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Eventually, you will enormously discover a additional experience and realization by spending more cash. yet when? get you understand that you
require to get those every needs gone having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something
that will guide you to comprehend even more re the globe, experience, some places, subsequently history, amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own become old to put-on reviewing habit. along with guides you could enjoy now is Rubens Saraceni below.

Umbanda de Terreiro - Gildener Sousa 2022-03-18
Na obra Umbanda de Terreiro, o autor Gildener Sousa revela a verdade a
respeito do que acontece em um centro de Umbanda: de assuntos
polêmicos e tabus até as reflexões contundentes na caminhada
espiritualista desta religião, a obra é repleta de informações valiosas que
desmistificam mitos de origens, ritos e ensinamentos. Assuntos estes,
que muitos sacerdotes e seguidores preferem deixar de lado, seja pela
falta de conhecimento da própria religião ou por falta de interesse com
os próprios fundamentos e suas ritualísticas. Aqui, você vai ampliar seus
horizontes e passará a enxergar a Umbanda de uma forma diferente de
tudo que você já viu, e fará uma verdadeira viagem nos conceitos
umbandistas, que tem em sua base de origem o respeito.
África-brasil - Hélcio Fernandes Barbosa Júnior 2017-03-31
Os textos aqui reunidos apresentam resultados de estudos e pesquisas,
concluídos ou parciais, bem como, experiências acerca das relações
possíveis entre educação, sociedade, culturas e conhecimentos
produzidos em e sobre África e Brasil, por autores da Região Sul do Rio
Grande do Sul que, a partir de vivências, enfoques e referenciais teóricos
diversos, cumprem o papel não apenas de divulgação acadêmica, mas,
inclusive, de fomento da discussão acerca da temática. "África-Brasil:
narrativas, saberes e práticas" aposta na oposição ao hegemônico,
sobretudo, às temáticas tradicionalmente valorizadas pelos espaços
acadêmicos, marcadamente eurocêntricas. A tarefa de agregar textos
que somam à problemática "África-Brasil" culminou num resultado que,
assim entendemos, merece atenção, principalmente pela latente
perspectiva de contribuir, de alguma maneira, para o repensar a história,
o valorizar a igualdade na diversidade, a criação de possibilidades de e
para outros olhares sobre a África, o Brasil da afrodiáspora e as relações
entre negros e brancos nos dois extremos do Atlântico.
Doutrina e teologia de Umbanda sagrada - Rubens Saraceni 2007
Esta obra desempenha a função de um manual que traz um verdadeiro
curso para os umbandistas e simpatizantes da Umbanda. Tem por
objetivo despertar os umbandistas para que desenvolvam uma
consciência religiosa verdadeiramente de Umbanda e totalmente calcada
em conceitos próprios, fundamentada na existência de um Deus único
(Olorum) e na manifestação através de suas divindades (os sagrados
Orixás ou Tronos de Deus).
Exu do Ouro - Rodrigo Queiroz 2017-11-21
Exu do Ouro é uma força poderosa, divina, que atua a partir da Esquerda
de Mamãe Oxum no plano físico de forma intensa, constante, específica e
é muito característica do plano material; essa energia que permeia todos
os indivíduos, que está assentada no mistério do Trono Exu do Ouro, ou
simplesmente Guardião Planetário da Prosperidade. A partir do
conhecimento e relacionamento com esta entidade, será possível
compreender, repensar e praticar a prosperidade em sua vida. Preparese para um novo tempo de sucesso.
A Grande Obra De Jadson Marreiro - Jadson Lima Marreiro
2021-04-12
Este livro trata em forma de ensaios, conhecimentos místicos, esotéricos
e ocultistas, além de haver dados autobiográficos que de forma
abundante irão prender aos leitores do início ao fim.
Diário De Um Umbandista - Marco Vazquez 2017-09-11
Meu contato com a espiritualidade iniciou-se em 1997 onde através de
uma amiga, hoje, minha esposa, me levou a conhecer um Centro de
Umbanda, no qual jamais tinha pisado em toda minha vida. Devo dizer
que foram os melhores anos de minha vida!!! A dedicação a
espiritualidade era feita de uma forma plena, praticamente vivíamos
dentro do centro, três vezes na semana eram abertos os trabalhos
espirituais naquela casa. Durante o decorrer dos 6 anos que fiquei
naquele centro tive o merecimento e oportunidade de aprender muito
com todos os seres divinos que se manifestavam nas giras espirituais de
suas determinadas linhas. O aprendizado era constante!!! Mas, com o
decorrer dos anos comecei a sentir que não estava completo e que vários
mistérios maiores estavam nos cercando em todo seu esplendor, mas
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percebia que onde estava, a chave não possibilitaria abrir novas portas.
