Rua 
Curupaitl. 217, no Encant.adl>. 
---------------
LEIA AOS 001\llNGOS 
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ARTA ,E, U1 
,MIRMÃ 

Da nossa. lnnll. a Yalorixâ 
Mãe Dadé. (Jurem.a. de Faril!.$ 
Costa> , ·ecebemos a seguin
te cairta que trasorevemos na 
integra: 

São Gonçalo, 11 de se
tembro de 19'12 

llmo. Sr. 
Jldrfo Barcelol 
Boça do Xangô de Ouro 
.Rua. Pernambuco, n.1> 116! 
Encanta.d-O - .Rio de Janeiro, 
Guanabara. •• • • • • • •• • • ••. 
Prezado Senhor Babalorfx4. 

Senhor. Não o conheço pes-
10a.lmente, mas, tenho certe• 
• que me ident'flco perfeita
mente com o seu espú-lto, que 
tant.a. luz tem dado à todos ~ 
irmãos espiritas. 

A minha intenção ao escre-
. ver-lhe é apenas a vontade. 

de dizer-lhe algumas pala~ 
que para o senhor não farã1. 
lfaH& como consolo, pois sel 
do modo oomo o senhor trata 
das coisas do Santo. Sei qul' 
sua consciência, sua dedica.
~ e sua Coroa, são coisas 
tio importantes, que o senhot 
deve ter motivos realment,
fortes para não realizar nestt 
IID.O, a tio falada e grandlo
• procls$1.o do Pai Xangõ 
mas, lendo sua emocionante 
erõntca, Uve Yontade de COft• 

tar-lbe o que eentt. 
M1nh& coroa 6 de Omuru 

Tenho mutto orgulho de meu 
Pal, mas, acho que nunca 
aentt emoção tio çande em 
ouvir falar de um Ortxá, co
mo a que acabo de sentir, ao 
ler e 1PE111tlr o amor com que 
o aenhor se refere ao Glorio
'° Orixá da justlçe. e, tenna 
certeza, senhor Mário Barcc,
Jos, que Pai Xangõ, estara 
realmente junto com o senhor 
nessa. caminhada Santa. desr,io 
ano. Tenho cert~za que o s~
nhor conseguirá com a força 
de seu esp!rtto, realizá-la, co
mo se lá estivéssemos e niw 
pense o senhor que não ouV1-
remos o brado (CAO CABIE
CU..E ... ), e as sir:nes, as re
f.lls e os cantos. nós os 0·1vi
remoo bem nltidos, não em 
nossos ouvidos, mas em n<lll• 
ns almas. 

E quando o senhor acenar 

o seu PANO DA COSTA, ~ 
tam1,ém este.remos como sem• 
pl'a rwpondendo, e, as 1\.18,:, 

lâgrlmas agradecidas por te1 
cumprido mais uma vez o eeu 
dever, rolarão por certo mats 
quent.es, pois se juntarão a 
todas as nossas Jâgrtmas. .Poi 
favor, não Interprete essas mi
nhas 3)alAvras como se esu
ves.~e diz:ndo algo que o r;c. 
nhor não saiba.: não é Isso. 
Vou esclan:cer. Quando so
m.os crianças e gostamos mw
to de um professor, queremo~ 
sempre mostrar à ele que 
compreendõmos perfeltamentt
a lição ensinada, não é? En
tão o senhor é esse professor 
querido que sentimos a neces
sidade de dizer-lhe que apren
c.mos e compreen<lemos per· 
ft-,tamente o sentido e a men
sagem de amor e carinho <ti' 
sua. crônica. MUitfssimo obri
gada por mais esta prova a~ 
fé que o senhor dá a todos 
nós e saiba que na corrente 
de meditação e fé com que e 
senhor vai realizar no dia. 2'7 
do corrente a procissão de 
seu Pai, o senhor há de sen
tir que lá esta.rei, sei quo o 
senhor vai sentir. 

E daremos todos esplrttuat
r.ien~ o vrvA ao Or1xá da 
Justiça e cantaremos CXangO 
meu pai, de1%a essa pedreira 
af) • 1!: só isso. Perdoe ter to
mado o seu precioso tempo, e, 
peça por m1m. em suas or&
ções, que eu também peço 
Bempre pelo senhor. Que Pai 
Oxa!â ilumine m&!s e mais o 
lleU caminho e ~ Pai Xalll
gõ continue fazendo do ee-

Cantinho 

Em dias da semana pa,s.~ada 
reoebemos na sede do SOltE a 
gentil v;6ita do senhor F"'an-

oisco Mat'as, pres'dente do 
Can,tlnho de Oxalã que velo 
h'potecar Inteira soli'.:li.•!eda
de a.c.s Ideais de unl!1:!aç.'•o do 
tr.-etjdente Mãr'o Baroe1o.~. Na 

Jôg-o De Búzios Na 
Sede Do SORE 

O nosso companheiro Mário Barcelos, 
atende para Jôgo de Búsios, às terças, quar
tas e quintas-feiras, a p:,u:tir das 15 horas, na 
sede do SóRE, Su-premo Orgão das Religiões 
Esniritas, na Rua Pernambuco, 11161, Esta
ção do Encantado, Esta nta é paralela da rua 
Clarimundo de Melo e os que para ela se diri• 
girem devem saltar na esquina da rua Cruz 
e Souza. 

RMA 
nhor o Just.lceiro de nossa re
ligião. 

Aproveltando a oportuntaa
de quero dizer-lhe que terei 
imenso prazer em conhecê-lo 
pessoa.tmente, mas como ~ dl
ffuil pela 111a grande labuta. 
espero e aguardo e. sua rea
posta pelo nosso programa 
dominical ou pelo nosso ia
blókte. 

Se a chance de conhec!-Io 
já., não se apresentar. querc., 
convidá-lo para a inauguraw 
ção de ma.is um barracão que 
pretendo e peço a Pa.1 O.xa-
111. possa ser mais um quart,e, 
para o nosso Exército Bran-
co. 

Agradeço desde Já. o seu 
compareclmento se posstvel, e, 
dizer que para nós sera uma 
grande honra contar com o 
Aché de sua pres,nça, tAo 
importante a nossa causa. 
Nosso barra.cão, em f'mal de 

, construção, está localizado na 
Rua Jackson Figueiredo, nn
mero 1291131 - La.r .. njal, s. 
Gonçalo - Estado do Rio, e 
sua Inauguração oficial, estt\ 
prevista. para o dia de meu 
Pat, 17 de Dezembro. A ca.sa 
às suas ord~ns f o CAMTTI.,U 
- Centro de Alsist.êncla Me
didniea Tia Lulza, - onde 
pretendemos também manter 
uma sala de aula, para al
fabetização de Inicialmente 
80 (oitenta> crianças dla.rta
mente. Que Oxalá me prote
ja e me encamfnhe sempre 
para o bem de nossa ca\16a.. 
<a> Y&lorlxã Mãe DadA 
Jurema de Farias Costa. 

de· ·oxalá. 
Sincera! 

oportun:dade, ele tambêm. nos 
eomunioou a alteração S<•fri
da nos dias de sessões da casa 
que tem como la.lorixÃ a sua 
mui d:gna esposa, se!lhora 
Helen.a de Barros Mlltias. 
sendo assim. o prgra~" do 
t~1·reiro da Rua São Luis Gon
zaga, 2312 casa 3 pa....<:sou a &ex 
o s,egu!llJte: 

Sext.a.s-felras: Gira de ca
boclo chefiada pelo querido 
caboclo Nazl!.l'é; 

Se€undll.5-feira.s: O'.n. de 
Preto Velho com Pai Antonio 
das Almas. 

-OHJan.as segundas-:!eire.s do 
mês: Gira de Elru. 

Ali, sessões tem ini~lo pre

visto para à,; 19,30 horas. 

Aproveita.mos o ensejo e 
convidamos a.o.s queridos ami

gos do cantinho de Oxalá pa

ra. vLrem pe.t,j;lol,Pllll' de um dos 

programas • A Verdade Sobre 

o D;pl.ritlmO&'. Até breve. 

Teste do Programa 1 
Acertadores 1 

O teste da semana passada perguntava. 
q~ais os símbolos de Ogum, Oxóssi e xangô. 
Entre os muitos acertadores, foram sorteados 
os seguintes, que responderam: Espada, Fle
cha e Machadinha. Ricardo Luiz Menezes Va,,. 
le - Ana Elizabeth Macedo e Amaro Martins 
de Oliveira. 

Os sorteados estão convidados a compa
recer logo mais no terreiro do Caboclo Folha 
Verde, na rua Curupaiti, 217, casa 3, no En
genho de Dentro para receberem a coleção de 
llvretos de orações, de autoria do nosso com
panheiro Mário Barcelos. 

l 
1 
p 
r , 

, __________ _,.,.,_ ,...,. 

NA RONDA DA FÉ 
GENTIL SALDA.'l'\HA 

TENDA ESPlltlTA CABOCLO FOLHA. VERDE 
Rua A, Quadra. 1, n.0 10 - CoelhO aa t<.-cna. - Di.J.iglàa. ..../ 
~ Ya.lorix~ Nicéia Franci.,:õõ"l\rguei. - P~dent.e: Jor- .1\ 
ctelino Francisco Miguel - Ogã: Vald.ir da s lva. - Mãt 
Pequ-ena: Maria dos Santos. - Dias nas S~ssões: Sá~ 
de 15 em 15 dias. - Consultas às segunda:i e sextas-feira&. 
- Guias-chefes da. Casa: Caboclo Folha Verde e V~ó 
Cambinda. 

TENDA ESPm.ITA VOV() ANA E CABOCLO MATA VJBGDt 
Rua Torqua.to Tapajoo, 33¼ - Guada upe. - Dir.gids pela 
pela Ya.lOrixà, :Ma.ria. Ramas ouvem. - Mãe Peque.na• 
Vanderl1. - Ogã: Célia .PereJra da Silva. - Se<Ssões - 
lllábados. - COD5ultas: Begunda.s, qu.artias e sextas-teir&E, 
das 14 às 18 haru. - CJulas-Chdes ela Casa: Vovó Ana 
e O&boelo Mata Virgem. - Estará bat.endo d!& 30 do OOI"• 
rent.e. 

CASA DE OKULV 
Rua 17, Quadra 29, Ca.v. :U - Guadalupe. - Direção de. 
Yalortzá Francisca. Came:ro da Silza ,N.:cnalnha). - ~ 
sident.e: João Carneiro da Silva. - .Mãe Pequena: Joana 
Pereira. - Secretário: Isaias Pereira. - Esta.rã danio 
toque para Xangõ no proximo dia 30. - Guias-Chefel 
da ca.s&: Caboclo Boia.deiro e Omulu. - Atende para Jop 
<le Búzios, dia.rm.mente. 

