
Amarração da ignorância 

Pergunta: Pai Antonio, o senhor poderia nos tecer algum comentário a respeito dos famosos 

anúncios de amarrações amorosas utilizando-se do nome e da imagem dos sagrados Orixás. 

Isso realmente funciona? 

Pai Antônio: Meu filho, que Oxóssi venha com sua força despertar as almas ainda enfermiças 

vítima da ilusão ocasionada pela falta de informação. 

Quando falamos a respeito de AMARRAR, logo ligamos o verbo a PRENDER, tomando com base 

esta informação perguntamos: 

Quem é preso realmente está fazendo algo a mercê de sua vontade? 

Infelizmente quando encontramos nos atuais dias ainda filhos e filhas disponde de quantias 

financeiras para pagarem para obter o amor alheio acreditando que a força divina de um Orixá 

seja usada para tal feito, nosso coração chora, pois infelizmente vemos a que grau de 

compreensão se movem algumas mentes humanas. 

Quando abordamos a questão da amarração filho, encontramos o que poderíamos chamar de 

“contra parte” de cada elemento utilizado na mesma para gerar o famoso feitiço, realizado 

claro não por um sacerdote, Pai ou Mãe do Segredo ou Dirigente, mas sim, por um feiticeiro 

que tem habilidade na manipulação destas energias. 

Levando em conta a lei de afinidade onde semelhante atrai semelhante, percebemos a ligação 

de tais feiticeiros a legião de espíritos ainda ignorantes em sua evolução, que nestes casos 

aplicam o vampirismo energético e a manipulação mental sobre o obsedado, mas 

principalmente aquele que incentiva esta prática. 

Quanto a usar o nome de Orixás para representarem amarrações amorosas, é chegar a 

condição de réprobo perante a espiritualidade filho, pois encontramos em análise feita em 

alguns filhos que vendem esta força divina a custa de dinheiro para suprir seus caprichos 

materiais uma total ignorância de desconhecimento do sagrado. 

Um Orixá filho em sua essência divina seria comparado a qualidade pura do Criador, 

perguntamos filhos quem realmente conhece as qualidades de Deus? 

No plano em que se encontram reencarnados neste período de suas vidas, nenhum de vocês 

meus filhos conhecem, tendo somente uma leve ideia do que seriam os Orixás, associando-os 

a lendas ainda somente lidas, mas pouco compreendidas. 

A Umbanda tem como meta esclarecer, orientar e direcionar dirigente, médium e simpatizante 

para alinharem-se ao bom senso, mas enquanto ainda alguns caprichos pessoais forem 

conduzidos dentro da Umbanda, acreditando-se que Orixás se presta a favores deste tipo, 

onde se polui uma cachoeira com comidas, flores e excessos de todos os tipos acreditando que 

à Senhora do Amor Divino, representada na figura de Oxum, vai lhe prestar alguma facilidade 

quebrando a regra divina do “a cada um segundo as suas obras” é um ato de insanidade 

espiritual antes de mais nada. 

Usar da roupagem de um Pai ou Sacerdote do segredo como notamos em muitos filhos 

envolvidos por vaidades pessoais, onde o dom de cada um se traduz pela roupagem externa 

com cores berrantes, colares e demais itens apelatórios que somente convencem a mente 

ligada aos cultos exteriores a barganharem com a pureza de um Orixá para adquirirem favores 



no campo amoroso é um ato de desrespeito com as causas maiores de Cristo, que nos ensinou 

a “fazer a outrem o que a nós gostaríamos que nos fosse feito”(Matheus 7:12). 

Vender e trair um dom divino na vida de um Pai ou Mãe do segredo filho repercutirá em uma 

pena consciêncial após a desencarnação do mesmo, sob a lei e a justiça divina. 

Buscar a ilusão da ajuda nestes locais liga aquele que assim procedo a classe de espíritos 

levianos que vivem de mentiras e alimentam as ilusões nos encarnados no desejo de desvia-los 

de suas evoluções naturais. 

Além de eleger-se incapacitado na arte da conquista e apresentando traços de desequilíbrio 

moral e mental, tais espíritos quando desencarnados vagam na escuridão de suas próprias 

ilusões. 

A Umbanda em seu papel de espiritualizar cada criatura, cumpre com o papel de orientar e 

orientação sem estudo é como um céu sem estrelas filho, não acontece desta forma. 

