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Há médiuns trabalhando determinado tempo na seara umbandista que por desconhecimento do processo 

mediúnico, são descrentes da própria faculdade de se comunicarem com espíritos, muito embora sintam 

“algo estranho”, alegando não terem certeza de que estão realmente “tomados” pelo guia ou orixá (orixá 

aqui, no sentido de protetor) ou se são vítimas de puro animismo. Animismo significa, em termos mais 

originais, manifestações da alma. Julgam serem eles próprios, “os cavalos”, agindo em lugar do protetor. 

Não crêem, porque em certos casos ou em quase todos, recordam-se do que passa durante o transe. 

Explicando melhor, o médium desconfia não haver entidade alguma atuando nele, não obstante, procede 

de modo estranho, sem que saiba explicar o motivo. Aliás, caso corriqueiro tanto na Umbanda, Candomblé, 

como no Cardecismo.

Tal preocupação se justifica, porque muitos pais-de-santo não informam o que acontece frequentemente 

no desenvolvimento, pois embora também tenham passado por esta fase de dúvidas, estão esquecidos do 

que lhes sucediam quando treinavam a mediunidade, isto é, quando se desenvolveram havendo, 

logicamente, raras exceções.

Em princípio, quando o candidato a médium necessita de desenvolvimento e é colocado na corrente, a 

entidade - caboclo, preto-velho, marinheiro, etc. - vai envolvendo-o com seus fluídos, procurando 

entrosar-se e o duplo etérico do aluno para, posteriormente, influenciar-lhe a rede nervosa cerebral, 

processo geralmente lento, metódico, mas perceptível, até a completa e perfeita incorporação. No início, 

regra geral, o médium observa certos movimentos, influências e impulsos contrários ao próprio 

comportamento normal, mas de maneira um tanto superficial.

A razão disso é misturarem-se os pensamentos do guia com os do “cavalo” inclusive mesclando-se também 

as ações, temperamento, inclinações, conduta, gostos, trejeitos, etc.

O candidato torna-se então o médium ainda consciente do que faz.

A medida que a incorporação vai se ajustando, aperfeiçoando, o médium também vai, pouco a pouco, 

perdendo a consciência passando a semi-inconsciente e até mesmo a inconsciência.

Não devemos nos esquecer que existem médiuns que trazem a qualidade de “médiuns conscientes”; esses, 

com o passar do tempo,  perderão sua consciência na hora do transe ou incorporação.

Quando não há esclarecimento devido a consciência no princípio do desenvolvimento, o próprio médium 

julga estar mistificando. Enfraquecendo-lhe a fé, a confiança e, descrente, frustra-se, desanimando, 

chegando mesmo a afastar-se do terreiro, perdendo a Umbanda um excelente médium que, futuramente, 

poderia prestar relevantes serviços aos irmãos infelizes e necessitados.

Raras são as vezes que o médium se deixa incorporar corretamente pelo guia, permanecendo 

inconsciente; se ao contrário isso ocorrer, é porque a mediunidade se desenvolveu despercebida e 

automaticamente, abafada, porém, por um motivo qualquer: seja medo, descrença, falta de tempo. Como 

os guias não descuidam de seus tutelados, preparam-no de modo que a própria pessoa não percebe o 

processo mediúnico, embora lhes ocorram fatos dolorosos e insólitos, que o impulsionam em busca de 

frutificação espiritual.

Então sua mediunidade amadureceu espontaneamente. Se resolve enfrentar a realidade, eis que a 

incorporação explode imediatamente. Mas, casos que, confrontados com os normais, são considerados 

raros. Conhecemos casos de pessoas que recebem seus guias na cama, dormindo. No dia seguinte acordam 

médiuns desenvolvidos e já atuantes.
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Na verdade, quando o sujeito se submete ao processo mediúnico, no início e mesmo muito tempo depois, 

ele ainda consciente, sabendo o que faz, malgrado o faça - conforme percebe - contra a sua vontade, pelo 

simples fato de misturar suas idéias às dos guias. Como se vê, esta é uma das explicações porque, em 

certas ocasiões, as previsões, os conselhos, os remédios ministrados pelos guias não alcançam a eficácia 

desejada.