TENDA ESl'tRITA INBJ SA B CÁBOCLO LmIO BRANCO '-•· 
Rua. Caraiba, 176 - Colégio. - Dirigida pela Yalorulá 
Afra. 4os santos (Maninha) - Mãe Pequ,:na.: Guiomaz 
Blspo dos Sant.os. - Ogã: Jorge dos Santos. - Guias• 
chefes da casa: Iansã - Caboclo Lir.o Branco - ca
boclo Junco Verde - Exu 7 Encruzilhada e T<:qu nho. 
- Atende pa.ra consultas oom Exu Encruzilhada às se• 
gundas quartas e sextas-feiras. - Toque geral só em d:as 
de festa. - Toca.rã para Xangõ dia 31 do commte. 

TOD101 O: 
TE1RREIR,OS 
Pedimos eos terreiros, sejam ou não fi

liados ao SORE, que dese1arem ser anuncia• 
dos no Tablótde GN na Umbanda e no Pro
grama A Verdade Sobre o Esptritismo, que 
enviem a programação de suas festas e gira.s 
até a terça-feira da semana que antecede à 
festa. A visamos que não temos cot>radores e 
que toda a propaganda, tanto no rád1o como 
no jornal, é inteiramente gratuita. ~em-
mos os noticlãrlos de todos vocês. 

1 

1· 
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WLA.Dli.\UR CARDOSO DE FREITAS 

''INAUGURACÃO 
No &ábadQ. inauguramo,, .., 

•Abaçá do Ya.nsã", loce.riza.do 
Da RU& Pa.lma n.0 2.076 -
Oram.acho - Duque de ca
z!as, dirigido • pela Yalarixá 
•Oiá Boji', da nação Nagõ. 

A cara.vana e:ra Integrada 
pe10 jorna.lista \fladimil· C&r• 
<1oso <1e....fiei~pelóoenera1 
.Moacyr Pinto Paooa., e pelo 
fotogra.!Õ Pe. "'üioJalyr. Lá es
tava o Baba..orlxá Marinho 
de Ogu.m. pai-de-Santo d.a 
Ys.lorixá Mar:a Rosá.ria, que 
presidm a cerimônia, na par-
te es intua!.- ~ 

o BisPO Dom Jooé, da lgre

.:, 

,. Brasileira. rezou ofício :re- j . 
lig1-0so, p.resente-5 mais de ou1. fit ':. 
nheita.s =n:~ ao~~ &.i:,',, 
Pa.oca.. e a Semana da Pá- ,::,t;:~;-· 
tnu. toi entoe.do por todos o )=W, 

;(/·••'• 
Bino Nacional. momento esse f:~f; 
de grande vibração c1vica. A · ·_.,.~, -
seguir foi oferecido uma re
cepção aos convidados, na re
aidéncia da Y&lorixá, quando 
ll<ll:' tot dispen~da toda & 

&tenção. 
No •Toque'· <lt a'1.rtura. o 

momento culminante foi & 
chega.da da • dona-da-casa. 
Yansã., que fot recebi.da com 
e.,.,>ouca.r de fogos e grandes 
.mantle.tações dos presenta. 
T1vemos assim, grande satii,
fação em participar daquela 
inauguração por se tratar de 
um grande Terreiro. cons· I 
truido com e&ner0 e cs.rinho, 
oue ir-á dignificar nossa rell
giiio 

.'iü , ,C.iÜUO DOS 
( !•',"TR08 

Temo,s receb1<lo dezeDIB6 de 

1 
oonv:ti.s para aa fest.&a em 
homenagem à.s cri&nçat; • a 
Xangô, os quais passe.mos a 
d\v1.,l<?sr prazeirooamente: 

G.c.:, i 'RO ESP1RITA SAO 
BE,NEDITO - Rua &lnta 
E.1i l!'êt1ia n.• 93 - Bairiro S&n· 
tM St;\!'.ênia - __ Nova Igue.çu., 
a·r :g:do-peloBii..l5áiõrfxá Al-
d T ,........... "-A~~ 'N°!' 

dla 3.) haY•~rá fe3t,a. da.s Crian
ça.e e de Xangô, oom inicio 
às 21 horQB. c0m matança em 
cv!IlemOr2,Ção a06 vtnte ia.nos 
de . fur.cionament,0 do T€r-
re,ro 

OE:,'TRO ESP:éRITA OGUM 
HUMAITA - Rua Péric!Ea, 
Quadra E - Lote 8 - Je.r• 
dim Redentor - Nova J,gua.çu 
- Dirlgidópel& -Ya:lot1xâ 'Mar 
11a Fortuna.ta de Lima. Dia 
30 ha.rerá fest.a da Beijada. 
Consultas: segundas e qua.r· 
ta.s-feiras com Caboolinho da 
Mata. Terça, oom Zé Pelin
tra . SPxta. com Tra.nea Rua 
d~!' A·mas. 

DO ABACÁ DE Y ANSÃº . . .:, 

Ateudiment-o Flspirltu&l, ter
ças e sábe.<io.s. Par&béns pela 
nova organil'lllção. 

CENTRO F.SF:lRITA CA· 
BOOLO GUARA.REMA 
RuB Expedicionário J os é 
Amaro. 840 - Vila Sã.o Luà 
- Duque de Caxias, dirigido 
pelA Yalori.Xà Luzia Eliz!árlB. 
de Freitas . Este Centro tra 
ballla com curas espititual~. 

à.ll'ig:ido pelo Ba.balorid Ma· 
noel João do.s Santo.,;. Hoje, 
com inicio àa lô hora... ha.· 
v,erA uma "Saída de Ye.õ", 
Oi!.agu1ã, dentro do ritue.I ele> 
Xe.mbá ("Xangõ do Nord-ei,
ts') . O Babalorixá é diplo
mado Socerdob<> pelo Supre
mo Conselho $8()erdota.l Atro
Brasile!ro. Gratos pelo 00111-

vite. Farerno.s o po.i,.sivel para 
romparecer. 

TERREIRO DE XAN'GO I' CO:\lONICADO AOS Asso-
OBOMI - Rua Itaplra, 104 - CIADOS DA FEDERAÇÃO K 
V,!.lar do.5 1'<les - São João DO HOSPITAL DA 
'llL Merlt.i.. dirigido peio Tat.a UMBANDA 
RafaeT Borges de Oliveira -
Ritual: Kêto. Rafael é pro· 
fessor do Instituto de Estu
do~ Afro-Brasileiros. Viajará 
para Londres no fim do ano, 
onde fará expocição dos qua· 
droo primitiv06 de motivos 
./lt.ro-B1'8$tleir-0$, patrocinada 
p{'la Embaixada. Brasileira cm, 
Lor.drcs 

CENTR,O ESP1RITA SAN
TO ANTONIO E N. S.• DO 
AMP ARO - Rua Aparecida., 
n.9 309 - C&tma;ry - Nova 
Iguaçu, dirigido ·pelo -·BaõaJo-
11iã Jmtenor Palma (Nluon) . 
Ritual de Candomblé. 

OE.J.~H.ú ESPíRITA CAN· 
TINHO DE PAI JOSlt DAS 
A.Ll\,IAS - ~ Tamoio, 26 -
NJlôpoU.,, <1lr151d.. pelo Bab1a 
lorixá I>esinho de Carvalho, 
Seção às sextas, de 20 à.s 22 
horas . consulta: segund6-
feim.. com Pa.i José das AL· 
mas e Caboclo Tupiar&, 

TENDA ElSPtRITA SANTO 
~NTONIO - Rua Jooquim 
Pmto Gomes. LOte 8 - Qua· 
dra 12 - V.ile. _Fa11~ - Bel- 1 

fort Roxo - Nova Iguaçu -
t.endo como presldeiilie - José 
Benedito Rodrigues. Sessão 
!l06 sáiba<ios, quinzenalmente. 

ABAÇA DE OBALUAI!E -
CENTRO ESP:tRITA S. ' Rua Maria Amélia n.• 200 -

J'OSlt - A nova rede própr..a I Areia Bra-nea - Nova Iguaçu, 
está localizada na Rua Ray- ! dingido ~ "Tl11orfxá. Zllá 
mundo Correi&, Quadra 160, 1 Sllvla Paes Leme. Ritual do 
Lote 38 - Ba.ir!ro dos Perl- Candomblé . 
quttos - Duqoo de Caxlae -
tendo como PreSidente o &-. 
Díonizio de Oliveira e D1re
tor-D5plrltual o Babalorlxâ 
Ma.noel Gomes. Sessõ.za aos 
sábado, de 17 à.s 19 rorM. 

CENTRO ESP:tRITA SAi
ORADO CORAÇÃO DE JE
SUS - l.ocalwc.do na Rua 
Dagma,r de Assis n.• 100 -
Vl1l4l N"Vl!. ..:.::.::.. Nova Ig,.J&ç,u, 

A Comissão ExecutfV'a ent 

DE-! sa da Umbe.nda comuni
ca aos a=ciados da Federa,. 
ção Espírita Umbandiste do 
E~tado do Rio de JMlelro 1 
do Hospital e Mat.ernadade 
El;plrlt.a Umba.ndlsta., Que -

tto sendo toma<la" providên
c-:ns pelo Delegado R.egl.ona.t 
de Policia de Nova Iguaçu, 
Dr. Luiz Gonmga d& Costa 
L!ma. contra os el~mentos 
envol'Vidoo nas irregularida
des praticada., cont:ra & Um
banda - R.T. 

Outr06Sim, os Centros Espl• 
rltas devem suspmder o pa.
camento de toda e qualquer 
mt"llSabH!dade, at.é o desfecho 
da questão, quando será ret.· 
11mda A~semb1éia Gera-1, oom 
a convocação do CllJ8.dro eo,
cia.1. 

Nova Iguaçu, 20 de setem
bro die 1M2. - Wlad1m1r 
Cardoso de Freitas - Pree. 
da Comissão; Gene2'al Moa
cyr Pinto Paeca - Pres. do 
OOnselho. ~-----.. 
Leia Sempre Aos 
DomiP~OS 
"GN" Na Umbanda 

1 
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.. 0 Cont·i·nental{ A VER!)AOE; SOBREº E'3PIR.f'flSMO 

1.030 KHZ e Ondas Cw·ta~. tm 6.1!15 1,m:. 49 mts. 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manh':i 
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UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 
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IR s 
Janto o Tablóide GH na Umbanda, que circula há cinco 

anos, como o programa "A Verdade Sobre o Espiritismo", 
como o SORE, Supremo órgão das Religiões Espíritas, vivem 
em função de um ideal que é a divulgação, a união e o cres
cimento de toda.1 as religiões espirilas. 