Na lei de causa e efeito cada um deve compreender o momento do seu carma e saber que 

Deus o Pai Maior na Umbanda, não da fardos mais pesados que possamos carregar, nem tão 

pouco cria penas enganosas. Tais penas são fruto de nossa irresponsabilidade com as nossas 

próprias vidas e o sofrimento muitas vezes é o adubo para que possamos no solo de nossas 

evoluções fortalecermos os dons da fé, da resignação, mas acima de tudo da confiança na 

força soberana de Deus. 

Dia virá em que tais práticas não ais surtirão efeito nas mentes invigilantes filho, até lá cumpre 

o papel do povo de Umbanda comprometido com a caridade e o bom senso, fazer sua parte 

que através de atos retos e comprometidos com o todo e não somente com uma causa, façam 

acontecer a separação do joio do trigo. 

 

Que Oxum, derrame sua cachoeira de luz sobre meus filhos. 

 

Ditado por Pai Antônio das Almas canalizado por Géro Maita 

  



Alguém te espera na noite 

 

Vinte e três horas e alguns minutos, em algum dos muitos "inferninhos" disfarçados com luxo, 
luzes e uma ilusória alegria na grande metrópole que não dorme, notamos um grupo de seres 
sombrios arquitetando seu plano para iniciarem seu processo de vampirização. 
O suposto chefe, pois mantem postura altiva e senso de diligência da as coordenadas para que 
o grupo se divida nas táticas programadas para que não se perca nesta noite "nenhuma 
cabeça" e todos saem para a "caça" 
O local começa a ficar lotado de almas ainda na fase juvenil de suas vidas, mentes invigilantes, 
sonhadoras e muito, muito desatentas com o cenário sombrio que se desenrola ao seu lado. A 
beleza do local, as pessoas agitadas o som de música alto é o cenário propicio para se 
instalarem processos dolorosos de obsessões a principio simples que inevitavelmente 
caminharão para o um quadro de complexidade em um futuro não tão distante. A ausência de 
luz solar possibilita que seres infelizes, presas do ódio e sedentos de vingança executem suas 
técnicas de absorção das energias vitais e aprisionamento mental destes filhos ( as) ainda 
perdidos na ilusão dos sentimentos. 
Notamos um grupo que guarda todo o perímetro do quarteirão onde se instala os locais que 
serão atacados, outro grupo sem nenhum problemas adentra um determinado 
estabelecimento a em um canto fica a espera das vitimas perfeitas. 
Os encarnados começam a chegar levantando a bandeira do liberalismo, da revolta sem causa, 
do "eu posso tudo, por que sou dono da minha vida" e mal sabem que sua "liberalidade" os 
conduzem para sua própria queda regada de ilusão e indisciplina. 
A música e a bebida são a ponte de ligação para o cenário de dor que começa a se desenrolar o 
que nos assombra é como o ser humano gosta de eleger sua liberdade somente com atitudes 
que firam aqueles que pensam de forma oposta as suas, notamos pais e mães lutando para que 
seus filhos levem uma vida sadia e ao mesmo tempo os preceitos do Cristo, "HONRA TEU PAI E 
TUA MÃE" é jogado na sarjeta, num misto de intolerância, revolta sem causa e imaturidade 
precoce. Ma a noite esta somente começando. 
Um grupo de jovens é escolhido para o processo de vampirização, sem que percebam a mesa 
em que estão sentados é envolvida por um cinturão sombiro, que bloqueia por afinidade 
vibratória qualquer fonte de pensamento de luz convidar ao raciocínio e ao bom senso dos que 
ali se submetem a esta situação. 
Dentro deste cinturão estão agregadas energias, de dor, de sofrimento, de ódio e revolta, de 
irresponsabilidade, de crueldade colhidas das emanações mentais que infelizmente 
diariamente são criadas pelo ser humano que pouco recorre a prece, a reflexão e a reforma 
intima. 
Dentro deste cinturão dois espíritos sombrios lembrando muito a feição de bruxas começam a 
estimular a conversa de baixo nível vibratório, regada de palavrões, reclamações sem 
fundamento, luxúria e malícia, tudo isso regado a bebidas, cigarros que através dos "canudos 
humanos que ali se encontram" possibilita-lhes sentir o prazer que a falta do corpo carnal 
impediu a muito tempo de alimentarem também os seus vícios terrenos. 
Outro grupo estimula os músicos e DJ"s que tocam um ritmo de música frenético convidando a 
danças com excesso de sensualidade reportando-nos as festas sombrias de Sodoma, Gomorra e 
do império Babilônico. Neste cenário notamos que homens e mulheres tem colados a seus 
corpos físicos espíritos que dançam na mesma sintonia vibratória e dentro do padrão que lhes 
competem estimulam os pensamentos destes a crerem que sua dança esta "agitando", criando 
assim uma ligação em seus chacras coronário e básico de cordões energéticos que sugam 
facilmente suas energias vitais devido ao estimulo mental que neles é executado. 
A noite entra e não se pode perder "gado", um espirito perito em hipnotismo manipula os 
sentidos de tempo dos presentes no espetáculo sombrio que se desenvolve para que a noção 
das horas sejam por algum momento esquecidas e o "trabalho" posso se encerrar quando o 
"ASTRO REI" da sinal de sua chegada e oferece perigo pois consome com seu vento solar as 
irradiações parasitárias e os seres que as geram, todos devem ficar até o ultimo momento, 
colocando os limites físicos ao extremo. 
É hora de estimular o prazer, andando em meio aos presentes encontramos dois espíritos 
femininos que mais lembram hermafroditas pois possuem dois sexos totalmente dilacerados 