Foi quando conheci, através de um irmão-médium daquela casa, um novo
caminho, o caminho da Magia Divina. Através do amado mestre Rubens
Saraceni pude completar diversas lacunas que existiam em meus
pensamentos ampliando, assim meu conhecimento, portanto a partir daí
pude realmente perceber de verdade a amada religião de Umbanda, essa
religião se mostrou muito diferente do que se falava por aí pelas pessoas
que não conheciam realmente seus reais mistérios divinos. Através do
estudo e leitura de diversos livros dedicados a Magia e a religião de
Umbanda que pude perceber a magnitude de tudo que nos cerca em
todas suas realidades, mas mesmo assim ainda não me sentia completo.
Entendia que tudo que havia acumulado de conhecimento não poderia
ficar guardado apenas em minha mente, fiquei me sentindo egoísta em
não transmitir tudo que me foi revelado. Foi quando iniciei um novo
projeto em 2010, um projeto de abrir um Espaço dedicado a ensinar e
passar todo esse conhecimento à todos que me procuram, tudo aquilo
que havia acumulado durante anos de aprendizado espiritual. Dessa
forma, após mais de 20 anos de trabalho espiritual e mais de 10 anos
como sacerdote umbandista, além de Mago Divino formado pelo Colégio
de Umbanda e Magia de nosso amado e inesquecível Mestre Rubens
Saraceni, ainda não me sentia completo. Foi através da editoração dessa
obra, essa romance umbandista que pude me completar e me sentir
pleno, através desse livro posso levar ao leitor o conhecimento dessa
verdadeira religião, acabar com muitos dogmas que afastam novos
adeptos e mostrar todos os passos que um novo médium umbandista
pode trilhar até chegar ao ápice de sua evolução espiritual.
A evolução do ser espiritual - Carlos Falcão de Matos 2021-06-01
Um empolgante roteiro pelos misteriosos mundos das dimensões
espirituais – desde os planos mais escusos aos mais elevados – incluindo
as múltiplas criaturas humanas e não humanas que fazem parte do
prodigioso Universo criado por Deus. O leitor é convidado a entender o
porquê dos carmas e das reencarnações, a desvendar os mistérios dos
planos extrafísicos que nos permeiam, a compreender a importância da
evolução do Espírito, a identificar os seres espirituais que nos ajudam ou
nos prejudicam, entre muitas outras informações úteis. Numa linguagem
simples e didática, os conteúdos são apresentados de forma progressiva,
à medida que se vai adicionando informação, havendo recurso a notas de
rodapé quando necessário. Oito capítulos com mais de cento e oitenta
seções fazem parte da presente obra: Capítulo 1. A reencarnação Capítulo 2. Os carmas - Capítulo 3. A mediunidade - Capítulo 4. As
antenas da mediunidade - Capítulo 5. Manifestações supranormais Capítulo 6. Os corpos sutis - Capítulo 7. Universo setenário - Capítulo 8.
Seres físicos e extrafísicos.
Umbanda Descomplicada - Rafael Limberger 2018-02-15
A Umbanda que chega até nós hoje já é uma religião centenária. Nascida
em 1908 sob os auspícios do Caboclo Sete Encruzilhadas, veio para ser
uma crença simples, não dogmática e, acima de tudo, aberta a todas as
pessoas. Muito se perdeu neste século, a doutrina se deturpou, novos
elementos, não necessariamente positivos, foram adicionados. E hoje, a
Umbanda mal pode ser reconhecida, tendo os seus conhecimentos e
rituais alterados pela falta de conhecimento. Ou má fé. Este livro tem a
pretensão de ajudar no resgate da Umbanda como a conhecemos, como
veio do Plano Espiritual e como ela deve ser: sem sacrifícios, gratuita,
aberta a todos e, acima de tudo, simples em seus rituais e uma bênção
para todos que a procuram.
Umbanda para iniciantes - Osmar Barbosa 2019-08-15
Esse livro surgiu pela necessidade de material de estudo da Tenda
Espírita Aruanda do Caboclo Ventania. Um pouco de mim e de como me
tornei umbandista: Comecei a minha caminhada espiritual nos terreiros
da Umbanda. Foi no ano de 1988, quando minha mediunidade aflorou
que um dos meus mentores me aconselhou a procurar um terreiro de
Umbanda para me desenvolver mais rapidamente. Todos sabem que a
Umbanda é uma das portas para o espiritismo e para o espiritualismo,
para muita gente, e foi também "graças a Deus" para mim. Digo isso,
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porque sou apaixonado pela nossa querida Umbanda. Compartilho com
você, amigo leitor, um pouco de tudo o que aprendi durante esses anos
nas giras da Umbanda. Quem são os Orixás? Qual a missão desses
espíritos? Onde vivem? Como devo exercer minha mediunidade? Como
me tornar um sacerdote da Umbanda? Gira, terreiro, ponto cantado,
ponto riscado, cambono, meu pai e mãe de cabeça, meu Eledá, a história
da Umbanda, como surgiu? Como auxiliar meus guias? Tenho
mediunidade de incorporação? Qual o propósito da Umbanda e muito
mais, você vai conhecer nesse livro. "Médium que não estuda, não serve
para os espíritos" Caboclo Ventania. Coisas que você precisa saber: Você
não está fazendo nada de errado. Você está apenas conhecendo algo
novo, uma nova vida religiosa. A nossa religiosidade é garantida por Lei.