Eis que o pensamento “alheio” em mistura com o seu próprio, pode dar a sua sugestão, em lugar de 

oferecer a do protetor. ã medida que o tempo decorre, vai ele se familiarizando com a intuição estranha e 

perdendo gradualmente a consciência. Os médiuns conscientes, com o tempo, aprendem a diferenciar as 

idéias próprias com as da entidade incorporada.

Se isso acontecer com você, não se assuste, não desanime, nem duvide da presença do protetor. Ambos, 

você e ele estão trabalhando, e o seu “anjo de guarda” saberá conduzi-lo de modo a que torne um perfeito 

intérprete das lições do mundo astral.

A mediunidade é um dom ou faculdade que a criatura possui para comunicar-se com o mundo dos espíritos. 

Através da mediunidade entramos em relação com os nossos guias protetores, parentes mortos e pessoas 

falecidas, etc.

1) Ela pode ser de vários tipos:

Incorporação: o médium vai se desenvolvendo, deixando-se envolver pelo espírito até que se dá a 

incorporação, isto é, o guia parece tomar o lugar do médium e por ele fala, ouve e atua.

Vidência: o médium tem a capacidade de enxergar os espíritos.

Audição: o médium tem a capacidade de ouvir os espíritos.

Psicografia: o espírito manda mensagens escritas pela mão do médium.

Materialização: o médium fornece um fluído nervoso invisível, do qual os espíritos se utilizam para 

materializar-se e aparecer.

Efeitos Físicos: Psicocinésia ou Fiptologia: na qual os espíritos provocam fenômenos físicos, tais como 

ruídos, pancadas nas mesas, paredes, levantam as mesas, arremessam objetos, etc.

Intuição: o médium tem avisos de fatos que ainda estão para acontecer através de sonhos ou até mesmo 

acordados.

2) Tipos de transe mediúnicos:

Consciente: médiuns que sabem o que está ocorrendo no momento em que a entidade atua. Geralmente 

este tipo de transe acontece quando a pessoa está se desenvolvendo, razão de muitos não crêem estar 

recendo comunicação com as entidades.

Semi-consciente: tipo de transe mais comum entre os médiuns, onde parte da consciência é perdida. Ora 

escuta, ora não, ora enxerga, ora não.

Inconsciente: em que não se tem conhecimento do que acontece no momento do transe. Tipo de transe 

muito raro entre os médiuns. De mil médiuns um é totalmente inconsciente.

MEDIUNIDADE
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A mediunidade não é um prêmio que Deus dá a determinadas pessoas, mas um meio pela qual possam 

trabalhar em benefício de irmãos sofredores, problemáticos, ou portadores de mal psicológicos e, em 

consequência, de si mesmos.

É mais um castigo que uma recompensa.

Sua prática é ainda penosa, obrigatória e com imensos sacrifícios, em que o médium, já Babalaô ou não, 

esquece-se e vive para os outros. Daí não haver razão para que se julgue superior, envaidecendo-se de sua 

faculdade.

A mediunidade é para servir e não para ser servida. Quem dela faz instrumento para satisfação de seus 

interesses pessoais, sofrer-lhe-á as consequências futuras. Por isso o médium deve buscar seu 

aperfeiçoamento moral e o aprimoramento de sua cultura, para oferecer aos guias e protetores 

condições e ambiente em que possam trabalhar em prol do irmão aflito, eis que ambos necessitam de 

evolução. Tanto médiuns como espíritos-guias se irmanam na busca de ascensão espiritual, que lhes dê 

uma existência feliz no futuro.

As guias usadas pelos médiuns, para defesa ou para trabalhos são colares feitos de materiais facilmente 

imantáveis, condutores de correntes magnéticas, que neles ficam impregnados. Ajuda na invocação dos 

protetores, na concentração, na harmonia vibratória, captando e emitindo bons fluídos, formando estes 

um círculo de vibrações benéficas ao redor da pessoa que os usa.