criando as afinidades ilusórias. A lei do "ficar" esta aberta, o sexo livre é estimulado, a traição é 
liberada e notamos que os espíritos citados se abraçam levianamente em seus alvos de ambos 
os sexos ou de sexos diferentes e começam através do estimulo mental a criarem o desejo, mas 
não o desejo de vivenciar felicidade, alegria e amor, mas o desejo animal, estimulado pelo sexo 
desregrado, do beijo sem compromisso, é a luxúria de antes sendo revivida pelos seus afins. 
Dois corpos em união possibilitam a vampirização de energias salutares para os processos de 
criação de objetos de tortura nas regiões umbralinas tais como: Dama de ferro, bastões com 
espinhos, correntes incandecentes etc... 
Alguns irão completar e servir de cobaia para os vibriões e o laboratório para instalação dos 
mesmos esta disfarçado com a placa levando o nome de MOTEL. É camaradas existe muita 
coisa na noite que vcs desconhecem. 
O ser humano precisa no estágio vibratório que se encontra procurar viver as causa do Cristo 
primeiramente dentro de si. Reforma intima não é brincadeira é atitude, mudança leva tempo, 
mas tem que se ter ao menos coragem para ser firme em seus objetivos. 
Eleger uma liberdade em meio a este cenário com o título de "balada" sem atentar para os 
perigos que isso lhe oferece é assinar o atestado de ingenuidade ao extremo, basta ver os 
crimes, os lares destruídos e as vidas desviadas do propósito maior que o Cordeiro nos propôs 
a começar na simplicidade de uma manjedoura. 
Mas a noite segue e outras virão e "eles" estarão lá esperando por você. 
Haverá mudança? Sim desde que ela comece dentro de você mesmo.... 
A noite termina o ASTRO REI anuncia sua chegada e notamos jovens transformados em 
farrapos humanos retornando aos seus lares, o resultado? Crises depressivas, brigas em 
família, senso de "ninguém me entende", dúvidas e medo de fracasso, só que este fracasso já 
está dentro deles mesmos. 
O tratamento? Entender a proposta do Cristo " Aquele que desejar me seguir, abandone seu pai 
e sua mãe, vende os seus bens, peque sua cruz e me segue....." 
Na prática! Renegue as paixões mundanas, conheça a si próprio e lembre-se trabalho no bem e 
na reforma intima é investimento futuro e não presente.... 

Saudando vossas forças. 

 

SETE Psicografado por GÉRO MAITA 

 

*Esta experiência foi vivida através de desdobramento do médium psicografo com um dos 
guardiões que lhe amparam em uma das noites de São Paulo no ano de 2010 
 

  



Oferendas na Umbanda 

 

Pergunta: Qual a finalidade das oferendas dentro do ritual Umbandista? 