Estamos em busca de um mundo melhor, mais fraterno, mais amigo com
mais dignidade e amor. Tenha orgulho de sua religião de Umbanda.
Conheça os Orixás e seus fundamentos. Conheça as ervas. Tenha
paciência e perseverança como aprendizado. Busque conhecimento em
seus orientadores físicos e espirituais. Não discuta religião sem
fundamentos. Não se torne um chato fanático religioso. Axé. Osmar
Barbosa
Spiritual Awakening: a path to enlightenment - Sanyasin Bayaty
2018-04-17
The author explains how she followed a spiritual trajectory independent
of religious traditions or sects, having received the Sannyas in the line of
Master Osho. The sannyas is a movement of the seekers of truth, who
seek to live life in its totality, through meditation, in search of
enlightenment. The goal of Bayaty is to motivate you to follow your own
spiritual path, in a free and independent way, taking into account that
each person is a unique and special individual in himself. Bayaty presents
his extrasensory experiences, such as mediumship, hypnosis,
transmutation, regression, and astral projection, and how he used those
resources to solve problems and expand consciousness with the help of
enlightened masters. Categories: Dreams; Meditation; Inspiration;
Personal Growth; Body, Mind and Spirit; Spiritual War Keywords:
ascension, awakening, gifts, healing, health, life, love, quotes, solitude,
spiritual Buy:
https://www.clubedeautores.com.br/book/253891--Spiritual_Awakening?t
opic=batalhaespiritual#.Ww6Pq5-YXPF
Umbanda - Discovery Publicações 2018-11-28
A Umbanda faz parte da religião cultural brasileira, e tem por base os
princípios da fraternidade, caridade,e respeito ao próximo. Confira neste
livro atuações de cada orixás e também vai ter acesso a mais de 35
orações para as mais diversas finalidades.
Operador De Mesa Apométrica - Fabio Nasa 2021-09-29
Características de Operadores OPERADOR Poderá ser médium
desenvolvido ou não já que este funciona como um Maestro, um Coach,
Técnico que vai orquestrando a sua equipe e triangulando as
informações captadas e determinando ações individuais e/ou conjuntas
nas etapas dos atendimentos Apométricos. Essa caracterização não
desqualifica outros candidatos a operador, e é baseado nas observações
e dados colhidos ao longo das mais de 10 mil horas de operação de mesa
e treinamentos e formação de equipes de trabalho Apométrico.
DIE MEISTER VON IFÁ - Tilo Plöger 2016-11-23
Seelen sind unsterblich. Nach dem physischen Tod wirken die Seelen von
der geistigen Ebene aus fort und sind auch dort den Gesetzen des
Karmas unterworfen. Entwickelte Seelen inkarnieren nicht mehr und
wirken u. a. als aufgestiegene Meister in definierter Ordnung weiter. Sie
übernehmen innerhalb einer definierten Hierarchie Aufgaben der
geistigen Welt und stehen im Dienst der Entwicklung des Menschen. Die
Mythologie des über 5.000 Jahre alten Ifismus aus dem afrikanischen
Gebiet des heutigen Nigerias ist in Europa kaum bekannt, weil sie
weitgehend eine orale Tradition einer unbekannten Sprache geblieben
ist. Sie ist reich an Weisheiten, Bildern, Mystik und ist die Grundlage für
die für das Christentum so wichtigen ägyptischen, griechischen und
römischen Traditionen. Sie ist vermutlich Vorläufer der chinesischen
Orakels I GING. Heute begründet sie die mystischen Traditionen der
nigerianischen Yorubá, des brasilianischen Candomblé, der kubanischen
Santeria, des jamaikanischen Voodoo. Das Buch erzählt die Mythologie
und die Struktur der verstorbenen Seelen (Eguns) und der
aufgestiegenen Meister. Ihre geistige Ordnung, ihre Aufgaben und
Archetypen, ihre Magie werden entschlüsselt und erläutert.