Para tanto, as guias devem ser confeccionadas de matéria natural, não artificial. Pode ser de pedras 

comuns, semi-preciosas (quem puder), frutos, sementes, cipós, vidros, cristais, conchas, animais 

marítimos, etc., porém jamais de plástico, pois este não é substância imantável, mas produto químico 

inócuo. Cada linha, falange ou povo tem seu material natural apropriado que, principalmente são:

Oxalá: cristal branco, ouro.

Iemanjá: conchas, búzios, plantas, prata e animais marítimos, cristal azul.

Ogum: bolinhas ou pedaços de ferro e aço, cristal vermelho.

Oxossi: pedaços de cipó, galhos, frutos duros,. sementes, etc., colhidos na mata, dentes de anta, cristal 

verde.

Xangô: pedras e seixos de cor marrom de rios e pedreiras, cristal marrom.

Baianos: coquinhos, frutos e semente de plantas nordestinas.

Pretos-Velhos: lágrimas ou contas de Nossa Senhora (contas de rosários).

Crianças: bolinhas e coraçõezinhos de vidro, metal, sementes, etc., cristal nas cores branca, rosa e azul.

Exus: sementes denominadas “olho de cabra” e metais.

AS GUIAS (colares)
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Quando o médium trabalhar com orixás (protetores) cruzados, isto é, com duas ou mais linhas ou povos, 

também cruzará (se quiser) as contas das guias, intercalando nas quantidades de 3, 7 ou 9.

Na hipótese de serem feitas com outro material (nunca de plástico ou produtos químicos), vidro por 

exemplo, as cores são:

Oxalá: branca                       Nanã Buruquê: roxa

Iemanjá: azul clara                                Oxum: azul escuro

Xangô: marrom                       Oxumaré: verde e amarela

Ogum: vermelha                                Erê: rosa

Oxossi: verde                       

Exus: preta e vermelha (encruzilhada); preta e  verde (mata); preta e roxa (cemitério) 

Iansã: amarela                       Omulu e Pretos-Velhos: branco e preto

A defumação é um recurso usado para afastar fluídos perturbadores de lugares e pessoas, muito usada 

não só na Umbanda, como em quase todas as religiões. É obrigatória no início dos trabalhos de terreiros, 

para a limpeza da aura dos filhos da casa, dos assistentes e dos ambiente purificando para receber 

fluídos benéficos e ajuda nas forças magnéticas da boa incorporação.

Faz parte do nosso ritual, principalmente porque higieniza o local e as pessoas, afastando pensamentos e 

idéias pessimistas que ocasionam mal estar, nervosismo, má sorte e predispondo a mente para a 

concentração de alta religiosidade, além de servir como bálsamo suavizante do psiquismo humano.

As ervas mais recomendáveis para defumações são: alecrim, arruda, benjoim, alfazema, guiné, sândalo, 

incenso e mirra, podendo ser usadas nas quantidade de uma, três, cinco ou sete, por suas qualidades 

espirituais.

Incenso, sândalo e mirra: oferecem excelentes condições para uma devoção religiosa.

Arruda e alecrim: captadores e condensadores de maus fluídos, sendo após transformados, junto com o 

guiné em bons e dispersados pelo espaço.

É importante que os filhos de fé tomem banhos de defesa, pelo menos nos dias de trabalhos espirituais.

Esses banhos devem ser preparados da seguinte forma:

Acender uma vela branca para o anjo da guarda com um copo de água ao lado direito da vela, pedindo ao 

anjo a proteção.

Colher as ervas em números 1, 3, 5, 7 ou 9 qualidades, pedindo licença antes de apanhá-las e cortá-las com 

as mãos, e jamais com facas, tesouras, etc.

Lavar bem as ervas com água corrente.

Levá-las ao fogo com água até que levante fervura, desligar e tampar a panela até que o banho esteja na 

temperatura ideal para o banho.

DEFUMAÇÕES

BANHOS DE DEFESA
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O banho deverá ser tomado logo após o banho normal, do pescoço para baixo. Se usar as ervas para o 

banho, as mesmas devem ser jogadas em água corrente, rio, ribeirão ou colocadas no jardim de uma praça. 

