
 

 



POMBA GIRA DAS ALMAS - A SENHORA DOS 
DESENCARNADOS 

 

O termo "Alma", vem de "nephesh" - hebraico que significa "vida" ou 

"criatura", e também do latim "animu", que significa "o que anima". O ser 

imaterial e individual que une-se ao corpo, para dar-lhe vida numa encarnação. 

Na doutrina espírita, a união do corpo material, da alma e o perispírito 

constituiriam o homem encarnado, e a alma e o perispírito separados do corpo 

material, constituiriam o Espírito. 

Pomba Gira das Almas é uma entidade espiritual responsável pelo 

amparo de desencarnados que não aceitam seu estado de espírito. Sua 

imagem em vidências e aparições materiais é de uma linda mulher de estatura 

mediana, magra, olhos negros, de cabelos pretos, compridos, lisos mas de 

extremidades cacheadas. Geralmente mostra-se com roupas brancas, pretas 

ou em ambas as cores. Recebe seus "trabalhos" e "oferendas" tanto no 

Cruzeiro do cemitério quanto nas encruzilhadas, no entanto, devem ser feitas 

apenas a pedido da entidade e por pessoas por ela indicada. Não porque seja 

perigosa, mas devido a sua linha de atuação e densidade vibratória ter outras 

atribuições especializadas e o local de sua entrega - cemitérios - é perigoso 

para pessoas despreparadas. Só recebe oferendas através de médiuns 

desenvolvidos e capacitados para tal e se forem solicitadas pela entidade. 

Suas manifestações em incorporações dependem de uma série de 

fatores: a natureza do trabalho, a energia do local, a energia do médium, entre 

outras. Quando o médium não atrapalha a manifestação da entidade, com seus 

conceitos errôneos de perfil de uma Pomba-Gira, Das Almas comumente 

apresenta-se com uma sensualidade discreta, disciplinadora, benevolente e 

calma. Auxilia pessoas que recorrem a ela com problemas de fertilidade ou de 

ordem sexual. Dá grande valor ao conceito família. Bebe champanhe, cidra, 

vermute ou vinho. 

É uma guardiã, coordena centenas de espíritos que juntos, auxiliam 

desencarnados que se encontram perdidos quanto ao seu estado, ou seja, não 

têm consciência de seu desencarne e consequentemente estão "presos" a 

experiência corporal, mantendo ainda percepções sensoriais típicas de quando 

encarnados, desse modo, tentam ficar próximos de seus lares, locais de 



trabalho, amigos, parentes e até frequentam os mesmos ambientes sociais de 

quando vivos, não fazendo mal a ninguém, querem simplesmente estar 

presentes, mas infelizmente, esse comportamento acaba por criar problemas 

aos vivos, além de que muitos espíritos iludidos, tornam-se auxiliares de outros 

espíritos de má fé, para a execução de tarefas nocivas aos encarnados e a 

própria evolução, afastando-se das energias benéficas. 

Essa legião de entidades "Das Almas" dedicam-se a amparar, esclarecer 

e encaminhar esses espíritos em seu caminho de continuidade e evolução, não 

sendo um trabalho de resultados imediatos. A roupagem fluídica é sempre a 

mais próxima possível da crença do espírito que esteja ajudando, podendo 

assumir várias formas, inclusive para os outros espíritos próximos e familiares 

que já estejam tentando ajudar esse desencarnado. 

É comum encontrar outras entidades dentro do grupo "Das Almas" 

como: Maria Padilha das Almas, Maria Mulambo das Almas, Maria Quitéria das 

Almas, Rainha das Almas, Menina das Almas, dentre outros. São entidades de 

outras "falanges" , de finalidades e objetivos de trabalho de acordo com o 

campo de atuação, no entanto, dentro da "linha das almas" essas entidades 

mantém suas energias e seus vínculos, mas subordinadas a Pomba Gira das 

Almas para um objetivo comum. 

Pontos Cantados: 

1) Minha Senhora das Almas, 

Atira e não erra a mira, 

Minha Senhora das Almas, 

Atira e não erra a mira, 

Ela é minha protetora, 

Sarava Sá Pomba Gira, 

Ela é minha protetora, 

Sarava Sá Pomba Gira. 

 

2) Rainha sua coroa brilhou 

Rainha sua coroa brilhou 

Rainha que vem lá do cemitério, 

Pomba-gira das Almas sua coroa tem mistério. 

 



3) Eu caminhava pela madrugada 

E foi no clarão da lua 

Que eu ouvi uma gargalhada 

Linda morena formosa 

Me diga quem você é 

Eu sou a dona da rosa 

Sou Pomba Gira de Fé 

Trabalho em qualquer gira 

Com ordem, luz e fé 

Sou Pomba Gira das Almas 

Só não me conhece quem não quer. 

 

4) Não queira ver o rosto Das Almas 

Não queira ver o que trago em minha saia 

Não queira ver nunca esse mistério 

Eu sou a Alma que destruo 

As demandas que vem lá do cemitério (Laroiê das Almas). 

 

A origem e história de Pomba Gira das Almas é um mistério até mesmo 

para seus próprios médiuns. Acredita-se que o culto de Pomba Gira das Almas 

venha da América Central. 
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