Nós sempre temos lugar para mais um ir.mão que _queira 
ser parle ati,a do nosso trabalho, Estamos organizando novas 
equipes e se você quer ser um de nós, venha até nossa sede 
na Rua Pernambuco, 1.161, conversar com nosso Presidente, 
Mário Barcelos. Nós sempre temos lugar para quem cauega 
Deus no coração. 
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J Cantinho da Corrente Mental 

Ao es-c ~r no dia !7 de 
ti:mb .. o, a confi ,t;;.."1da de 

ma gra .. rl~ an1. 0 a. longe es
wa ae :.u1--01r..a1" c:ue ajuda• 
ca na.o Jó a ,e.a, mas a m:.:s 
u .. tiro qu_ Ee 1je:11t..flcaram 
um a m .. da i).rw.iai,, .m e 
;tão t.c·1 .. o a a,~::rr.a de te
e-m sid-o cvmpr<:E-ndiaa:; t: 

ürI,.pvu.ll<tdS. Recebi r-.?ce. 
.oo, t.,efon mas e vi&U'.5 que 
.1e aleg:..:um1 muito, poiS 
.mdo o que eu ha,ia e.sento 
s e!e!tos de seus eoraç~-e:. 
..>ma.raro oor..gem e as c0n-
1a:arom p{.Iil um pa$,;,O, te· 
..tonaram para Ulll.3 conv~ 
a, e já deram a pél·ceber 
,ue u::n sentimooto ae am1-
,a-<ie mais profunda pooera 
,Utgir: As moças est.w ra
,!e.nets e uma aelas até me 
~Viou um ramo de re~.i-S. 
\,:udei a quatro, mas... e a 
nillha amiga? perguntGri.o 
roces. B-?.ul, ela não foi tão 
.~tiz. •<E.~" lhe te:Lfonou. ma:, 
•-a ficou no. dúVida se- foi 
,or ca,u;,:a óo que escrevi ou 
.e ê~ • nha llle..m-O que lhe 
la.r aqu.!.a reoodO. A incer
'.ezc. agora é ma.is oo.o:o:a 

~~a me pw.--gunta .como po
,-ãra sal>:-r se "E'.e" tem ou 
1ã.v ~um inter=e por e..a 
\gora até eu estou em du
,iCla e não POSSO faz.er ma.ll! 
11wa para a.Judála. Acho que ~ . 
.lo pols oiio se c..ve I 
ois. • um... '.la: vez. wn 

.l:ia, ele pocte.rá vlr a g..>s ,. 
lnl pouqu.nho d.e. e fnz. • 
a fe:.iz. EStou re-..ando pO? 
;:;se. Mas o qu,, mnts me a.e
JrounC:o foi a aJu.da que del 
i minha am!ga. Foi a cons
tataç-ào d. que neste R1-0 de 
Janeiro amda existem Jovem 
e não tãO Jovens qu~ amam, 
que goc•.am, que de&jam 
~r e e:. pern..'11 som.e ,te unu,, 
· d:-,xa• pa.ra t<>::nar conh€ci 
;ic; ~ suas e~ ta.., o seu sen
tim~ ,to. Qu" bem sabar q.ie 
1,• mu:'ll"do ainda existe tar.to 
amor! 

RBSPOSTAS DA CORRENTE: 
MENTAL DA CARIDADE: 

Allva..'"O - Coloquei o seu 
nome em no&5a corrente. u~ 
Ss>mpre um dente de alho na 
carteln!.. 

Vilma - Não &-i se voce 
vai a.celtar o que lhe vou <11 
:re- mas você pediu e eu vou 
lhe dar um conselho. Eu não 
acho errado você gosta.r de 
uma. pessoa. Errado é você 

GN na Umbanda 
(Orgão Oficial do SORE) 

EXPEDIENTE 
Edlfor. MARIO BARCELOS 

Correspondência: 

Rua Pernambuco. 1.161 
Encantado - 68 

!arer outra mulher so!JXr por 
~ua causa. :Muitas vezies ama· 
mos tanto alguém que só o 
tato de o sabermos re:iz nos 
faz feliz também. 

~~a do Oéu - Qu:mta 
g-entl!:<é'za s..ia m..1n..ia.nctô-me 
aqu~:a.s !N'-S.llS k:ldas. San o 
sal> r, você to~u no rueu 
ponto fraco. Se eu te.JM ma
mas, p0&1as de amor é u.r.io. 

u-e.:as, lil36 nã.o aq..:e!as poo
,1a.•· que .se eMontram n.oo ll· 
\TOS e sim como voe êfez, co
ptc, ua que ma.is lhe a::r.ndou 
e mandou para a su,\ mae 
postiça. sabe, eu gosta.na 
mui.to de r~ mJ.t.&s • 
imutas po,es!a.s e que vuoê 
oodieou a minha .amlga é ma
nwllhosa, il<l'.bretudo a. part,a 
qllf ctiz: 
··Que s-.ja Ullortal, ·pooto qaç 

<é cruuna, 
:Mas q11e seja Ulfinito ln· 

(quanto du."eH. 

Jooema.r - V~ está e.11 
gana.cio. o ".alg.iam q.ie n10-
ra fora do Rio não e vocei. 
I-1Que.t surpe.<a €Jll saber que 
f,-OStas tanto da minha anuga. 

Francisca V~ <k,C 
tcnte.r \"lver bem com sua 
n-..a.e. Afin&. ela e a rcp;m 
sn.vei pE!a sua v.nda ao n: un 
d'.> e cTeia, m--:i alguma e. -
xe de gostar de um f.,ho or 
mais mot.!.vos qu.; tenha. 

S l .,~ q---.. 'WJl:..l:>,éln 

&lAE ,ELIS 

b!cma. é atacá-lo d.e frente 
nntes "u~ ele nos abata. COn• 
,-erse trancam nt,~ com êle e 
1'€solmm jyntos a ntitud q\.11' 
devem tomar. 

Di.. - o lmpo:rtant.) é que 
,e; .utou para rnlvar o seu 
c.i..;;a;iuen.o. Aturar uni i.n!er
r.o o!to anos &e-ê,'1lldOS é prova 
de sua força de vontade ~m 
sawar a.Jgo qu~ desde o ini· 
C>O estava de'S~o ao n-&· 
casso. 1',âo venha medo ête 
enfrentar a \ida sem élc. 
\'oce tem fé em lXus e êle 
nun,:a Cl..samps.ra seus 1ilh~ 

R'l.mon - Re<:ebi a oraçãv 
do D.steITo. o outro a.s&tm• 
tt:i eztâ sendo p;ovideucii.do 
MU.t-0 01:>rigada. 

Mariana - Procure 11«11• 
der vela,, para o seu anjo cb 
i;uarda colocando perto um 
.cepo com ágUa ben.1 !ria. E<I· 
c.reva outra v~. 

-•-
Venh faz.::. cono;ico a Cúr• 

rei. e .M .. ;..tl da C:u 
AJJ ~ nos a S.:iv'. o so.rrt
llk ,tv do- q e cUlJf m m 
L ós ~at.Jo a !orça de l;(ll 

• rc -to pw.t.ivo. 

-~-
-.! l ~ e C. (.S, 

múto.s p:ob~, e ~1 tõé· 
rw., Também conh fto o so
fnmento e as lâ~iulas ~ de
s.-sp;ro, mas a força dos meus 
guias me amparam sm~re e 
~u nunca blasfemei c0nt:& 
nada. Quem pera que a mi• 
nha vida. fo.s.se SÓ de rosas. 
sHn Os espinhos que nos mar• 
cam de modo md.lév ·1 

a partir d.".ti 15 h.or-&3, na seue 
do SORE, na Rua P--.rnambu• 
co n • 1.1 1 no Enca..>i• tio. 
SChdO awnJia.cla às S€ unOll&
f ~iros pelo vodunce Zaze 
Rt.ngi e aos s.ibados pe!os 
i,odün..~ Kandulemi e Mica· 
1 d. 

Nely - A melhor coisa & 

f~ qul'llltlo se tem um pro-

A c..-:i;e de oxa:A rec beU 
'!JII anJo .ouro. Até um dia, 
Marly, e.té b. ve •• 

Os Terreiros Hiados Ao SORE Contam 
r.om Os Seguintes Veicu os 

De Divu gaçio; 
TA1&LóffiE GN NA UMBANDA - Circula no 

domingos com a GAZETA DE NOTtCIAS 

REVISTA ORIXAS Mensal 
TUDO SOBRE O ESPffiITISIUO 

Programa "A Verdade Sobre o Espiritismo'' 

Aos domingos, das 21 à 1 hora, na 
Rádio Continental 

SEJA FILIADO DO S.O.R.E. 

CL1NICA MEDICA - DENTARIA 
ASSISnNCIA JUR!DICA E 

OUTROS BENEFtCIOS ,. 

1 

Inscrições na Secretaria: _ ~ 
Rua Pernambuco, 1.161 - Encantado - GB 

D01\ilNGO, 1/10/1972. 

Falando Com Amo,: 
PAULO ROBERTO CUNHA 

Qna~c Sl'ntpre na Terra, n1uitos bens lláo camlnhos a mu tos 
males e niultos males são caminhos a muitos bens. 

For isso, multas vezts, qullJll vive bem à frente dos pre
ceitos humanos, pode estar mal ante as Leis Divinas. 

."~ pode não a.credita~ cm J>eus, mas Etel acreclita em 
v~e. Nao busque nunca a nn::ança. Se teu inimigo tem fonie 
dá-lhe de comer, se teu inimigo tem sede, d:i-lhe de beber, 

Eu posso lláo saber o princlplo da. Psicologk\ da Teologia 
ela rarapsleolopa ou qua quer outra ''logfa", mas de uma col~ 
tênho ocrteza: o amor e n compreensão enfre os homens é a 
)naior dádiva. Divina. 

J:-.'DEPr.r,,.'Dru'CI.'\ - pàlan·a mais 1>Nmunc-iada 11os quatro 
('llntos do Brasil. - Entendemo. a liberdade ro1· direito na.tural 
da l'ri:ttura ronsclente de \·h·er a. sua própria ,•ida, -mas não 
tanto que se np,file nisso parn tumultuar ou prejodl~r a vida 
dos outros. 

. A cada Instante a mudança evoluti\11 1111s espia. a e.Jis
tcncla, de mil niodos. 

.. 

Guar1lemo-nos no aeniço incessante 110 amor puro e sim
pJes, comp.1·cendcndo que ta.o só construindo a felicidade para 
os outros e que alcançarl'mos a nossa. felicidade. E, buscando _J 
acender n luz Dlvina em nos mesmos é que nos retiraremos 
rm deflnfOvo, do largo 1lcsfiladeiro da ilusão e do desencanto' 
cl rnlpa, e do resgate. do descqulllbrlo e da morte. ' 

Pllrlanto meus irmãos, aquê!c que p11$sa pela viela sem er 
~~ dar, n.'io viveu. i:: como uma t!leruente, que não 

JACAREPAGUA 
Vendo Sftto c-0m 200 000 tn2 no C21.mlnbc do Sertão. 