Se as ervas forem coadas antes do banho podem ser jogadas no lixo.

Durante o banho, pedir ao anjo da guarda, ao Senhor Ogum, à São Miguel Arcanjo que limpe e descarregue 

toda a matéria das cargas espirituais e materiais, inveja, mal olhado, cargas      de exu, cargas de egum. E 

à Oxossi, rei das matas, uma boa vibração na aura para que possa trabalhar com a mais perfeita 

incorporação.

Obs.: Não se deve molhar a cabeça, porque muitas ervas não podem ser empregadas na nossa coroa, por 

isso fazemos o amaci (banho de cabeça), onde as ervas são apropriadas para esse fim.

DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO
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Há médiuns trabalhando determinado tempo na seara umbandista que por desconhecimento do processo 

mediúnico, são descrentes da própria faculdade de se comunicarem com espíritos, muito embora sintam 

“algo estranho”, alegando não terem certeza de que estão realmente “tomados” pelo guia ou orixá (orixá 

aqui, no sentido de protetor) ou se são vítimas de puro animismo. Animismo significa, em termos mais 

originais, manifestações da alma. Julgam serem eles próprios, “os cavalos”, agindo em lugar do protetor. 

Não crêem, porque em certos casos ou em quase todos, recordam-se do que passa durante o transe. 

Explicando melhor, o médium desconfia não haver entidade alguma atuando nele, não obstante, procede 

de modo estranho, sem que saiba explicar o motivo. Aliás, caso corriqueiro tanto na Umbanda, Candomblé, 

como no Cardecismo.

Tal preocupação se justifica, porque muitos pais-de-santo não informam o que acontece frequentemente 

no desenvolvimento, pois embora também tenham passado por esta fase de dúvidas, estão esquecidos do 

que lhes sucediam quando treinavam a mediunidade, isto é, quando se desenvolveram havendo, 

logicamente, raras exceções.

Em princípio, quando o candidato a médium necessita de desenvolvimento e é colocado na corrente, a 

entidade - caboclo, preto-velho, marinheiro, etc. - vai envolvendo-o com seus fluídos, procurando 

entrosar-se e o duplo etérico do aluno para, posteriormente, influenciar-lhe a rede nervosa cerebral, 

processo geralmente lento, metódico, mas perceptível, até a completa e perfeita incorporação. No início, 

regra geral, o médium observa certos movimentos, influências e impulsos contrários ao próprio 

comportamento normal, mas de maneira um tanto superficial.

A razão disso é misturarem-se os pensamentos do guia com os do “cavalo” inclusive mesclando-se também 

as ações, temperamento, inclinações, conduta, gostos, trejeitos, etc.

O candidato torna-se então o médium ainda consciente do que faz.

A medida que a incorporação vai se ajustando, aperfeiçoando, o médium também vai, pouco a pouco, 

perdendo a consciência passando a semi-inconsciente e até mesmo a inconsciência.

Não devemos nos esquecer que existem médiuns que trazem a qualidade de “médiuns conscientes”; esses, 

com o passar do tempo,  perderão sua consciência na hora do transe ou incorporação.

Quando não há esclarecimento devido a consciência no princípio do desenvolvimento, o próprio médium 

julga estar mistificando. Enfraquecendo-lhe a fé, a confiança e, descrente, frustra-se, desanimando, 

chegando mesmo a afastar-se do terreiro, perdendo a Umbanda um excelente médium que, futuramente, 

poderia prestar relevantes serviços aos irmãos infelizes e necessitados.

Raras são as vezes que o médium se deixa incorporar corretamente pelo guia, permanecendo 

inconsciente; se ao contrário isso ocorrer, é porque a mediunidade se desenvolveu despercebida e 

automaticamente, abafada, porém, por um motivo qualquer: seja medo, descrença, falta de tempo. Como 

os guias não descuidam de seus tutelados, preparam-no de modo que a própria pessoa não percebe o 

processo mediúnico, embora lhes ocorram fatos dolorosos e insólitos, que o impulsionam em busca de 

frutificação espiritual.