Explorando as teologias Umbandistas - Júlio Rodrigues 2021-11-12
A religião de Umbanda ocupa grande espaço na vida e no imaginário
religioso brasileiro e adota as lendas, mitos e folclore da cultura popular
brasileira. Desprovida de texto sagrado, a Umbanda rejeita a ideia do
entendimento de uma literatura sagrada como pressuposto para uma
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ligação com o divino, sendo mais preocupada com a vivência religiosa
como ponte entre a dimensão humana e divina. Embora de comum
acordo sobre a importância da prática na religião de Umbanda, existe um
forte debate teológico na questão do valor principal para as práticas e
vida religiosa do filho de santo. De um lado, temos a Doutrina Esotérica
que aposta na produção textual e teórica e, de outro, temos as Umbandas
populares, que apostam na experiência pessoal do filho de santo com a
tradição oral e as práticas religiosas. Esse livro apresenta para o leitor a
reunião dessas teologias e tradições, que foram reunidas com a intenção
de explorar esse universo de uma religião, que assim como o Brasil, é
bastante plural.
Handbook of Contemporary Religions in Brazil - Bettina Schmidt
2016-09-19
This Handbook provides an unprecedented overview of Brazil’s religious
landscape. Its three sections discuss specific religions/groups of
traditions, Brazilian religions in the diaspora, and related issues (e.g.,
women, possession, politics, race and material culture).
Rituais umbandistas - Rubens Saraceni 2011
Nesta obra, Rubens Saraceni discorre a respeito de oferendas, firmezas e
assentamentos realizados na Umbanda. Assentamento é o local onde são
colocados alguns elementos com poderes magísticos, com a finalidade de
criar um ponto de proteção, defesa, descarrego e irradiação. Pode ser
destinado a uma só força ou poder, ou a várias. A entidade assentada,
seja Orixá ou guia espiritual, utiliza esses elementos ativando-os segundo
as necessidades do terreiro, do trabalho espiritual ou dos médiuns.
O guardião da meia-noite - Rubens Saraceni 2007
Para quem conhece a filosofia oriental e esotérica, é surpreendente a
exatidão com que os conceitos espirituais são apresentados - 'Luz e
Trevas são os dois lados do Criador'; 'A maior pirâmide não prescinde da
menor de suas pedras'.
Contos do arco da velha - Carlos Falcão de Matos 2021-06-01
CONTOS DO ARCO DA VELHA são mesmo de arrepiar... são os
dramáticos testemunhos de quem viveu espantosas experiências a que o
autor deu a forma literária à laia de contos, a partir de diversas
conversas e entrevistas com os próprios, sem alterar minimamente os
fatos relatados. Os três casos aqui descritos reportam-se a fatos
ocorridos com pessoas que vivenciaram essas experiências insólitas e
que, para alguns, foi algo de profundamente traumatizante. Resenha dos
conteúdos da obra: ACORDAR AO LADO DE UM LOBISOMEM Vampiros,
Lobisomens e tantas outras criaturas demoníacas, parecem fazer parte
de um mundo fantástico de mitos e lendas, apenas possíveis de conceber
séculos atrás no imaginário popular. Existem, porém, testemunhos de
vários casos nos dias de hoje, um pouco por toda a parte. Se alguns
poderão ser fruto de patologias mentais, alucinações ou fraudes, outros,
muito pelo contrário, são bem reais, como o que narramos nesta obra e
que ocorreu na quarta-feira da semana Santa de Páscoa, no dia 22 de
Março de 1989. A DAMA DA NOITE NA PA-70 DA AMAZÔNIA A fadiga, o
álcool, a desatenção e as más condições das rodovias, entre outras
razões, estão na origem da maioria dos acidentes rodoviários. Alguns
deles, porém, ocorrem por causas alheias a circunstâncias deste tipo,
permanecendo para sempre como um mistério insondável. Fatos
insólitos, como aparições repentinas de vultos no meio das estradas ou
no interior dos veículos, poderão não passar de um tremendo susto para
o condutor e não provocarem acidentes. Outros, porém, não deixam
testemunhas para contar, pois são causados pela sede de vingança de
espíritos que querem conduzir o motorista para a morte. Poderia ter sido
este o caso, ocorrido na década de 1980, na estrada de chão PA-70, na
Amazônia... VER E PREVER PARA ALÉM DO TANGÍVEL Tempo, espaço e
matéria são constituintes do Universo, de um Universo em expansão e
que a Ciência procura desvendar, revelando-nos todos os dias novos
segredos. Mas há Universos que estão muito além de todo o
conhecimento tangível e que se inserem numa dimensão espiritual
apenas acessível a poucos eleitos – que poderão ser humildes e
analfabetos, mas que são prodigiosos –, como é o caso do aldeão Pretinho
Sebastião.