Local ótimo para I'e..'"l"e!.ro de Umbanda, tem 2 grancka 
cs.etioetras prónrias pa a ob 1gai:ões e rituais na mata. -
Informações: Te!. 221-3699 - Pactllt.o. 

o 
da 

Você pode fazer sozmho em sua casa, ou 
com seus amigos. uma cadeia de pensamento 
positivo por intermcdio do livreto intitulado 
C RRENTE MENTAL DA CARIDADE. Você 
pode procura-to na· '3ede do SORE, na Rua Per• 
nambuco, 1.161. no Encantado e assun estarã, 
tambem, ajudando a nossa campanha de aqui• 
siçào da rn,ssa sede 11rópria. 

ORRE MARLY MEND S 
Na segunda-feira passada, faleceu no Hospital 

r 
' 

da Ordem Terceira da Penitência, a nossa esti
mada companheira Marly Mendes, esposa do nosso 
companheiro de trabalho Sebastião Mendes. Vitl.:-
ma de pertinás moléstia, Marly faleceu aos 39 a.nos 
e deixa dois filhos, Celso e Célia. 

Nós, do Tablóide GN na Umbanda e do pro· 
gl'ama A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO, nos 
unimos ao Sebastião e aos seus filhos nesta hora 
de dor e sabemos que Marly, pela sua grandeza de 
espírito, estâ ao lador do Criador. Aproveitamos 
o ensejo para agradecer a todos os que se uniram 
a nós nesta hora e que compareceram ao sepul• 
tamento. , 

O Supremo órgão das Religiões Espíritas, po1~ j ~ 
determinação do seu Presidente, o nosso innão , ) 
Márlg Bar~ conservou· lutq po1.: ti·ês gia.s. ~ 1 
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+ p-ns são contra, putros a favor, ou-
,ros. sao apenas indiferentes, mas a ver• 

dade e ~ll'e o assunto é ainda. qu(;'.ram 
ou na.o queiram, a não reallz ... ção da Pro• 

c~s.são de Xangô. Ontem mesmo eu es• 
. tava vendendo azeite com a embr~ag~m 
do meu velho fusca quebrada, qu!:l,ndo 

-~urgiu no seu Corcel Vermelho e PrPt-0 o 
TiaozmI:o d~ Ira.já e perguntou: Por que 

é que voce nao vai realizar a procissão? 
,.. Dei as explicações que achava suflc:en• 

tes e ele me disse: Amanhã, era hoje, às 
, 17 horas, farei a minha Proc.issão de oxa-

la. e fo! embora. 
Entrei· no SORE e fiquei dando trn.• 

1Jos à bola. Ora, vejam noo sei a quem 
/ ~i.;ad9:r e co!llo agradar e lembrei de uma 
idas muitas !abulas de Monteiro L<>bat.o 

qu~ se l:nlt/tula: "O velho, o meinino e a. 
Mulmha.'' 

.Em unhas gera?S a história é assim· 
O velho ch amou o f ilho e mandou que•· 

i:le pegasse a besta malhada para ven
de-la na cidade. o memn.o passou a es

cova no animal. deu-lhe aspecto e 1á se 
foram puxando o btcho pelo cabresto, 

sem montar, para q~ o animal che«as• 
se na cidade descansado Passou um ,~a-

j ante e vendo o animal vazio sendo pu• 
~ado perguntou: Sera promessa, peni• 
tênc a ou caduquice ... E seguJU rindo no 
qu,e via. O velho achou que o v1a;ante 
tlinha razão e mandou o garoto pu_~ar a 
mula e montou dizendo: A~lm taoo a 
boca do mundo .. 

Logo ad,ante ele viu que era difícil 
tapar a boca do mundo. quando um ban• 
do de lavadeiras que batirm roupa. na 
beir~-do rio disseram: Que graça, o mar• 
man1ao montado e o menino a pé. ove• 
lho danou e sem d zer paJ.avra fez smal 
para que o filho montaSJ,-e tambem e dis• 
se: Quero ver o que dimm agora.. Viu 
!logo. Surgiu um velho estafeta do Cor
ireio e exclamou: Que id!otas, quC'rem 
V'Cnder o animal e mont:im os do is de 
uma vez . O velho refletiu <' dis.se : Ele 
ll:oi:n r ~ m.au ~ilho.. ,,.._~seAnu>.& na.o 
Judla.r do ar..Jmal. Eu ape:o e vocl que 
6 Jeve~mho, va1 monta.do. A :im fizeram 
e caminharam em paz um qu1lõmetr~ até 
que s u r g 1 u um hom<'m, que t1ra1,do o 
chapéu, respeitosamente, d 1 s se para o 
gurl: Bom dia, Prmcipe O rarot,o .ntr-:• 
gado indagou: Por que Pnnc_?(!? E o 110• 
mem lhe dii.sse: Porque só Príncipe~ a.n• 
da.m de laca10 à rédea. . . Lanaio eu es
bravejou o velho e mandou o gar,>to àrs• 
cer e decidiu qne ele e o filho carrEga• 
riam o animal nas costas e talvez as;:; m 
contentassem o mundo. Um gn:po d€ ra
pazes vendo a estranha cava.:.gada ::wuct1u 
num tumulto. com vaias: Olha a trE-mpe 
de três burros, dois de dois pes e um de 
quatro. Resta saber qua! d-0s três e o 
mais burro. Sou eu, repl con O velho 
arri'ando a carga. Sou eu porque vePho 
a uma hora fazendo náo o que quero mas 
o que quer o mundo. Daqui em d\ante, 

\ porém. farei o que me manda a cons<'iên
\ eia, pouco me importando que o mundo 

\

concorde ou não. Já .vi que morre ..1-110 
quem procura contentar toda gente ... · 

É. gente, Monteiro Lobato tll'.ha ra• 
zão com a sua fábula. Quem qu~r con• 

tentar todo mundo não conteot~ nm• 
guém e é bom lembrar também de Sha• 
kespeare que dizia: ~ FIEL A TI 
MESMO 

Não vou dar mais explicações ou sa
tisfações. Não farei a Procissão de Xan• 

gô e fim. Eu tenho as m!nhas razõzs e 
meu sáb!o Pai sabe disso. Não vou ma·s 

Jin~orrer no êrro do velho da fábula tt>n• 
\ ia.ndo calar a bOca do mundo. O Impor-

' tirnt~ nisso tudo é que estou bem comigo 
m~smo e com Xangô. A opinião all1e1a 

não ffi.P interessa. 

Mário Barcelos 

Se eu um dia decidir levar o burro 
nii~ costas assim o farei. Não impolta o 

que pensem ou digam. As costas sao mi• 
.nhas. o burro é meu, e pronto. Posso 

estar errado na concepção de mu to:~. 
mas se estiver certo comigo mesmo é o 

.suficiente. Quem não gostar, tem um 1. 
.solução: Peguem o burro para m!m e o 

oarreguem. Garanto porém que o peso 
é 1rra.nde. Sa.ravá. · 

PA(iJNA 3 

,.--~~...;.~- .~--li -

TESTE DO 
PROGRAMA: 
ACERT ADORES 
No teste da. semana passa 

centenas de onvinbes ao 
taram respondendo: Omu. 
Xengô e Yemanjá. ForE 
sorteados entre eles os n= 
irmãos: Lwz M-.ndes Va.e 
Oriando Alves de Carva1ho 
Ma~ LúCJa 88,lema, que p 
cterao pegar a coleção de • 
vretos de oraçõ2s de autoi 
de Mário Barceloo, hoj•, 1 

e.urso do programa "A V€ 
da.de S-Obre o &piritismc 
que vai ao ar pela Rác 
Cont1nenta1, ao vivo, diret 
mente do terreiro do Caba< 
Folha Verdf, na Rua Cur 
paitl 217, no Engenho . 
Dentro. 

Notícias da 
Equipe ovô 

Chico! 
Tenda Espírita Huml~de d 

caboclos - &ua Ag Uida. 
n.• 971, c/ 1, LJ..o.s de va~co 
ce,os. Babá: Carolina Mácll 
.do. Guia-Chefe: Caboclo Ul 
r.i.rn.ra da Mata. Se.'êoes 
segundas e quintas-!• iras. , 
q1Y...rtas-fd.!'as consultas às 
hora.5. 

Centro Espírita Pai Ant 
nlo eia Bahia e X..ngõ Age 
- Rua oardooo de Me;;qu, 
n.c 35, Agua santa. Baba!e. 
Antonio Carlos. Sessé>es 
S<;xta.s-feiras, à.G 21 hoias. 

Tenda EspU"it:t Aymoré 
Yemnaja Rua Men(:z 
Vieira n.9 148, 1 o .. os os Sa 
tos. Yaiorlxá: Aidl: &:.ncan 
Guia-eh fe: Cabce'o Ayn 
rJ Sessões aos sá.l:>ados, , 
15 em 15 dias. 

Cantinho Vovô Chlco - R 
Ve-nã.ncio Ribeiro 381, l!:nç 
nho de D:mtro. BaiJ!l.l;_ 
Ubaldo Gomes Gula Cha: 
CabDc:lo G ·ajua.no e Fa1 'r; 
d~bá. S .Sfões às s~xt: 
tf-1ras às 20 n:,ras. As qu 
oo.s-fe'rnis, .iôt" d~ tnízl, 
Cvro A:.·m:i.n:lo d-: u ... rvalhc 

Tenda g,_;ll,.t,)I Ss 'ta 'J 
rj>zmha Hf'nlno J e., .s - R 
São Ltúz Gonza,g!l n.9 1. l 
B!'JJ.fica. B~b. J1.11!t0 F'e<, 
ra Guia-Chefe: C-:ibn:·o E 
tu!ra. Sessões às s xtas-f 
ra-,, às 20 horas . 
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Respondendo Aos Leitores TOQUES NO SORE Terreiros Que 
Nosso Progran1a 

Visitaram 
De Rá.dio 

FEIRA DA PROVIDÊNCIA 

CRE!\1:Il.DA PACHECO 
Dl..t.S 

!' - Como devo pro-·eder 
J»-ffi dar um ebô para exú co
mo se praparn? 

n - Compre um único bife 
nm paCOt.f' d 0 farinha um vi
dr(l d<> dendê. uma cebo!a. 
Pret-!lro: co10Que den·ro de 
tnTI a'i?11;d•r mád'o hrinha 
miw,:- dPndê at.é a f.'rtnha 
flf'llr am 0 m'a ro'OQue oor 
,•lm<> do bife e<'m1hP roo0 la• 
do c.alJol"l ~, Vl')l+-:a ~·'!"'t'l7"'1P 

em uma n°c-ri•"''h1~<1 <'Om 
uma !!">rrara de 03Chaça e 
uma vel!I. 