Baiano José: Sei que minha resposta vai desapontar a muitos irmãos e irmãs que direcionam 
sua mediunidade dentro da lei de Umbanda, mas em pleno século XXI fica inaceitável ainda 
acreditarmos que velas, frutas, panos e flores possam fazer o resultado acontecer por si só, 
sem a necessidade de uma reforma intima e uma fé balizada na proposta de Jesus em nossas 
vidas. 
As oferendas em sua origem Africana diferem e muito do objetivo que hoje são direcionadas, lá 
temos o negro que devido a época em que se encontrava oferecia aos Orixás o que tinha de 
melhor dentro de sua casa. Tomemos como exemplo quando vamos receber visitas em nossa 
casa, sempre gostamos de oferecer o que temos de melhor e nesta localidade o negro oferecia o 
que não lhe faltava a mesa, ai vemos o fundamento da "comida" dentro do ritual Umbanda, 
originando a festa comemorativa do OLUBAJÉ. 
Nos dias atuais com uma gama de informações que nos chegam através dos meios de 
comunicação como: Sites, mídia televisiva, livros de diversos autores etc... Ainda encontramos 
irmãos e irmãs sujando cachoeiras, praias, campos, matas etc... Levando a estes locais "comida" 
para conseguir sucesso financeiro, amor, saúde, paz e harmonia, dons que compete a cada um 
busca-los através do empenho e da atitude de progresso e isso não compete a este ou aquele 
Orixá cuja finalidade na natureza como essência divina é bem diferente do que infelizmente 
ainda presenciamos nas "casas de santo", "terreiros" e "santuários". 
Santo não come meus filhos, por que não existe matéria carnal para isso! A ativação do 
elemento vegetal pode ser feita mentalmente através de uma prece com fé e devoção. 
Tomemos como exemplo se um de meus irmãos ou irmãs desejam fazer uma oferenda a Oxum 
em uma cachoeira, podem se dirigir a mesma levando flores que deverão ser plantadas ato este 
que preserva, não choca e mantem a atitude de respeito para esta força denominada Orixá. 
Após o plantio, podemos entoar de forma singela um cântico para Oxum e com fé e devoção 
fazermos nossa oração que lhes asseguro meus irmãos e irmãs será escutada da mesma forma. 
Hoje cometem-se excessos em nome da Umbanda e os mesmos mais servem de "muleta 
vibratória" do que "fundamento doutrinário". 
Não adianta nos dirigirmos a um ponto onde se concentra esta ou aquela força de Orixá, para 
sujarmos e poluirmos este santuário natural. O ato de oferendar a inicio impressiona pelas 
cores, formas e essências que compõem uma oferenda, mas vale lembrar que isso vai 
apodrecer com o tempo, gerando náuseas, asco e infelizmente criticas classificando a Umbanda 
como "manifestação de baixo espiritismo!" 
Não temos intenção de ofender aqueles que acreditam que o sabonete e o Manjar para 
Yemanjá vai lhes trazer algo, isso é uma questão doutrinária em que muitos ainda necessitam 
desta "muleta" para desenvolverem sua fé e fortalecerem sua crença. 
Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso 
irmão tem qualquer coisa contra vós, - deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, 
reconciliar-vos com o vosso irmão; depois, então, voltai a oferecê-la. - (S. MATEUS, cap. V, vv. 
23 e 24.) 8. Quando diz: "Ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa 
oferenda no altar", Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem 
faça do seu próprio ressentimento; que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, 
precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. 
Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e 
qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios 
materiais; cumpria--lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece 
dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais 
força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo 
do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau 
pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o 
que ensina Jesus por estas palavras: "Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro 
reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor."  
O Evangelho segundo o espiritismo - Editora FEB 



A Umbanda meus irmãos e irmãs passa por um momento de espiritualização e religião sem 
espiritualização é só um amontoado de dogmas! 

 

Psicografado por Géro Maita 
texto de Baiano José Severino 

  



Texto de final de Ano. 
 