Então sua mediunidade amadureceu espontaneamente. Se resolve enfrentar a realidade, eis que a 

incorporação explode imediatamente. Mas, casos que, confrontados com os normais, são considerados 

raros. Conhecemos casos de pessoas que recebem seus guias na cama, dormindo. No dia seguinte acordam 

médiuns desenvolvidos e já atuantes.

DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO
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Então sua mediunidade amadureceu espontaneamente. Se resolve enfrentar a realidade, eis que a 

incorporação explode imediatamente. Mas, casos que, confrontados com os normais, são considerados 

raros. Conhecemos casos de pessoas que recebem seus guias na cama, dormindo. No dia seguinte acordam 
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originais, manifestações da alma. Julgam serem eles próprios, “os cavalos”, agindo em lugar do protetor. 

Não crêem, porque em certos casos ou em quase todos, recordam-se do que passa durante o transe. 

Explicando melhor, o médium desconfia não haver entidade alguma atuando nele, não obstante, procede 

de modo estranho, sem que saiba explicar o motivo. Aliás, caso corriqueiro tanto na Umbanda, Candomblé, 

como no Cardecismo.

Tal preocupação se justifica, porque muitos pais-de-santo não informam o que acontece frequentemente 

no desenvolvimento, pois embora também tenham passado por esta fase de dúvidas, estão esquecidos do 

que lhes sucediam quando treinavam a mediunidade, isto é, quando se desenvolveram havendo, 

logicamente, raras exceções.

Em princípio, quando o candidato a médium necessita de desenvolvimento e é colocado na corrente, a 

entidade - caboclo, preto-velho, marinheiro, etc. - vai envolvendo-o com seus fluídos, procurando 

entrosar-se e o duplo etérico do aluno para, posteriormente, influenciar-lhe a rede nervosa cerebral, 

processo geralmente lento, metódico, mas perceptível, até a completa e perfeita incorporação. No início, 

regra geral, o médium observa certos movimentos, influências e impulsos contrários ao próprio 

comportamento normal, mas de maneira um tanto superficial.

A razão disso é misturarem-se os pensamentos do guia com os do “cavalo” inclusive mesclando-se também 

as ações, temperamento, inclinações, conduta, gostos, trejeitos, etc.

O candidato torna-se então o médium ainda consciente do que faz.

A medida que a incorporação vai se ajustando, aperfeiçoando, o médium também vai, pouco a pouco, 

perdendo a consciência passando a semi-inconsciente e até mesmo a inconsciência.

Não devemos nos esquecer que existem médiuns que trazem a qualidade de “médiuns conscientes”; esses, 

com o passar do tempo,  perderão sua consciência na hora do transe ou incorporação.

Quando não há esclarecimento devido a consciência no princípio do desenvolvimento, o próprio médium 

julga estar mistificando. Enfraquecendo-lhe a fé, a confiança e, descrente, frustra-se, desanimando, 

chegando mesmo a afastar-se do terreiro, perdendo a Umbanda um excelente médium que, futuramente, 

poderia prestar relevantes serviços aos irmãos infelizes e necessitados.

Raras são as vezes que o médium se deixa incorporar corretamente pelo guia, permanecendo 

inconsciente; se ao contrário isso ocorrer, é porque a mediunidade se desenvolveu despercebida e 

automaticamente, abafada, porém, por um motivo qualquer: seja medo, descrença, falta de tempo. Como 

os guias não descuidam de seus tutelados, preparam-no de modo que a própria pessoa não percebe o 

processo mediúnico, embora lhes ocorram fatos dolorosos e insólitos, que o impulsionam em busca de 

frutificação espiritual.

Então sua mediunidade amadureceu espontaneamente. Se resolve enfrentar a realidade, eis que a 

incorporação explode imediatamente. Mas, casos que, confrontados com os normais, são considerados 

raros. Conhecemos casos de pessoas que recebem seus guias na cama, dormindo. No dia seguinte acordam 

médiuns desenvolvidos e já atuantes.
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