JUDITH AGUIAR 
P - Ma:ndaram oue "'l r

~e um <:aC"d'ment,,, d 0 no
ce-i em meu filho Como se 
fM? 

R - Comp:-e cocadqs b'l
las. banam•d·'S. <:usn'ro• etc .. 
em P!'<!Uffilt 0•1a11tid0 d0 2 
!?UaMnás 2 v<>'~s Sicoc!imen
to: Leve seu filho oar<1 o 01rn
tal forre o chão oa•se-lhe O" 

d~"S r;<>1o coroo R"<'-lh,i dn 
chão os doces oassados Ponha 
num nrat1nho. e en•roo,:1e rl!TTl 
.1ardim ro,n os l!URr<>n.;.,; e w•
las e peça proteção das rrl
anÇM 

JUCARA MCYI'A 
P - Acendo toda!' os -,1,•s 

unus cafxJt de vele: m..,.c: •':,c:
nãr se qneim,qm ,t,. rim rr
eg ~emnrP um pouoo por :i 1el
mar p<>r que! 

R - JuQ1ra VE-'o<: nãn •e 
acendem todoi: o< dia.<: pr'nl'.'1-
l)'llm~nte um<1 r.a' ,M iT>t0 ir:\ 

orocure a~ndPr 11m<1 •6 n., 
,o; .. e:und<t-f"'"'- e 0·1tr'l no '1!.1 
do •eu ~njo da 1?110r"a 

FERNANDA GUT\1 ~ 0 l\ "'"' 
P - Fq'e-mP oor fav0r fm 

N11.nà Bnruque 

R - Nanã P.1u-,1n•1e é a 
01.~xâ m•a~ ve1h~ rom •n ,,,. 
oonheclmen•o a '11'1'• rP<t>Pl
tad.~ de tr'd"S os ')ri,:á.s ''ml
nlnoo ~ d<t :\!!U a oornQ todo< 
011 Orlxiis fem'n'nn~ l'lin••q.,,. 
é <;l!a !ma~ mot<>r'al ~'l'l 

dan"'! é tenta romo 1111°m 
an1nha uma cri nca no colo 
Sua SBUd'>CâO é s~?uha. 

CELIA REGlN.A 
P - 11: verdade oue o Jr,,t-~ 

Veludo e do seu Oba'ue.ê? 

R - Não os exu~ d ... 0ba 
!Uaê. dentre out:-oo silo: Jo~o 
Caveira Sete Cova.s &'te Ca
tAlcumbas. Exu Decá Pomba 
Gira Rosa Caveira. e e~. 

JORGE GURGE'I 
P - Posso ser raspado no 

Angola e ter sa'!lg no Kêto? 

k - Desde que seu Pai di, 
&nto consinta não bâ lncoo
veniente. 

LEIA AOS DOMINGOS 

GAZETA NA 
UMBANDA 

J ANETJ!: PER~'IR.A 

MARIO BARCELOS 

t• 
'!Uero saber se possível um 
bariho de descarrego. 

Todas as quartas e sábados, você poderi 
participar dos toques que são realizados no 
SORE, com consultas de Caboclos Pretos Ve
lhos e Exús. Atendendo a solicitação de nos
sos irmãos, explicamos ql\e nossa séde fica na 
Rua Pernambuco, 1161, na Estação do Encan
tado. As pessoas devem se orientar pela n1a 
CRUZ E SOUZA que inicia na ma Clarimun
do de Melo. Entrar na rua Cruz e Souza e pe
gar a Pernambuco no seu final onde fica nos
sa sede. 

NA RONDA DA FÉ 

Recebemos domingo pa".<e.do 
e·n no.sso p. cg: ama a v.slta 
c!a Ya:or;.xá Ro.sa Ma.ria Ra-
11wc; de Souza, dirigente do 
.i>.baçá de Oxa!á, que funcio
oo em sua sede. na Tra v~a 
Orlearu,_ 16, em COrdOVil O 
Pai Rqu. no da casa é o nos
so irmão Francisoo e o Gu:a.
Chef e, o Caboclo Peno. 
Branca. 

GENTIL SALDANHA 

e<>m a visita da Tenda Espiri. 
ta Sá.o ~bastião, que :!un• 
c;one. na Rua Santa Helena 
n.• 368 Vila Cru:reiro. na. Pe• 
nlla.. A casa é dirigida. pela 
nossa querida Babá Odíma. 
du:. santos e as sessões são à3 
:\:egun,da5-, quartas e sexit.as
teuas, das 21 às 12 horas •. 

• 

Teod& Espirita. V ov6 Ca.t,,
ama - Riua ee.ta.ndu,va, 104, 
Ooelho Neto - Yalorixá: Ma.
ri& d,e LourdeG de SOUza.. 
Se6Sões aos domd:ngos, de ló 
oem. 15 di.M. ConSl.llitas à., 
cu,artas-feiras, às 16 boras, 
oom Vovó Catarl.na. 

Casa de Oxum - Rua Ara
ta.ngi.. 34, Coelho Neto. Di.re
çá.(- d.a Emabe Marlene. C0n,
IIU!t116 às segundas e qulntas
fel.ras com Exu Barebô. 

Teo.1<1a Esi;irlta NO"..sa. Se
nhora da Oonce:ção - Rua 
Lmá.ria Quadra B, Lote 18. 
Gua.dal~pe. Direção da Ya,
ikmxá. N euza. Sall,;s Lagrota. 
próximo dia 8. Atende para 
oousultas às segundas, quar
tar. e sextas-feira;.,, com to
ques ao.s sábados. 

Yl~ d:e Ian.sã - Rue, A.. 

A;; coru,u!tas naquele ter
rf-1ro são l\.s segundas-feiras 
e o.• toques, aos sábados, com 
ClE'ISenvolvimento. 

Quao.ra 2, Lote 5 - Jardim 
Belcaire Realengo. Jõgo 

~ 1iZE1ram rep.l'<sentar aln de búzios as segun Ias, têrças 
da, a Sociedade Espirita Ix• e quintas-ft'lra.s. Dia 29. deu 

-(*)-

Oeniro »,,pirita Palme.re., -
Rua 23, quadra. ♦, cal3a 7, em 
Ot:9.dalw>e. Direção ~ oeleo 
Sales Sa.ntana. PresirlM.te-: 
Peóro A&si6 castro; Vioe-Pre

a1dienbe: Oelllo SaJ.es ae..ntana. 
secretá.-la: Odete Lima oo 
Amea-111. Tesoua<eil'a. Marli 

Albuquerque de Castro; Ogt. 

Pequeno, MU'l1iz Vi!.alr BMbo

M. Toques e.os sábe.d05, de 
15 em 15 dias. COnsulite.s às 

q\l:inta.s-kiras, das 9 às 212 ho

rM e e.~ sábados, a pa.rtiil' 
das 20 hore.s. Gu:as-Ohefee. 

Vovô Ganga Zumba- Vovô Ci
priano, Caboclo Mata Virgem 

e Exus V.:·ludo e Ba.ra.bô. 

-(*)-

Ylê de Oiá. Ebogelê - Rua. 
lote 

do 
1reção do Z..~ador 

P - renho. Segundo me-i, 
po.1 de S2nt-0 três il:'f'is terei 
que t.tabalh•..- com l()( ô.> I R - Vou lhe d'lr,,_tc..r-;.ê!.;;,s,_p.,,r-:;av"'o=-~--~~--~~~~~~-~ 

<tVC são do seu san m •J~ o • 

mi.os Unidos, da Rua André toque pa.ra as crlo.nçe.a. Está 
Cave.Icantí., 55, Bairro de Fá.- --',.--~---l1KJCl!)e<1ada nesta caEa a E.l>a• 
bn,a; que õ <U.rtin-8a. j>edo~--,~-~• nl Alice TertuUa.na Vitor, da 

Maurício de Oiá. orereoeu on

tPn>. um caruru ao,s presa1-

•- Atehàe para. jogo às $0-

gunõas, quartas e sextas-tei
?11S, il..~ 14 horas. 

tt - Não um dol' tré, c,evl-
rá. tomar a frente mais ,~~o 
não · mpede que o.s outros ve
n1:am para traoalh,r mu~ 

• periodicamente quando que o 
tro'iro Exu deverá domor .1.r 
bestante a virar po:que nat'l
ralmente será o :er~et'"O l!llo 
do seu Juntô. 

JORGETE PEN A 

P - Um bom oanho Ph'a 

descarrego? 

R - Armda Aore c .. ,rooho 

ti Vence Deman<la. 

PAULO FR!s'ITAS MOTA 

P - Sou filho de Obalu~. 

banho só deve ~r t-0m.1t10 10 
l)t,,5COÇ<, p11.ra b:U.so Anietr,,. 
<:a.nela de Velh'>. Ba leira Pre. 
ta compre n::111 ca.<:as de P:<
Vtt.~. mas nàv &e esqueç , , tlc, 
i,escooo para baixo. 

MARIA APA.R,ECIDA 
P - Acho que 1rr1 ")Linho 

ir,en andou fazendo ul d..,~ ho 
de mag a pra 1r11m o q te ;:i H. 

&Chd.? 

R - Asstm. de \rn~rt•11,1., nllo 
acho nada a Sr-1. d'!,'! oro
curar um Pai de '3ano tjP ,na 
confiança. para un ,o::r., de 
búzlOI' ou frequen•ar al1nim 
terre:ro onàe ~sam :i~ dar 
ecm~ultas, e possível escl ire
cimento. 

TABlólDE GN NA UMBANDA 
Um Jornal de Utilidade 

Público a Religião! f 

Z azi E rangi E 
Os Búzios! 

Zazi Erangi, um jovem filho de Xangô, 
atende para jogo de búzios, às terças, quartas, 
quintas e sábados, a partir das 13 horas, na Rua 
Pereira de Figueiredo, 67, em Osvaldo Cruz. 

outro t i"r<iro que se fe:z, 
representar foi a Tenda Es
J:•Jrlt.a Gabocio Arranca To~o. 
qJe tem sua sede na Rua Ba
rão de Jaguaribe, 263, em !ra
ja. Esta casa já. •divUJgada 
e ver.;as vezes por nó.s, reali
z-0u ontem uma grande ! .sr.a 
<'Ill louvor à.s Crianças. 

ba'aô Vald~mar RégJ.s e a c:a.so. Lar de Santa Bá.rba.ra. 
'! enda Espírita Pai Gregório, 
que funciona na Rua. .Affllljo 
Leitão, 925, casa 1. Llns de 
V6.Sconcelos. e q1.1<e conta com 
a direção do Babalaô Rufino 
Ctuz. A todos os nossos mais 
sinceros agradecimentos e 
aguarda.mos nova vi6lta para 
breve. 