Salve a todos, que os Orixas nos abençoem! 
Final de ano, novas promessas de renovação e com estas promessas vem junto os famosos 
rituais. 
Ritual para amor, prosperidade, saúde, dinheiro etc... E junto com eles vemos nossas 
cachoeiras, praias e demais localidades que compõem o santuário natural que Olorum nos 
oferece, virarem palco da insensatez tamanho o volume de sujeira que neles são depositados. 
Nos deparamos com pessoas principalmente nas praias dando os famosos "pulinhos nas 7 
ondas" sem nunca se quer terem estudado a respeito da divindade que guarda este local 
sagrado. Outros vão além, depositando nas águas sagradas de Yemanjá bebidas alcoólicas, 
acreditando que a Mãe das Águas Salgadas vá consumir tal liquido. 
Em outras situações vemos pessoas tomando "banhos milagrosos de flores vermelhas" usando 
lingerie vermelha e rogando as Senhoras Guardiãs auxilio para conseguirem este ou aquele 
amor, fruto da ilusão pessoal de cada ser que assina com este gesto o atestado de incapacidade 
de conquistar alguém pelos seus próprios recursos. 
Ainda a tempo, encontraremos na encruzilhada, "o padê da estupidez!", onde os Senhores 
Guardiões são "oferendados" sem ética, pinga de boteco e charuto de 5ª categoria, pedindo que 
o mesmo abra seus caminhos no ano que entra, comparando o MISTÉRIO EXU a um grande 
banco ou a agência de empregos, e por ai vai... 
Posturas incorretas, desvinculadas em gênero, número e grau dos fundamentos sagrados da 
Umbanda fugindo da regra do bom sendo, nos deparamos na famosa passagem de ano e acima 
de tudo praticada por "aqueles" que muitas vezes durante todo o ano, se acomodam em cima 
da critica a nossa religião, seres que acham que se compra favores com tais anátemas de 
divindades sagradas. 
UMBANDA não foi criada para resolver problemas de ninguém, assim como qualquer outra 
religião, onde o fundamento é "RELIGAR" nossa essência ao SAGRADO. 
Quem resolve seus próprios problemas é quem os criou, ou seja, você mesmo. 
UMBANDA não é esta sujeira e falta de bom senso que se mostra nestas épocas, levando nossa 
RELIGIÃO a se resumir simplesmente em guias e divindades que "se vendem" pelo que lhes é 
dado. 
A MAIOR OFERENDA QUE PODEMOS FAZER, É REFLETIR SOBRE AS BESTEIRAS QUE 
COMETEMOS E DE CORAÇÃO MANTERMOS NOSSA DISCIPLINA EM NOS MELHORARMOS, 
COM ESTA ATITUDE NENHUMA DIVINDADE LHE DARÁ AS COSTAS. 
UMBANDA não é depósito de lixo, UMBANDA É UMA RELIGIÃO E COMO RELIGIÃO DEVE SER 
ESTUDADA E ACIMA DE TUDO RESPEITADA DENTRO DE SEU LADO SAGRADO. 
Então meu amigo e minha amiga faça o ritual neste final de ano do DESPERTADOR e ACORDE 
para saber que o momento certo para se mudar é agora e se você não correr atrás, não será 
florzinha ou pinga que vai mudar o que você mesmo criou em torno de si. 

 

Recebido por Géro Maita 
Pelo Guardião Seu 7  



Pergunta: Por que encontramos nos dias de hoje ainda, tanta confusão quanto a leitura de Ori 
na Umbanda onde por diversas fontes não se identifica de maneira correta o Orixá regente da 
coroa do médium? 