Umbanda, Simplesmente Umbanda - Fabiano D´ogum 2015-07-27
Este manual iniciático não tem a intenção de ser uma doutrina absoluta e
nem deve ser tratado como tal. Não temos e nem queremos ter a
pretensão de julgar doutrinas de outras casas ou dizer que a nossa é a
melhor, pois não existe doutrina melhor ou pior, mas sim doutrinas
diferentes. É também destinado especialmente ao corpo mediúnico do
CEFA ou para aqueles que sentirem que a nossa opinião e visão são
condizentes com a sua. Ele visa apenas instruir e mostrar um pouco de
nossa querida e amada Umbanda através dos ensinamentos dos guias
chefes de nossa casa e o que temos aprendido ao longo dos anos com as
Downloaded from latitudenews.com on by guest

pessoas que nos procuram e também através dos estudos feitos através
de livros, blogs e leituras diversas. Axé e muita luz a todos! Fabiano
D’Ogum – julho de 2015 “A pratica da caridade no sentido do amor
fraterno, será a característica principal deste culto, que tem base no
Evangelho de Jesus e como mestre supremo Cristo. ” Caboclo das Sete
Encruzilhadas. 15 de novembro de 1908.
Narrativa Da Fé - Anderson Pereira Portuguez, Leonor Franco De
Araújo E Carlos Alberto Póvoa 2019-05-06
O livro traz uma série de estudos sobre diferentes religiões, suas
tradições, questões relacionadas à intolerância religiosa e sobre a
resistência cultural religiosa no Brasil. Aborda temas do Catolicismo, do
Islamismo, da Umbanda, do Candomblé, do Culto Tradicional de Ifá,
Judaísmo e outros.
O Misterioso Reino Dos Exus - Veridiana Madi 2015-09-08
Este livro é a reunião de um grande número de lendas coletadas e
reescritas. O leitor se surpreenderá com a riqueza e complexidade desse
deus africano com tantas qualidades conflitantes. Este livro será dividido
em 2 partes (volumes) sendo este a Parte 1, estão reunidos na parte 1 a
união dos Volumes I. II. III, IV e V. Exu ora pode ser malicioso, ora
simpático, ora moleque, ora justiceiro, tudo depende da forma como o
tratamos e do respeito que a ele devotamos. Ao final, chegaremos a
conclusão de que Exu pode ser muitos e múltiplo e, finalmente, é sábio e
sedutor. Aguardem Parte 2 - Final Grupo Boiadeiro Rei Email:
contato@grupoboiadeirorei.com.br
O Livro Da Nação Espírita - Luis Antonio Modesto 2013-01-21
Esta obra trata da nação espírita, sendo a primeira de uma série na qual
cada livro trata de um orixá específico. Este volume é dedicado ao orixá
Exu. O Espiritismo não possui dogmas estabelecidos e os Espíritos
ligados à codificação não deixaram nenhum ritual imposto. Podemos
dizer que o Espiritismo também possui sua essência religiosa, o seu
intuito “religare”, como elemento de ligação entre o Criador e Criatura.
Embora não faça uso de formalismos, práticas sagradas, rituais ou
técnicas coletivas, a busca da religiosidade acontece na intimidade de
cada um, a partir de uma atitude interior consciente.
A magia das ervas e seu axé - Angela Maria B. Carvalho 2003
Collections of Painting in Madrid, 1601–1755 (Parts 1 and 2) Marcus B. Burke 1997-01-01
This two-part book on collections of paintings in Madrid is part of the
series Documents for the History of Collecting, Spanish Inventories 1,
which presents volumes of art historical information based on archival
records. One hundred forty inventories of noble and middle-class
collections of art in Madrid are accompanied by two essays describing
the taste and cultural atmosphere of Madrid in the seventeenth and
eighteenth centuries.
Um velho novo na Umbanda - Paulo Henrique Zanin 2020-07-26
Um advogado e pai de família perto dos seus 40 anos, que se denominava
como um católico não praticante, é convidado, sem saber, para pisar pela
primeira vez numa gira de esquerda dentro de um terreiro de Umbanda e
tem sua vida modificada para sempre. Sentindo que se reencontrou com
sua espiritualidade, ele dá início aos estudos e à vivência diária desta
maravilhosa religião brasileira. Ele vive as experiências mais fascinantes
da sua vida quando conhece e aprende a incorporar e a se comunicar
com seus guias e Orixás na medida em que vai evoluindo e prestando
auxílio ao próximo. Conhece seu guia-chefe, Vô José de Aruanda, que
passa a lhe acompanhar e direcionar dentro da espiritualidade. Nessa
caminhada espiritual ele se torna médium de incorporação e no momento
mais difícil da sua jornada, em que teve sua fé provada pela mão do
homem, ele descobre que tem a missão espiritual de se tornar Pai de
Santo e passa a se iniciar no caminho dos Orixás dentro da Umbanda
Sagrada, onde em cada ritual de apresentação aos Orixás, levado pelo
som dos atabaques e dos amacis, ele vivencia momentos de verdadeira
comunhão com cada um dos Orixás, aprendendo e se transformando em
cada uma dessas viagens que posteriormente se revelaram num caminho
que o levou da Fé até a Geração, dotando-o do grau espiritual para a
concretização da sua missão com a abertura do terreiro Templo do Sol de
Aruanda.