· A nossa es:lmada Yalorixá 
E.1zabetn, da Tenda Espirita. 
C!l~to Rei da Rua das Teie
f<,nistas. 50, €m Vila Aliança. 
t.tmbém ncs prestigiou domn;
go passado se fazendo acom 
panhar do ·seu Pai Pequeno 
M.guel. Juntamente oom a 
ItüSSa irmã Elizabeth, a Babá 
P1eta eia T . nda Espirita Vovo 
Lmza. que tem sua sede na 
Rua do Sonho, lot.e 1, quadra 
17. Jrdim Laranjeiras - Nova 
lg-uaçu. Os toques neste ter
relJ'O são aos domingos de 
15 em 15 d.ias e as consulta-'. 
cc-m a Caboc:a Jurema, àS 
~uartas-feiras. 

• 
Fom<>s honra<10s também 

Tenda 
Espíritc. 

S. Terezinha! 
TENDA ESPíRITA SANTA 

TEREZINHA DE JESUS.- ~ ""' 
Rua São Luiz Gonzaga, 1.164, 
Slio Cristóvão. Direção do V 
Culto: Babá Judite. Guie.• 
Chefe: Caboclo Batuira. 
Ontem às 20 horas, ree.lizou• 
tJe a festa de Xangó e da pa-
droeira Oxum Menina <Santa. 
Terezlnha de Jesus>. sessõeS 
às sextas-reiras, ~ 20 hora.e. 
Consultas às quartes-!el1'&8, 
às 13 horas. Diretor-Pre,i<ten-
te: Fernando Rebelo. V1ce
Presidente: Joaguim Oomee •. 

CANTINHO DA UMBANDA 
ARTIGOS REll&IOSOS 

Umbanda - Candomhlé - Ervas Medicinais -
Bijuterias - Curiosidades Afro-Bl·asiltili:a.s , • 

Produtos da Rosa Vermelha Ji 

ATACADO E VAREJO 

&na 7 de Setembro. 233 - Tel. !21-M'1t 
<PROXIMO A PRAÇA TliRADENTES} f 

Tenda Espírita V<YVé Hen 
rlqueta da Bahia - Rua do 

EI:,canamento, 139, Deodoro. 
Direção da Yalorixá Irene 
Oonela. Mãe Pequ:na. Mar
Jy Pimentel. Toques 1106 sá· 

bados, de 15 em 15 dias e as 
qua.rtas feiras, sessão esp:cial 

Leia Sempre Aos 
Domingos 
"GN" Na Umbanda 

ILÊ DE 

Casa. de Omulu - Rua 17, 

Quadra 29, Casa 24 - Gua

dalupe. Direção da Eba.n1 

Francl~a. Ce.rneiro da. SilvA 

<Neuzinha). Presidente: João 

Carndro da Silva; secretário: 
Too.la~ Vieira. de Lima; Mãe 

ATENÇÃO 
Aceito encomendas para 

capas de guias de umban• 
da e quimbanda. lelefene: 
226-8075. 

O Xó S S 1 
No próxiitio dia 7, às 21 horas, o Ilê de 

Oxóssi estará realizando um grande toque 
em louvor aos Erês e a Xangô. O terreiro é 
dirigido por Jorge de Oxóssi e funciona em 
IUa sede própria na Rua Cirne Maia, 127, 
em Todos os Santos. 

NAS CASAS DE UMBANDA 
Adquira nas Casas de Umbanda, a Prece de 

Oxalá, lida diariamente às 18 horas por Mario 
Barcelos na Rádio Continental. , . 

Pequena: Joa.na Vl.eira. ele L1-
ma . Deu toque P!W'a. Xan
gõ e orl.e..nça6, ontem, oeasião 
em que ofereoeu um eaz,u,ru 
aos presnet.e,s. Oulia-Clhed'e: 
C',e.boclo Boi.adere. Bú2llos 
diariamente. 

Noticiário 
Recebl, esta sem.ai:na, deze

nas de convites para. os t~
tejos <fo época., os quais at,,;m
di muiios, dentro do pos61W::l: 

ABAÇA DE XANGO -
Rua Lw Silva, n(§ - Oo
mendador Soa.res ~ãigtia'.-

.Estão ' a 

Não deixem de comparecer nos próximos 
dias 6, 7 e 8 de outubro, na Feira da Provi
dência, instalada na Lagoa Rodrigo de Frei
tas. Barracas de todos os Estados e também 
de 34 países, com seus artigos e comidas 
típicas. Também lá estará o nosso compa• 
nherio Paulo Roberto Cunha com sua bar
raca de CHURROS CALIENTES. 

Dos Centros Espíritas 
WLAD.i.Mllt CARDOSO DE FREITAS 

eu..l d1rlgldo pelo :Ba,be..'orlxá 
·~pe Ferreira. Festejou Olll

tem a,s crianças e Xangô: se
ção qulnzen,a,l aos sába.dos: 
Consulta. primek,a e última. 
segunda-feira de cada mês, 

Venda 

com EiKu Sete Fig:ueira.s. 
TENDA ESPlRT.>\ OGUM 

SETE ONDAS - Rloa Belo 
Horl2JCJ11te, 1 - ~dador 
Soares - ova Iguaçu d::rl
gldo pela Ia o ar'.a. de 
Lounl~ Pinho. F't'.steJa N 
Cr1anç,3s hoje. 

TENDA ESPmITA Y,\"1''-.!l 
- Rua Praga. n ° 15 - ~
ro Metroportan,, - ~s 
~lrig'.do pe'a fa'o,,xi\ 
Leonor do Y~le Cas11m's. Pr&
sldente Mauro Cas~m,,s. F'!!S
t.ejou a.s crlanOl!; dia 27 5e•!.\o 
a,oo sábadoo. gu'l12'"'n 11::Iien:e. 

CESTRO ESrtlUT \ 'li. l'I. 
D~ GLORIA - Rua A1a'!•lâll, 
ln 8 - ' Tc'es -

CESTRO ESl'tRJT!f 0'1{"'1-t 
MATINADA - R..,3. A 1~-ru 

·Me'lo. n.0 5 - ~ tc'o?" 
So0 res - ova 1gu,iç·.J (f ~.
gldo pela a u 0 'ka ,t, 
Costa Roch'.'l' Fe~t~hu l8 
crlanÇ41.S dia 2'3. LA eet, ,,cn•os 
com a n<>-."'S:l. carav2na. 

REINO DO CABOCLO <:l'.t>,• 
RA :iEGRA - ~4 934 --
Jardim Mer!t.f ~ João ,ta 
M~ dirigido Brn1m-
r • ranoel de AnJr,de SI,• 
va. Festeiou 011t.f''Tl rir •I~ e 
xa.ngô. Consu1ta à!' qu ntlll!• 
felras. Anotamos o r1••ató1lo 
verha.l que O Babo •o~',-ã '1.11.· 
noel fez visita mt"~npesti
va de certas autorlo,•de1. f/a,
mos tomar provld~cla~. 

CEN'.l'RO f:SP1RJ'f~ ~ 8. 
DAS GRAÇAS - H.•1a Jm11irt, 
100 - Ba' G•1 rap~ -
Mesquita ova lgua u1rl~>-
do pela o , X Vl~'tlIDUI 
Santo.s Benvindo. Y.··•tejou 
ontem a.!! crh1;nç,a.s ~ xa.ngô. 
.Agradec!d11!1 pelo gra rtde apoio 
que temos ~ebid, dei,sa. 
eft8II. de caridade. Ninguém 
geguraaUmb!lnda. 

1'f O T A 8 O C I A L. 

Pedidos aos Orixá8 
Pedidos aos Pretos Velhos 
Pedidos à Pomba Gira 
Pedidos aos Exus 

Estivem~ no Cen•ro 1!:.,p1-
r1t.a Vovô Cat!ll'1na. 10>'.8! MdO 
à rua :rtaco;,an, n~• 9 ~l.r
ro das Graças - N<wa Igua.
~irigjdo pe.Ja Ia : . e-
na.s;o. SHva dos S'ntos No 

Corrente Mental da Caridade 
Segredos do Santo (Ogum) 
E Pedidos ao Seu Sete 

domingo foi Cém-morado o 
prim0 lro aniverfÍl!'!O rl·a m 0 m
na Rooa:na. r lha d" '"Tl'ão 
W:J.<o0n PerPI:-& df'• ,5c'lt0!< e 
de Dona Nelly d~ San008. 
.i:'arabén:1, 
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SALVE .bl.!.IJADAI SALVE 
SAO C0&.'4E E s.'1.0 DA
MlAO - o GraL.c.e Ric en• 
cor..tra.-se em al,o oço d~sde 
segunda-!' ira última. com a 
petlZada em correno. ,oi..ca em 
busca de cartões para. r.~oer 
~ doces e presente.s. em co-. 
memoração a,o,s santos Má.rti.. 
res Meninos: São Coom-; e 
São Dam;ão, Os I'emplos 
Umbendistas e os seus adep• 
tos como é trad:ção cumprem 
Eua,.• prom~as homenagean
do a. falange das ona.nças. 
Para os irmã.os doo Ca,dom
o!~. as festas são dedlcadas 
aoo Erês seguindo a tradição 
da Velha Bah!a. As comemo
rações vão se estender até 
26 de outubro quando cele
bra-se Orispim. Crispiniano 
• Da.Um. 

~NOTICIARIO DA ORDEM ESPIRITUALISTA DO BRASIL} 

!l'l tca.Jlsta do BraJl, E'sta ca• 
ta ca a PJ ofe~ a o Rltua.i de 
Krtu e t, m à frente de seua 
c\esttuos o competente Baba.~ 
laô Flávio Pereira Barbosa; 
Ekêdes Josenlce soares Bar
bvsa e Edna. Alice Damasce
no; Axogurp Evilázio da SiJ. 
va Damasoeno; Ala.bê carlos 
'Vl&.na doo Santos, na Vioe
P r ~ sidênclo Admin1sbrat1w. 
encontra-se o abnegado e 
competente Irmão Dr. Jo!ío 
P. Montenegro. 

* ABAÇÃ .ANAGô - U..-S: DE 
ORALU.All: - R~Je· 
,S\JS 104, ~ã.o de Mer1 
Esta €m fêsafiõj.côinto
que para as BeiJadas. A noo• 
sa irmã OSmmda C.ll"doso, 
Tice-pres;.dent~ da Oroitm Es· 
piritualista do Bra.si.l, n0S60 
frnternal abraço. 

* CABANA ~tRITA CA• 
BOCLO TUPINAMBA 
Reruizou festa em nom.na
gem a São C03me e São 
Daoúã.o, ontem, d;.a 30. 30, 
com toque para Xangc e no 
dlti 2'1 saiu a Proc:ssã.o de 
C=-':'. e Dam:ão. A Cabana. 
é dlrigida Pela Ya onxá. Ju
d tn Ferr.:.ra aa Si!,•a. Oi?ã 
Eenho,Zlllho. Se--são aos sa
ba.dos. jôgo de buz.os, terças, 
quartas, quinta e sexta-f~ira. 