Pai Antonio: Meus filhos, Oxalá conosco! Nas religiões iniciativas do passado encontraremos o 
médium ainda preso a inúmeros fenômenos da matéria e dogmáticos ligados a um período de 
iniciação que o mesmo deveria passar. 
Neste período o conhecimento, a responsabilidade e principalmente o comprometimento eram 
despertados no iniciando para que o mesmo soubesse de que tal ato e período não se 
pautavam em brincadeiras, mas em fundamentos tidos como sagrados. 
Vejam meus filhos, antes de tudo nos referimos a um período no ciclo evolutivo da 
humanidade, onde tudo obedece a lei de transformação e evolução, ciclos régios por Oxumarê 
e Obaluayê, não se entendendo que hoje tais práticas deveriam ser aplicadas ante a anunciação 
dos novos tempos. 
O período que nos dedicamos dentro de um determinado grupo seja religioso ou de outra 
forma de cultura se refere a sabedoria que nos vai sendo passada aos poucos e prevalecendo o 
dito que: “Quando o trabalhador esta pronto o trabalho aparece”, poderemos compreender que 
nem tudo pode ser ensinado e ser eficiente na criação se não houver antes estudo e 
preparação. 
A Umbanda meus filhos, foi banalizada ao longo destes mais de 100 anos de sua fundação em 
nosso planeta Terra, justamente por que muitos desejaram pular suas fases que visavam 
segundo a visão dos regentes da Umbanda a fase de amadurecimento de cada médium. 
Encontramos um divisor de águas na doutrina dos espíritos, que é uma ciência a ser estudada 
antes de tudo nos idos do século XVIII e que ainda não foi totalmente compreendida pelo 
habitante do Planeta, pois não fere, mas soma a doutrina e o amadurecimento de cada núcleo 
religioso do planeta, sem ofender a origem, mas despertando a consciência de cada um no 
sentido de atualizar contextos e promover o universalismo planetário, condição que permitirá 
que o período da “nova Jerusalém” se incie dentro ainda desta fase de aquário em que vivemos. 
Nos terreiros frutos do despreparo e vitimas ainda das lendas mal interpretadas, encontramos 
médiuns preocupados em preencher seu capricho pessoal, optando de maneira irresponsável 
para este ou aquele Orixá, que possuem mais afeições devido a imagem destorcida que criaram 
do mesmo associando o arquétipo falho humano ao arquétipo divino, onde sem a devida 
preparação e estudo fica inviável o amadurecimento espiritual de cada individuo. 
Por detrás deste cenário encontraremos Pais e Mães do segredo que não aprenderam a 
conduzir seus próprios passos criando ilusões e alimentando o desequilíbrio nas mentes 
invigilantes que fugindo da verdade acorrem a estes locais que em nada tem a ver com a 
Umbanda e sua raiz e síntese divina. 
A origem do Orixá de cabeça filhos, esta dentro do aspecto divino da criação e ainda com base 
nos ciclos evolutivos e reencarnatório de cada ser encontraremos o disparador de emoção e 
razão que vão impulsionar o ser reencarnado a não cometer mais os erros de outrora, a isso 
ligado a função dos Orixás de frente que regem tão somente a atual encarnação de cada ser. 
Oráculos, métodos advinhatórios, ultrapassados no tempo e manipulados por pessoas que 
mais visam lucros financeiros do que a alegria de servir ao seu semelhante, servem somente 
para serem joguetes das trevas desviando cada ser do seu ciclo evolutivo, colocando-o dentro 
da redoma da vaidade, preguiça e despreparo espiritual. 
Mas se os filhos me permitem antes de mais nada fazer uma pergunta lhes digo: 
O que seria mais importante? 
Preocuparmos-nos tanto com quem rege nossa coroa, ou sermos filhos e representantes de 
todos os Orixás que são qualidades de Deus e auxiliarmos dentro da escola da pratica da 
caridade chamada Terra? 
Acreditarmos que este ou aquele Orixá que foi retirado de sua essência divina esteja 
ilusoriamente brigando por esta ou aquela cabeça ou tratarmos de vivenciarmos todos os seus 
dons divinos diariamente. 
Derramarmos sangue de animais indefesos e lotarmos vales, praias, cachoeira, matas e demais 
sítios da natureza de oferendas que irão se tornar lixo depois de algum tempo, ou em nome de 
Orixá contribuir para matar a forme que mata todos os dias diante ainda da desigualdade 
social em que o ser humano vive. 



É preciso meus filhos que antes de nos envolvermos em adivinhações infundadas, nos 
preparemos adequadamente para estarmos realmente preparados para através de gente 
preparada sabermos a que regência encarnatória nós pertencemos. 
A Umbanda precisa de médiuns mais preparados filhos e sem a caminhada do estudo e do 
auto-amadurecimento que deve ser balizado no evangelho do Cristo que se adapta a qualquer 
meio religioso do planeta dificilmente conseguiremos sucesso. 
É hora de abrir os olhos e o coração para as novas mudanças que antevem os novos ciclos 
evolutivos do ser, ante os novos tempos que já são chegados. 
A Umbanda é religião libertadora, mas cada médium ou simpatizante deve antes de mais nada 
libertar-se da prisão de ilusão que criou dentro de si mesmo, escravizando-se ao passado e 
esquecendo de abrir seus olhos e enxergar o presente.  
 
Texto ditado por Pai Antônio das Almas canalizado por Géro Maita 

 
  



Orixá e a briga pela coroa 

Pergunta: Pai Antonio o senhor poderia nos explicar por que ainda hoje encontramos 
informações de que Orixás brigam pela coroa de alguns médiuns quando nos referimos 
a ancestralidade dentro da Umbanda? 