Mediunidade na umbanda - Rodrigo Queiroz 2022-01-01
Um livro esclarecedor sobre um universo fascinante Quais são as
particularidades e o propósito da mediunidade — a conexão com o
mundo espiritual — praticada no terreiro? Qual é a base espiritual que
define um médium de terreiro e de outros segmentos? Seria a
mediunidade a resposta para nossa origem ancestral? Se você está
estudando a mediunidade, a umbanda e a prática de terreiro, ou se acha
esses assuntos intrigantes, este livro será de grande ajuda, com ricas
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informações baseadas em pesquisa de campo. Caso seja um universo
desconhecido para você, Rodrigo Queiroz o guiará com desenvoltura e
leveza. Descubra fatos arrebatadores sobre a estrutura espiritual e a
particularidade da mediunidade de terreiro, revelações inéditas e mais!
NESTE LIVRO, VOCÊ ENCONTRARÁ: • o que é mediunidade de terreiro;
• descobertas recentes sobre o corpo espiritual do médium que atua em
terreiro; • a diferença de atuação entre mediunidade de terreiro e outros
segmentos; • métodos de desenvolvimento mediúnico para resultados
efetivos; • o fundamento para esclarecer, vivenciar e se libertar do peso
de uma mediunidade que não se encaixa nos moldes preestabelecidos.
Sacro Profano - Phavick Santos 2020-11-27
Sacro Profanus é um livro que desmistifica o que é a umbanda, uma
religião 100% brasileira, onde iniciou-se, por quem foi fundada, o
significado do nome usado, seus mitos, suas lendas e apresenta um
editorial fotográfico exclusivo criado para esse projeto.
As 7 Linhas Da Umbanda - Luciano Paixão 2018-11-07
Cantamos e ouvimos falar muito sobre as sete linhas da umbanda, mas
poucas pessoas compreendem e conhecem a origem histórica das sete
linhas da umbanda. Neste livros iremos nos aprofundar no estudo da
origem das sete linhas da umbanda e também apresentaremos a visão
doutrinária do Núcleo Mata Verde sobre as sete linhas.
Mistério dos senhores de vênus vol.III - deuses, venusianos e capelinos Jorge Bessa 2017-09-13
A trilogia – O Mistério dos Senhores de Vênus: Os Deuses Que Vieram do
Céu; A Pluralidade dos Mundos Habitados e a Evolução do Homem;
Deuses, Venusianos e Capelinos é o resultado de vários anos de pesquisa
de Jorge da Silva Bessa que se consagra como profundo estudioso das
mitologias e crenças religiosas que marcaram a história da humanidade.
Nas quase 500 páginas desta trilogia o autor procura mostrar que, ao
longo de nossa história, sempre estivemos amparados e sendo instruídos
por elevadíssimas consciências espirituais, conhecidas como deuses,
“jardineiros siderais”, “anjos do Senhor” e extraterrestres, entre outras
denominações, no seio de quasetodasasgrandescivilizaçõesdopassado. Os
deuses do passado, hoje, estão cada vez mais presentes, pois jamais
deixaram a humanidade à sua própria sorte. Eles são os mesmos sábios
espíritos de outrora, encarregados da execução direta da evolução
planetária, que agora intervêm, de forma mais direta para promover essa
mudança que alguns chamam Nova Era,FimdoMundoouApocalipse.
ORIXAS ANCESTRAIS - RUBENS SARACENI
Os ensinamentos aqui contidos partem da noção básica de fator, uma
energia viva capaz de desencadear a formação de alguma coisa nos
planos mais sutis e sustentar desdobramentos posteriores pela união de
novos fatores e de matéria, que se compõe de diferentes fatores, mas
apresenta certas características predominantes, tornando possível a
classificação dos fatores que entram na sua formação.
Radiografia Das Sombras - Fabio Nasa 2021-09-29
(...) Estamos vivendo uma grande batalha entre o bem e o mal, ou seja,
uma grande guerra. Como grandes estrategistas e conhecedores da arte
da guerra que são. Seres voltados ao mal estudam e analisam as mais
elaboradas técnicas para a desestabilização do bem ou das forças
opositoras ao mal, e a aplicam com muita disciplina e metodologia. (...)