* TENDA &. • .<RITA IMA-
(.,ULADA N. S.ª DA CON• 
GE;JÇAO E SANTA BARBA• 
RA - Rua Ma.ria Maga.ha::s, 
Lot.e 5, ~uadra 3 J a:rctm 
lr.s a.o Joao de ~fo:tt1. es
ta hoje, de se ~m,Jro, com 
iI.1C1O às 22 hO!QS, toqu.: ,OU• 

vando a Xangó e São M:guei 
da; A.mas. Hoje 1 •• oe ou· 
t\J.0ro, .hav:ril. distnt>u1çã.o d~ 
ooees e brinqurdos para as 
c"lii uÇII.S. com prereuça do 
D:retor àe Patriruôn..o da Or
d= Esµ:ritualista do B7tl.sil, 

o nosso irmão Diogenes da 
Silveira Batista. 

TENDA. NO!;A SENHOR.A 
DA CONOEIÇAO -_Jtua 
Ui-a.nos n.9 286 -@On Pa.s
~ Toque em_louvor as Bei· 
j&aas, às 22 horas, so,b a di
l'(Ção da Babá Alda. ~ 
m.tno. 

* CENTRO ESPíRITA XAN-
GO AGODô, CABOCLO MA
TA VLRGElM, OGUM IARA E 
VOVô MARIA DA SERRA -
Porfiria da oruz Sa.ntos e Se
bastia.na da Cruz Santos. ten· 
do como Mãe Pequena. Ma• 
ria de Lurdes G. Cruz. no 
d!!!, 7 de outubro, na Rua 
Monte Carmelo. 14. em Bento 
Ribeiro, promov€Tá a sua r-es• 
ta de inauguração, a partir 
dos 20 horas. 

TERREIRO CABOCLO TtJ
Pl - Realizou sexta-!eira a 
u.t1ma remaria à Igreja do 
Boê:fim, em São Cristóvão, 
q'!a.Ddo a Yaô Vera Lúcia foi 
a~Sl.Stir a Santa Missa de en· 
cerramento da sua ~ão ao 
deixar a Camarinha, servin
do de paranmfos os irmãos 

Oerta. vez ouvi um Baba.lo• 
rixa que ti.Ilhe um programa 
numa estação de rádio e uma 
revista edita-da aqui na Gus.· 
nabara, dizer com = oon• 
VJcção espant~e. qu,e 05 nos
!'OS Caboclos estavam usando 

Fotografias em terreiros, praias, cachoei

ras e obrigações em geral. Batizados, aniver
sanos e casamentos. Solicitações pelo telefo-

ne pf 229-~327. 

BúZIOS AOS SÁBADOS 
Todos os sábados, a p:i.rtir ::!as 13 horas. o 

Vud"nce Zaz' E:·angi, um iovem de apenas 16 
anos, atende para Jc:o C:e búzi, ,s em :;ua res1-
c'êri,..ia, na Rua Fc-c;ra de fl~uclredo. 467. em 
0-valdo Cruz. Jrgc f:el e Le1i1 fundamentado, 
t < m resolv1do proolema de multa pessoas que 
vi n a sua procura. Apesar de jovem. o Zazi 
' J ngi sabe das coisas do santo e zambura 
n,uito bem o ouzio. 

/ Dario Veloso e DaJva Monas.l 
l_!;ini.:.. ~ 

* VOVó o.~vIBINDA DA 
GUINE - Rua Manoel Ro
a.,1gu s Fon ti - Nova 
C1dad? - Nilópall.s realiza
ra f€$ta de o Damião 
ontem, dia 30 de setembro. 

CABANA ~ PAI JO.A,_
QUIM E VOVô CATARINA 
•- sede:~Pi -
Ju .. ~ellno ova Iguaçu. Dl· 
reção do Ba: , • An
tonio de Oliveira Sil'\"3.. soll
eita por nOSlio int.ermédio o 
compa.!\:clmento dos s-rus fi·
liws-<ie-Santo para aobriga
çl\o da caoooe ra que rerâ 
realizada ontem, 30 de i,etem
t>To cÔ ma presrnça dos Dlre
tore~ da Ordem Espiritualista 
do B..'"IL<il. 

* A S C .E. SAO J'ERÕNIMO 
- R~:-:-,..Ma"l~l R-els, 1491 
- ~ Promov u no 
dia Z7, com Inicio às 12 ho
ras Toque "Ill louvor a São 
cosme ., São Damlão. com 
d~tr:bu'ção de dooes e roupas 
as c:iança.s, Ho.1-<'. dia 19, 
(drrn.' nr•o\ a pa~tir das 

espar.:ldo.res na ca!>eçQ, pois 
os seus capa.oet s e:.ta.vam 
sendo con!ecc1one.doo de ma
ceira errada. com s~ p nas 
para c1ma e qtle o certo e 
aq11e!e ti'J)O de capacete t m 
qu.: as penas são caidas ao 
longo do corpo lcomo se vê 
nOh fi:lmes de bang-bang am-e
r.canosJ. 

Disse mais o cita.do Ba.baJo
nx&. · que os t ipos que se = nos terreuoo e t1p.io 
da." cal>Cde.s, porém com as 

_pen.as m noras. 
Quero oonte~ra.r este dito 

Baoa,crixà. e di2,er-:.he qu,e os 
w::so~ indioo nunca w;aram 
ua.ram os co~a.."eS d06 U1dioS 
americanos e Silll, conforme 
o deEen.hCS de J .am Del>ret, 
G:Ue documentou miLtoe tipos 
bra~i.ei.ros. de penas d :aba,das 
tn. tõrn.o da cab~çe.. como se 
ve na spã.ginas do Vol. m 
do livro "A Córte de D. João 
VI no Rio de Janeiro". da 
F:áitora. Imprn.sa Naeiona.l, 
de Luiz Edmundo <de 1940), 
e que se as caboc:as usavam 
d ~ igual t:po porém de pe
I.1.11& menores. 

Não querendo criar polêmi
ca;; peço que quando fizerem 
d ~clarações de,te tipo, pro
curem documenta-las devi<ia-
n,t-no: l evitando dar uma 
ide:a errônea ou pe;SO{lol ao 
a~sunto. se nusos indios usa· 
vvm seUs capacet-es de um 
tipo_ vamos então informar 
8.<.'S nossos !rmã-r-s como era. 
reaJme,nte o se uf ei tio. 

12 11oras - Toque para Xa11-
gô A Be.balorixã Julieta 
convoca. todos os seus filhoo
de-sa.nto e amigos da casa 
paxa essas restividades. 

* TElRREIRO CABOCLO LA-
OR GRANDE ..;.. Rua Bo~ 
~Lot.e 36 ~de 
~ inicia à tãê,õje, 
aa sua.s atividades ofiica.lmen
te, com a presença de Jnú• 
méros t.enreLros oo-Irmãos e 
da Diret.oria da Ordem EsPi• 

* 
TENDA El.SPiRITA CA.Bo

CLO RO:lll>E MATO - Rua 
Pracinha Wa~l oo Leme 
n.0 2 .128, ilópolls Rea• 
Jizii, toque em or ~ Bti• 
jad5o, oom distril>Uição de 
cs nosos parabéns pe'la mag,
i:.!flca festividade. 

Roça do Xangô de Ouro 
Programação da Mensal 

PROGRAMAÇAO 

ttoça do Xangõ de Ouro - Rua Pernambuco, 1.181 
Encantado - Dtteção do Baba!Grtxa Mário Baroelos 
Consultas sempre a p:u-tir das 15 noras: 

Segundas-feiras - Pomba Gira Maria Mulambo 
Terças quartas e qutntas-fel.l'as - Jogo de Búzios 
Sextas-feiras - Preto Velho Pai José 
Sábados - Pomba Gira Maria Mulambo. 

As quartas-feiras, após às 20h30mln, Corrente Mental 
da Caridade. 

OUCA PRECE DAS 
~ 

SEIS HORAS 
Diariamente, na Rádio Continental, as 

18 horas, o nosso companheiro Mário Barce• 
los lê a prece de Oxalá, formando a grande 
Corrente Mental da Caridade que é irradiada 
para todo o Brasil 

Você que é nosso leitor deve acompanhar 
a prece e participar da grande corrente de fé. 

• ~.~ 

TRIBUNAL ESPIRITA 
Recorte este cupom e envie para a Rádio 

Continental, Rua do Riachuelo, 73, 3° andar, 
programa A VERDADE SOBRE ESPIRITISMO, 
citando um tema para ser debatido no TRIBU• 
NAL ESPtRITA. 

Nome ...................................... . 

~EREÇO ............... • •. •• • · • • • • • • • • • • • 

TEM..A ••• • • • • •••••• • • • • • • • • • • • •••• • •• • • • • • •· 

Obs.: O ouvinte que tiver o seu tema seleci~ 
nado, será contemplado com um prêmio, 
além de participar do corpo de '· ··<1do& 

DOMINGO, 1/10/1972 

Fui na. pçcL."X'ira à. procura 
de Xaugõ e o e.1contrel s.n
wdo ni.1;na pe<lra com seu 
atuo nas mãos e um ldi,o o.o 
lil"u lado, pedi agõ ao Struwr 
da Ju,st1ça e ~le me a.tendeu. 
Fecll ma.eme paar os meus 
erros e file, feC'hnndo o s. u 
livro, estend•~u-me a sua mã.o. 
Um torte trovão se ouviu e 
de repente eu estava. numa 
cida-de de luz .•• 

De um lado, jardins tão un. 
dos on<le as borboletas m,ul
t1<:0J.'<S e.s.voaç111Vam Junta· 
mente com os bclJa,-flor e 
quantas orlançes brincavam 
entre as flores, eu vi Crisp1-
mano, Juquinha e Me.riazi· 
nha. 

Do outro lwo flore<;tas 
iruenros que se perdiam de 
vista. E no mel.o d sta ms,ta. 
eu Vi Oxósrsi cercado pelos 
5eus caboclos, eu vi Dona Ju
rema, Dona Jandira e um 

0

<"aboolo me aicenou oom a sua 
Jauça. 

Fui seguindo por um cami
nho que se perdia de viSta e 
qua,ndo d•~i por mim estava 
diante de uma. cachoeire. tão 
hnda que pa,recia um veu 
br~nco derrmaaooo-se d.o céu 
um azul purll:'s1mo. M.us 
olhos encheram-se de lá.gri• 
nus quando, no alto dll ca
choeira. eu vi a. · minha Mãe 
OXUm, caí ao chão •m reve
;réncia e Ela ,a.vou-me a. ca
beça com a sua água pura e 
crl...<:talina. 

