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Cambones  

 
1 – O que é ser CAMBONE? 

2 - Para que serve o CAMBONE? 

3 – Quais as responsabilidades de um CAMBONE? 

4 – Como deve proceder um CAMBONE? 

5 – Quais as expectativas devem ter um CAMBONE? 

 

 

 

Quando um médium inicia numa casa, a primeira experiência que ele terá 

será como CAMBONE, e estas perguntas acima devem ser feitas e 

principalmente bem entendidas para que este se torne um bom médium 

iniciante e futuramente um médium responsável com sua casa, orixás e 

consulentes. 

Os Orixás dependem dos CAMBONES em 90% das consultas e trabalhos 

que por ventura forem realizados, visto que os outros 10% restantes, será a 

parte espiritual. 

O CAMBONE, antes de qualquer coisa, é pessoa de extrema confiança do 

Pai ou Mãe da casa, assim como da entidade que estiver atendendo; 

portanto, caso perceba qualquer coisa estranha, qualquer coisa que não faça 

parte dos procedimentos normais, deve reportar-se ao Guia-chefe ou ao Pai 

ou Mãe da casa na mesma hora. É por isso que é tão importante, e 

necessário, que o CAMBONE saiba todos os procedimentos de trabalho e 

todas as normas da conduta que entidades e médiuns devem ter dentro do 

Templo. 

O fato de auxiliar nas consultas exige que o CAMBONE seja discreto e 

mantenha sigilo sobre tudo o que ouvir, não se esquecendo de que ali estão 

sendo tratados assuntos particulares e que não dizem respeito a ninguém 

além da pessoa que estiver sendo atendida e da entidade. O sigilo é um 

juramento de confiança que todo o CAMBONE deve ter e fazer. 

Sem a ajuda de um CAMBONE, os trabalhos tornam-se lentos e o 

atendimento aos consulentes ficaria difícil, principalmente se a casa 

atender um grande número de pessoas. Para que tudo transcorra de forma 

satisfatória, a presença de um CAMBONE é de grande necessidade dentro 

do Terreiro, mas este não deve jamais confundir a entidade com a pessoa, 

isto é, ele é CAMBONE do Guia Espiritual e não daquele médium, que é 

apenas um irmão dentro do Terreiro. 
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Uma prática útil e aconselhável dentro de um Terreiro é a troca de 

CAMBONE entre as entidades. Isto traz um maior aprendizado aos 

CAMBONES e também faz com que estes se habituem a tratar todas as 

entidades da mesma forma, sem criar laços afetivos exagerados. 

Desenvolver afeto pelas entidades é comum, mas a afinidade espiritual só é 

saudável se não conduzir à dependência; portanto, o chefe da casa poderá 

decidir-se pelo trabalho alternado e, nesse caso, deverá fazer com que 

todos saibam disso com antecedência. 

De vez em quando, todos médiuns, mesmo aqueles que incorporam, deveriam 

trabalhar como CAMBONE para poderem aprender mais e desenvolver a 

humildade, que é a característica mais importante que um médium deve ter. 

Obs: Somente o Guia-Chefe deverá ter um CAMBONE fixo e da confiança 

do sacerdote, pois provavelmente participará ativamente de todas as 

resoluções tomadas em relação a médiuns e ao Terreiro. Normalmente, o 

Guia-Chefe requer certa rapidez e presteza em seus atos e atendimentos, e 

só um CAMBONE fixo poderá se prestar eficientemente como auxiliar. 

 

Todos que entram para a religião acreditamos ser por amor, vontade de 

crescer espiritualmente e acima de tudo para a pratica da caridade, por isso 

a CAMBONAGEM funciona como base para todos estes desejos, uma vez 

que: 

 

 

Ser CAMBONE: 

 

- É atender aos guias de forma amável e a tudo o quanto for necessário para 

uma melhor gira e uma ótima consulta; 

- É manter em ordem as caixinhas onde são guardadas as coisas de que os 

guias usam durante uma consulta; 

- É transcrever de forma fiel tudo aquilo que o guia pede ou passa aos seus 

consulentes ou para o próprio médium: 

- É ser fiel a casa onde está e não compactuar com nada proibido ou que 

seja escondido dos dirigentes; 

- É estar atento a todas as consultas, não só para aprender como também 

para esclarecer qualquer duvida do consulente. 
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Serventia do CAMBONE: 

 

- O CAMBONE serve como tradutor muitas vezes, o intermediário entre o 

guia e o consulente; 

- Serve para manter a ordem, a organização e a disciplina nas giras; 

- Serve como apoio, escora do médium de consulta, visto que um CAMBONE 

preparado, auxilia tranquilamente o guia nos trabalhos e descarregos, não 

necessitando muitas vezes de outros guias; 

 

 

Responsabilidade do CAMBONE: 

 

- Sua responsabilidade numa consulta é de 50%, uma vez que é ele que anota 

tudo; 

- É a de passar para o médium tudo o que está faltando em sua caixinha para 

os próximos trabalhos; 

- É de comunicar aos dirigentes ou a um CC (CAMBONE CHEFE) qualquer 

anormalidade durante as consultas; 

- É controlar as consultas para que não exceda o horário quanto ao termino 

dos trabalhos; 

- É a de que o consulente nunca saia com duvidas de uma consulta: 

 

 

Proceder de um CAMBONE: 

 

- Deve ser sempre amável e nunca mal humorado; 

- Deve estar sempre pronto para ajudar; 

- Deve estar sempre interessado em aprender; 

- Deve ser sempre organizado; 

 

 

Como vimos, não é tão fácil ser um CAMBONE. Para ser um, é preciso 

aprender tudo sobre os Orixás, os Guias Espirituais, o Terreiro e, 

principalmente, sobre a conduta que deve adotar para, depois, ser um bom 

médium de incorporação e alcançar a evolução espiritual até o Pai Maior. 

 

 

 