Orixá Exu Mirim - Rubens Saraceni 2008
O livro essencial de Umbanda - Ademir Barbosa Júnior
A Umbanda é uma das religiões que mais cresce no país. Aliando o culto
a entidades e orixás com a prática da caridade e atendimento fraterno a
milhares de pessoas que procuram diariamente terreiros em todo o país,
a Umbanda vem conquistando novos adeptos a cada dia. Neste livro,
Ademir Barbosa Júnior desvenda conceitos trazidos pela Umbanda
fazendo com que o leitor possa conhecer e se aprofundar de uma
maneira clara e objetiva nos principais elementos desta religião, tais
como: Orixás – Espíritos – Guias e Guardiões – Linhas da Umbanda –
Esquerda e Direita – Pontos – Oferendas e firmezas – Terreiro – Giras –
Banhos, velas e ervas – Orações – Mediunidade – Reencarnação – Ação e
Reação – Oxalá – Ogum – Oxóssi – Xangô – Oxum – Iansã – Nanã –
Obaluaê – Exu – Oxumaré – Obá – Ibejis – Ossaim – Euá – Orunmilá –
Iemanjá – Yori – Yorimá – Baianos – Cangaço – Boiadeiros – Marinheiros –
Ciganos – Exu Mirim – Pombogira – Caboclo – Pretos-Velhos
O homem de deus - João Batista De Lacerda 2016-05-02
A Terra Prometida. Poucos acreditaram em Noé, poucos acreditaram em
Jesus, e poucos acreditam no Consolador enviado por Jesus. Sempre foi
assim. Chegou a hora de se cumprirem as profecias. "O Consolador que
dará início ao advento da nova humanidade terá sua origem na América
do Sul, mais provavelmente no Brasil". Aí, surgiu um pensamento. Seria
eu tal personagem? As mensagens deste livro são todas numeradas para
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facilitar o acesso àquelas de mais agrado aos leitores. Neste livro há
mensagens curtas, médias e longas. Haverá respostas para várias
questões: 1. Qual é a origem das doenças? 2. Como o homem apareceu
neste planeta? 3. Como se fizeram os idiomas? 4. Como surgiram o sol e
os planetas? 5. Como surgiram as árvores, o ovo, a galinha, a baleia, o
dinossauro? 6. Nós temos autonomia? Nós somos controlados? Por
quem? 7. O que é o poder sutil?
Os arquétipos da umbanda - Rubens Saraceni 2007
Rubens Saraceni procura discorrer a respeito dos sagrados Orixás, que
são poderes manifestados por Olorum (Deus) e mistérios da criação
divina, colocados à disposição daqueles que queiram cultuá-los,
oferendá-los e neles se fortalecerem religiosa e espiritualmente a partir
dos sentimentos de fé. Os guias atuantes e as diversas linhas que se
manifestam na Umbanda também devem ser abordados nesta obra;
portanto, o leitor poderá conhecer mais a respeito dos Caboclos, PretosVelhos, Crianças (Erês), Baianos, Boiadeiros, Sereias, Marinheiros, Exus,
Pombagiras, Exu-Mirim e descobrir a forma de atuação desses seres
espirituais tanto nos terreiros como no dia a dia das pessoas. 'Os
Arquétipos da Umbanda' poderá, portanto, responder a muitas questões
cujas respostas o leitor tem curiosidade em saber.
CODIGO DE UMBANDA - RUBENS SARACENI
'Código de Umbanda' é um livro que se utiliza de uma linguagem aberta
para 'comentar' as linhas mestras que orientam a ciência, a doutrina e a
prática religiosa da Umbanda. Há aqui uma análise dos elementos que
envolvem o Ritual de Umbanda Sagrada, tanto em nível das práticas
rituais quanto da existência e da difusão de uma consciência religiosa
umbandista, promovendo o esclarecimento não apenas aos fiéis mas
também à opinião pública em geral acerca dos fundamentos e dos
objetivos do Ritual como opção religiosa que se coloca à disposição de
encarnados e desencarnados.
Etnobiografia - Marco Antonio Gonçalves 2018-04-03
Fruto de pesquisas na área de Antropologia, os artigos reunidos em
"Etnobiografia: subjetivação e etnografia" pretendem demonstrar o
alcance e as tensões da reflexão etnográfica a partir da abordagem
biográfica. Ao abrir espaço para a individualidade ou a imaginação
pessoal criativa, o conceito de etnobiografia propõe, necessariamente,
uma problematização dos conceitos-chave do pensamento sociológico
clássico; o individual e o coletivo, o sujeito e a cultura. O indivíduo passa
a ser pensado a partir de sua potência de individuação enquanto
manifestação criativa, pois é justamente através dessa interpretação
pessoal que as ideias culturais se precipitam e tem-se acesso à cultura.
Os artigos aqui reunidos refletem, página a página, sobre a ideia de que
o indivíduo não é simplesmente a manifestação da representação
coletiva, e que os mundos socioculturais são produção dos indivíduos que
deles fazem parte.