Pai Antonio: Meus filhos, meu sarava na força de Olorum, O pai da Criação. 
Ao falarmos a respeito de ancestralidade na Umbanda, encontramos nos dias de hoje meu filho 
um grande número de filhos e filhas primeiro deixando se levarem pela afinidade que possuem 
com alguns Orixás elegendo-os como seus guias de coroa e de outro lado encontramos 
aproveitadores que se utilizam de métodos adivinhatórios ultrapassados e sem fundamento 
para ganharem dinheiro as custas do sagrado. 
Abordando a questão filhos de afinidade vibratória, convém salientarmos que precisa muito 
mais do que isso para definir a ancestralidade de um Orixá que era identificado no ato em que 
uma nova vida chegava ao mundo e seguindo a tradição Yorubá este filho já era preparado 
desde a sua infância para assumir as responsabilidades que Ifá o oráculo ditava. 
Bem, não estamos mais na África e os tempos são outros e tomando a época em que vivemos 
podemos dizer que um Orixá ancestral acompanha o ritmo de “ciclos energéticos” que 
compõem a formação e manutenção de nosso planeta. 
A Terra desde antes da Gênese bíblica passa por inúmeras transformações, hora ligada aos 
reinos naturais, hora ligadas ao ser vivente e toda raça vivente no planeta. Bem o sabemos filho 
que tudo tem um por que na criação e isso não seria diferente com Orixá. Orixás antes dos 
arquétipos africanos criados pela interpretação do homem, nada mais são do que qualidade de 
Deus ligadas as possibilidades evolutivas do ser. 
Quando mencionamos o termo ORIXÁ DE COROA, podemos hoje entender que se trata da 
irradiação divina que estava mais ativa no plano vivente do planeta sempre em formação e que 
com base no fluído cósmico auxiliava a dar forma e vida a cada criatura que aqui habitava, 
dentro do que conhecemos como sopro divino. 
No primeiro instante de nossas vidas não tomamos como base esta regra de somente ocorrer 
este fato na terra, pois não sabemos filhos se nossa primeira encarnação realmente ocorreu 
neste orbe, então é neste exato momento, onde se unem todas as forças e sabedoria divina 
para criar o ser que entra uma radiação específica e a mesma esta associada a um ciclo da 
qualidade divina. 
Orixá ancestral, ou de cabeça como meus filhos queiram chama-lo seria a qualidade divina que 
nos das condições de buscarmos a cada encarnação nosso evolução, não se troca, não muda, 
pois é uma irradiação constante mesmo nos períodos de morte em nossa vida. 
Acreditar que pessoas despreparadas possam ditar um desequilíbrio na criação divina 
informando que este ou aquele Orixá briga pela cabeça de um filho, ao invés de estudar um 
pouco mais sobre obsessões e auto obsessões realmente filhos é algo sem fundamento 
doutrinário dentro da Umbanda. 
Meus filhos me permitam fazer uma breve colocação: 
• Será que somos filhos somente de um Orixá? 
• Quem realmente encarnado esta preparado para fazer a leitura de Ori, ou identificar qual a 
regência da coroa de um médium, sabendo que ainda meus filhos estão em estágio de 
evolução? 
• Será que não somos filhos de todos os Orixás? 
• Será que Deus teria qualidade que não seriam tão importantes assim, por que através deste 
raciocínio compreenderíamos o por que de uma filiação mais importante do que outra dentro 
da estrutura dos Orixás na criação? 
Meus filhos os tempos são outros, é hora de compreendermos que o coração esta abaixo da 
cabeça para que o ser humano possa refletir antes de agir. 
A Umbanda tem suas plataformas energéticas, porém devemos hoje nos preocupar com o todo 
e não somente com uma única causa, ou um único processo de vida. 
É hora de louvarmos os Orixás, não somente nos terreiros, mas em todos os atos de nossas 
vidas, pois Orixá em movimentação é DEUS ativo em nosso caminho, pensamentos e atitudes. 
A Umbanda só cresce quando a espiritualização estiver solidificada dentro de seu culto. 
E lembrem-se filhos, existe uma grande diferença entre: 



RELIGIOSIDADE: onde encontramos Orixá fora de nós, ou a nossa volta. 
ESPIRITUALIZAÇÃO: Onde encontramos Orixá se manifestando dentro de cada um de nós. 

Espiritualizando, impedimos que a ofensa e todos os males do espírito se manifestem em nós, 
pois estamos ligados vinte e quatro horas por dias com Deus e suas luzes vivas e divinas, os 
sagrados pais e mães Orixás. 

Texto de Pai Antonio das Almas 
Canalizado por Géro Maita 

 

 

  



Meu filho o ser humano ainda em seu estágio de compreensão e atenção só saberá dar o devido 
valor a pessoas e situações da vida, quando o sentimento de perda se fazer presente. 
Infelizmente Deus nos concede oportunidades que nem todos sabem aproveitar e ainda em 
Sua sabedoria nos da a dor como forma de nos corrigirmos, mas na maior parte das vezes o 
que era tão precioso se perde, pois devemos nos lembrar que estamos dentro da lei de causa e 
efeito, ou, "a cada um segundo as suas obras..." Semente plantada, será fruto colhido, amargo 
ou não... 

Pai José Severino 
Canalizado por Géro Maita 

 

“Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. 
Essa faculdade é inerente ao homem; não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. (...) Pode, 
pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. (Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, 
capítulo XIV). 