Contitue-. a camlnhax, sen
do levado :S<':t:i.pr~ ..,....:is mãos 
do Se'lhor da Justiça. Ao 
longo do ~i ho 6€n'l por 
vezes uma b~~ ,ua vc e 

.=-.c----~G· ndo a • ..os ol.h<>s .ao ôE"u 
tivo a ,••cn:tura ac ver lan.~á, 
que com a sua espada .nas 
máos, paS"ava n.ima nuveru 
a:...,, 'ma sendo leva-da peilos 
Tentos com l'llallSfdão. 

FUI despertado do..Jn.."'U a-

• 

GAZETA NA I.JMBA.NUA :>ACHNA 7 

u 
1,i-.011 oo· bem e da. C"...rl.dade. 
M .. =t --ni:: o ~ilho da v~
i.:i Luz IX' a qu~ um àia eu 
e:,t.c;a aos vos:;o.; pt.;. 

ia.se pdo rumor das ondas de 
uma praia tão linda que suas 
11-reias pareciam diante em 
pó., tanto bri!havam. 

CARLOS A. DA SILVA 
Mal terminei a minhs. sn 

p!,~a cuü novamente: um for
t<: trovão. abri os olho3. esta
"ª novamente ju,nto àquela 
pe-Qra onde havia encontra<iú 
:Xa-ngô as •. ntado. ouvi U!ll1 tropel e dc,pe.rei 

com um cavaleiro vesl!ndo 
uma armadur.a que pareclo. ser 
felt.a de raios de sol. era meu 
Pat Ogum Beira•Mar, com 
!'e uestna<la.rte e sua e~ 
r;wnejante, montado em srn 
ca.valo br&ICo. cai 11ovamen
te ao cdão e pedi ao meu pai 
qu.:; me al>ençoosre; cmpu· 
Ilhando a sua. espada cruzou.
me oo mela. e para minha 
ell.u!tação, ordenou-me que & 

to.m.ssse em minhas mão.s e a 
e!casse a.os céus, vestiu-me o 
sou ma.nto e..-.carlate e entre• 
g<JU-me seu capacete direndo: 

- Meu filho, eu o abemço-o. 
Mini1a felicidade era lmen
ru e eu €Xultava quantlo de 
repente, no meio das águas 
ooqucla. pra,a el·eva.:-a.m~ co
lunas de água e surgiu 
Yemanjâ. numll embarcação 
que parecia uma concha. 
'l antas peixes rod.ava.m a sua 
:cave que o mar fervilhava em 
movimentos, e cada pei~ 
trazia uma. flor tornando o 
ruu perfuma.do. 

Eu oontemp.a va tudo tão 
nbsorto e maravilha.do quando 
ouv, uma voz poderosa: 

Filho, você teve a vei;i,
tura de tster conosco, agora 

Pedimos aos ten-eíros, sejam ou não fi
liados ao SORE, que desejarem ser anW1cia
dos no Tablóide GN na Umbanda e no Pro
grama A Verdade Sobre o Espiritismo, que 
enviem a programação de suas festas e giras 
até a terça-feira da semana que antecede à 
esta. A visamos que não temos cobradores e 

que toda a propaganda, tanto no rádio como 
no jornal, é inteiramente gratuita. Espera· 
mos os noticiários de todos vocês. 

~gue o teu caminho que nós 
ouvimos as tuas preces. 

E1;,vei o meu oa1ar e une
clJ11tamen te cai ao chão ba.
tendo cal>. ça ao nos..so Pai 
Oxalá, que estava sentado 
num trono tendo ao seu lado 
11, nossa Mãe Na.nã Buroquê. 
I;r11, tema.nha. a minha fell
c1..dade que mal oon.segut bal
btlc:e.r: 

- Sim, Pai. ?igo os ca.m.1· 

Pe.a:, mã.oo do senhor da 
Jw--t ça eu tinha ei;tado numa 
terra de uz e feJ.icldade. 
Neste d,a em que e, festeja
mos, louvo o Senhor de. Jus• 
tiça. 

Obr.iga-do Xangô ! Cao Ca.
brci.:e ! l ! 

Pe!as suas mãos eu esti've 
na Aruanda. 

CONCURSO DE CANTIGAS 
INÉDITAS DE XANGô! 

Depois de duas semanas de eliroinatórlas, foram selecio
nadas para a final de hoje ~ seguintes cantigas que partlcJ
pam do Concurso de Curimba.s inéd:tas para Xangõ: 

1 - Cachoeira Iluminada - de Maria.zinha do Caboclo 
Folha Verde. 

2 - seu Agodõ - de Luiz Gonzaga de Souza. 
3 - Pemba Prateada. - de Paulo Rooerto. 
4 - Orixá Justiceiro - de Eils Cosme e Marco Aurélio. 
5 - Filhos de Xangô - de L1vanilt..m Sales de Souza 
6 - 'M:nha Oração - de Luércio Guimarães. 
7 - Alafim Axé - de Valdir co:ra e Fcrnnndc de S.:.uz&. 
8 - Súplica a Xangô - de Jú!lo Cury. 
9 - Ma.leme a Xangõ - de Franclsco Calazelro. 
10 - saudação a Xangô - de Hllda F. Arcan•o. 
11 - Saudação a Cach~!ra - de Pat'l"c Nasc v.er to 

O autor da Cantiga. vencedora reoebe,·á um truféu d {.0 pdo 

programa. A VERDADE SOBRE o ESPIRITISMO e UOl!I Me

dalha ofertada pelo nosso compant1eiro Osvaldo Moreira o 
me-11or locutor esportivo do País. 

TOdos os partic,pantes deverão ~tar pre.sE:ntes às 21 hnras 

para o sorteio de apresentação. A vota.Ção sP.~ã fe.ta pe,o; ,•1-

vintes do Dosso programa pelo telefone 219-5651. 

Um Programa Feito por Quem Entende das Co'isas do Santo 

RAD O CONTINENT A 

Som Triâunen.sÍonal. C,rculto Integrado~ Aos Donungos de 21 à lh. 

• 

"-
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Um dos elementos im
plicados nos crimes pra
ticados contra a Um
banda-RJ, ao responder 
à interrogatório na Po
lícia sobre os motivos do 
assalto à Umbanda flu
minense, respondeu que 
o motivo foi a incapaci
dade. 

- Incapacidade de 
quem? - indagamos? 

Organizar, desenvol
ver e consolidar uma en
tidade que só existia 
no papel, no caso a Fe
deração Espírita Um-

---~ a do tado 
Rio e ane1ro, com as-
.sistêncta eficiente e di
reta a seus filiados, é 
ser incapaz? 

Promover a legaliza
ção jurídica de mais de 
oitocentos Centros Es
píritas, à par de uma in
tensa orientação quan
to ao respeito às leis vi
gentes no País, e nos di
versos casos em que um 
Centro Espírita está su
jeito. 

Iniciar a construção 
de uma grande sede, no 
tempo que o descrédito 
era total, devido aos em
busteiros que deram se
guidos golpes. Organizar 
e colocar em funciona
mento o "Supremo Con-

ira a ba d '' 
WLADiiUIR CARDOSO DE FREITAS 

selho Sacerdotal Afro
Brasileiro", q u e tinha 
por finalidade morali
zar a religião, subme
tendo à testes de conhe
cimentos os Sacerdotes 
da nossa religião. Rea
lizar um programa in
tenso de divulgação da 
religião, em jornais. li
vros, revistas e televi
são, que ajudou o soer
guimento e aceitação 
n a s diver:.as camadas 

sociais. Conseguir a tra
vés de grandes lu~as, o 
respeito à liberdade de 
culto, que no Estado do 
Rio encontrou f rotes 
obstáculos. 

Perguntamos, final
mente, aos prezados lei
tores: tudo isso foi fru
to de incapacidade. ou 
de abnegação e tenaci
dade, árdua missão que 
nos foi designada pelo 
Pai Oxalá. o Supremo 

Hospital assaltado e paralisado pelos 'usurpa
dores, juntamente com a Federação do Estado 

do Rio. 

Continenta 

Arquiteto do Universo? 
O que lucramos com 

1 s s o, materialmente? 
Absolutamente nada. Os 
umbandistas que conhe
cem de perto a nossá 
v i d a modesta, são as 
maiores testemunhas. O 
Dr. B y r o n Tôrres de 
Freitas, nosso saudoso 
genitor, e grande ba
luarte, faleceu deixan
do apenas modesta pen
são de funcionário pú
blico. 

Depois do assalto de 

quer preço, modesta re
sidência, único bem e 
herança de família, pa
ra nos defender das ca
lúnias que os "corvos" 
faziam questão de nos 
a t i r a r, e ingressamos 
com Ação de "Reinte
gração de Posse" na Jus
tiça de Nova Iguaçu. 

Na ocasião do golpe, 
precisávamos sim, era 

de ajuda sincera, não 

de sermos covardemen

te apunhalados p e 1 a s 

costas. Cabe a nós o di

reito de indagar mais 

uma vez: O que fizeram 
os usurpadores da Um-

banda Fluminense em 

dois anos de ocupação 
ilegal? Onde estão os 
quinhentos milhões âr
recadados dos umban
distas? 
Os fariseus tentam jus

tificar a intromissão, 
alegando que o Hospi
tal atravessava dificul
~ades que, na verdade, 
eram normais, mormen
te em se tratando de 
empreendimento em for
mação. A dívida repre
sentava,. na realidade, 
apenas dez por cento do 

então exis-

Vamos receber de vol
ta duas entidades em fa
lência, enxovalhadas pe
lo mau procedimento 
dos usurpadores, q u e 
vão prestar contas à Jus
tiça de seus atos. 

Enquanto o autor po
lítico d·o assalto à Um
banda Fluminense tenta 
arranjar votos d essa 
mesma Umbanda que 
traiu covardemente, e 
jurando inocência, ten
ta salpicar de lama o 
nosso caminho, a gran
de maioria dos umban
distas joga flôres à nos
sa passagem! Salve Oxa
lá e Xangô, o Rei da 
Justiça. 

A VERDADE SOBRE O ESPIRITISMO 
UM PROGRAMA FEITO POR QUEM 

ENTENDE DAS COISAS DO SANTO 

L030 KHZ e Ondas Curtas, em 6.195 KHZ, 49 mts. - Reportagens Externas - Noticiário dos Terreiros 

Domingos das 21 à 1 Hora da Manh-i 
Produção e Apresentação 

Babaionxá MARIO BARCELOS 
· * Direção 

SEBASTIAO MENDE 

- Lendas do Santo - Doutrina - Pesquisas -

Horóscopos - Comentárhs Respondendo aos Ou

vintes e o Pino da Meia-Noite com Seu 7 da Lira 
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