Box Trilogia Espíritos do Bem - Wanderley Olveira 2022-11-16
GUARDIÕES DO CARMA, a missão dos exus na Terra (288 PAGs) Essa é
a primeira obra da Trilogia "Espíritos do Bem" que reúne informações
que colaboram para desfazer a imagem distorcida dos Exus, que são
injustamente associados a criaturas dos mal, seres diabólicos e
indesejáveis. Por mais que nos esforcemos, faltarão palavras no
vocabulário humano para descrever as forças de ação quase
inimagináveis desses soldados do bem. São espíritos preparados na arte
de reorganizar o caos das relações humanas nos mais complexos
aspectos da vida social. São implacáveis, determinados e severos quando
necessário; no entanto, equilibram-se continuamente no fio da
honestidade. Sabem exatamente o que corrigir quando alguém abusa,
cooperar onde falta apoio, buscar nas dobras quânticas do tempo a
compreensão de alguma dor, com profundo conhecimento da noção de
causa e efeito. Essas habilidades os permitem servir como agentes da lei
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cármica. GUARDIÃS DO AMOR, a missão das pombagiras na Terra (232
PAGs) Na segunda obra da Trilogia "Espíritos do Bem", Pai João
apresenta a missão das pombagiras na vida do espírito imortal. As
guardiãs do amor são exemplo de amor incondicional e grandeza da
alma. Adotam como filhos os desamparados e desprotegidos diante das
provas humanas, tanto no plano físico, quanto no espiritual, atuando
pelos caminhos da empatia e do amor. Dona Modesta as saúda com total
reverência pela bondade que há nelas, pela presença e calor humano que
espalham ao mundo. SERAPHIS BAY, um dos Mestres da Fraternidade
Branca nos alerta: "Existe uma energia poderosa realizando profunda
transformação no planeta. A energia da Verdade. Vinda de fontes
superiores, ela emana da aura dos Mestres Ascensionados em toda a
nossa casa terrena. Ela é esterilizadora, cirúrgica e vitalizadora. Opera
mudanças essenciais e necessárias na mente humana. A função dessa
força é tirar o mundo da mentira construída pelos homens e da aceitação
da falsidade, revelar a AUTENTICIDADE por fora e por dentro da
humanidade." GUARDIÕES DA VERDADE, nada ficará oculto (236 PAGs)
Guardiões da verdade - Nada ficará oculto fecha de forma brilhante a
Trilogia Espíritos o Bem que, desde o lançamento de seus primeiros
livros, Guardiões do carma – a missão dos exus na Terra e Guardiãs do
amor – a missão das pombagiras na Terra, tem revelado a importância e
a seriedade dos trabalhos dos exus e pombagiras na manutenção da
ordem tanto no plano físico quanto no astral, na aplicação da justiça sob
amparo da misericórdia e na proteção às vidas humanas. O objetivo de
Pai João de Angola, neste livro, é o de mostrar, com detalhes, as
responsabilidades do homem perante a vida material e a sua
responsabilidade na construção da aura que o rodeia, definida,
principalmente, pela vibração de suas intenções e condutas.
Manger avec les esprits - Jorge P. Santiago 2017-01-01
La nourriture et son partage sont au cœur de nombreux rituels des
religions afro-brésiliennes, y compris de l’umbanda. On les retrouve sous
la forme d’offrandes aux divinités et entités spirituelles pendant les fêtes,
les cérémonies, ou les séances de guérison dans les lieux de culte. De
même, lorsque les esprits se manifestent au sein de l’espace sacré, chefs
de cultes, initiés et visiteurs les «nourrissent» et mangent avec eux.
Partages et offrandes renforcent les liens entre les humains et les
esprits, mais aussi les liens entre umbandistes, membres d’une même
famille symbolique. Présentes en dehors du Brésil dans le cadre d’un
processus de transnationalisation, ces pratiques rituelles, alimentaires et
culinaires de l’umbanda connaissent aujourd’hui de nouvelles modalités
et significations. En s’appuyant sur un travail de terrain mené dans des
maisons de culte au Brésil et au Portugal, il s’agit ici de mettre à jour les
différentes acceptions de la notion de nourriture dans cet univers
religieux, ainsi que les formes de partage qui en découlent. Par ce
prisme, une lecture renouvelée est apportée aux permanences et
adaptations des pratiques religieuses afro-brésiliennes actuelles.
Guardiões do Carma - Wanderley Oliveira 2017-11-27
No cenário atual, os exus cumprem com excelência o papel dos
executores do carma. São espíritos preparados na arte de reorganizar o
caos dos contextos mais complexos, nos quadros da vida social. São
implacáveis, determinados e severos quando necessário, no entanto,
equilibram-se sempre no fio da honestidade. Sabem exatamente o que
corrigir quando alguém abusa, como cooperar quando falta apoio, como
buscar nas dobras quânticas do tempo a razão de alguma dor, com
profunda noção de causa e efeito, o que lhes permite servir como agentes
da lei cármica. Exercem um trabalho muito especializado nas furnas do
mal, enfrentando situações extremamente hostis. Tem que se ter muito
amor no coração para realizar o que só eles são capazes de fazer, pois
graças a eles é que o amor está presente nas trevas. Trabalham
subordinados aos guardiões superiores do orbe.
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