"A Umbanda não trata com exclusivismo médiuns, ao contrário, a Umbanda deve preparar uma 
escola de estudo e formação mediúnica a fim de preparar o ser para ocupar o seu lugar na 
criação. O Terreiro que se fecha em tradicionalismos e ritos ultrapassados foge da 
responsabilidade que não é com o homem, mas com a lei de pemba, ou se preferirem, os 
Sagrados Orixás que nada mais são do que as qualidade puras de Deus" 

Baiano José Severino - Canalizado por Géro Maita 

 

“O estudo é a ponte que nos separa do preconceito” 

Baiano José Severino - Canalizado por Géro Maita 

 

  



Pergunta: O que podemos compreender pelo termo Exu? Verificamos ainda muita 
confusão em meio a real ação destes espíritos, poderia nos explicar? 

Sete: Ainda encontramos na roupagem de carne muita gente sendo "porta voz de morto" filho, 
criando suas próprias verdades que nem sempre estão pautadas no bom senso! Criam ritos, 
rituais, iniciações e muitos códigos secretos quando na realidade a simplicidade e objetividade 
dos trabalhos desenvolvidos pelos espíritos é mais simples do que possamos imaginar, assim 
se dá com Exu também. 
Temos duas qualidades do termo Exu. 

1.Como força da natureza, ligada a energia de Orixá, onde existem as energias oriundas do polo 
negativo desta força e tome cuidado para não interpretar negativo como propagador do mal, 
mas somente como uma polaridade. 

2.Como entidade atuande, onde existem as chamadas falanges ou para ficar mais claro a 
compreensão "grupos de trabalho" onde cada grupo tem uma função na criação ligada a força 
manifestadora da natureza ou "Orixá Exu". 

Os Exus, atuam na organização do plano negativo, onde se reunem seres que se afinizam pelo 
padrão vibratório denso que criaram em suas vidas e após o seu desencarne, são atraídos pela 
sintonia vibratória que criaram em torno de si. 
Nestas localidade chamadas de Umbral, trevas , vales sombrios e demais alegorias que cada 
cultura denomina se encontram espíritos que estão comprometidos com suas consciências e a 
função da entidade Exu nestes locais é manter a ordem e promover o equilibrio energético dos 
mesmos, através de várias ações, uma delas e dando a segurança para que equipes socorristas 
possam atuar nestes campos para promover o resgate e o encaminhamento destes espíritos. 
Associado as casas espiritualistas e espiritas, Umbandistas e demais casas afros brasileiras, 
encontramos a figura de Exu como o que vela pela segurança energética destes locais, 
formando campos de forças que atuam dentro de uma determinada frequência vibratória para 
que as atividades internas corram na mais plena harmonia. 
Infelizmente ainda notamos muito "teatro" praticado nestes locais onde se prega mais ilusão 
do que verdade na tarefa desenvolvida por Exu. 
Médiuns despreparados e movidos pelo animismo doentio de suas mentes despreparadas para 
o mediunato, criam a imagem de Exu ligada ao "mito", distribuindo ebós, despachos e 
pregando a ilusão na imagem daquele que serve somente a lei e a justiça. 
Tais atos vale lembrar filho abrem portas para a ilusão que atraí os chamados "quiumbas" 
espíritos de uma classe extremamente leviana ques e utilizam destes médiuns para criar os 
cenários doentios que ainda hoje presenciamos em algumas casas, acabando no despacho da 
encruzilhada, local este totalmente despreparado no meio urbano para tal atividade dita 
"espiritual" 
Exus é o sentinela, o guardião ou ainda aquele que defende, o nome pouco importa, mas o que 
vale é saibamos compreender qual a finalidade que o mesmo desenvolve. 
Os excessos como bebidas, velas pretas, ebós se perderam na ilusão popular, onde o fator de 
força esta na natureza que acaba sendo a mais prejudicada com tudo isso. 
Atos como palavrões, leviandade e desrepeito para com o consulente estão mais ligados ao 
médium que traduz aquilo que leva dentro de si do que da personalidade de um Exu. 
Exus são servidores da luz que atuam dentro das trevas que são criadas pelos próprios 
viventes. 
Se faz necessário que os cultos se espiritualizem e que o fator energético além de estudado seja 
práticado, não se dando espaço somente para o elemento material que na maioria das vezes 
serve mais de muleta psiquica. 

Com muito axé a todos! 

Sete 
Canalizado por GÉRO MAITA 

  



 


