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Sobre o autor 

•	Ronaldo Figueira de Souza é advogado, médium um-
bandista, numerólogo e psicógrafo com conhecimen-
tos nas áreas de Tarot, Cabala, Numerologia, Cultura 
Cigana, Orixás, Odus e Espiritualismo.

•	 Iniciou suas atividades espirituais aos 13 anos. Des-
de então, jamais parou.

•	Esta é a sua primeira obra psicografada, ditada por 
seu mentor, o Caboclo Cacique Pena Verde.

•	É o criador do blog 9 Místicos: [http:/9misticos.
wordpress.com/].
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apreSentação

Esta é uma obra psicografada pela entidade espiritu-
al que se apresenta com o nome de Cacique Pena Verde, 
que traz revelações inéditas para o universo umbandista.

A obra não tem a intenção de falar sobre o que já 
foi exaustivamente comentado em outros livros, mas sim 
trazer a explicação dos espíritos sobre as atividades rea-
lizadas em nossos rituais.

O publico-alvo deste livro são os umbandistas e 
simpatizantes dos cultos afro-brasileiros.

Ressalta-se que a Umbanda possui muitos segmen-
tos diferenciados e, por sua vez, os livros publicados no 
mercado restringem-se a um setor específico da religião. 
Entre eles, podemos citar: Umbanda Branca, Umbanda 
Esotérica, Almas e Angola etc.

Nossa proposta é trazer um conteúdo que possa 
abranger todas as vertentes desta religião.
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nota introdutória 

Quando se pensa em Umbanda, logo se pergunta: 
Qual Umbanda? Como? De que jeito? De fato,não há um 
núcleo concentrando todos os fundamentos, bem como 
não há um núcleo concentrando vocês e seus estilos, suas 
faculdades mediúnicas, seus gostos e suas preferências.

Ao contrário de outras religiões, a Umbanda não faz 
restrições àqueles que desejam segui-la. Então, se seu ri-
tual fosse padronizado, muitos seriam excluídos.

Além disso, os espíritos que fazem parte dela não 
residem em uma única linhagem, isto é, também têm 
um passado em que desenvolveram características e afi-
nidades. Em razão disso, alguns têm maior aptidão com 
uma Umbanda mais africanizada, ao passo que outros 
trazem muito do kardecismo e assim por diante.

Vocês nasceram em um país de raiz católica e o 
catolicismo gera  alguns dogmas que os guias buscam 
adaptar à realidade umbandista. Em razão dessa mis-
tura, surgem as multifacetadas linhagens da Umbanda.

Não há o que reclamar a respeito de tantas variantes. 
Arriscamos dizer que no futuro haverá ainda mais. O 
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que nos aborrece é o fato de alguns se autointitularem 
donos da verdade. Pregam que seus fundamentos são os 
únicos válidos e menosprezam os princípios alheios.

O que se pretende aqui não é afirmar que somos 
mais corretos do que os outros. Apenas tentaremos es-
clarecer alguns fatos que ainda se encontram em uma 
zona obscura da Umbanda.

Talvez um dia a humanidade possa ver com seus 
próprios olhos a beleza que há por trás de um congá.

Por enquanto, dispomos dos nossos médiuns para 
trazer a vocês nossos ensinamentos.

Com humildade, pedimos licença para adentrar em 
um terreno de muita discussão e pouco entendimento. 
Mas esperamos que, com isso, uma semente seja plan-
tada no jardim do conhecimento, que é o planeta Terra.
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Ori – Xá

Estamos aqui para tratar de um assunto de extre-
ma importância, pois muitos médiuns buscam um ca-
jado e o que encontram são somente cobras, isto é, não 
encontram um ponto de apoio em uma doutrina teórica 
acerca do tema Umbanda.

A umbanda é de todos nós e não temos a intenção 
de agir como quem toma posse de uma propriedade. 
Entretanto, o que trazemos aqui é uma amostra do 
que, em parte, é passado em um templo umbandista.

Todos acreditam que os Orixás foram seres reencar-
nantes, isto é, que um dia viveram na Terra. No entanto, 
um estudo mais atencioso indicará o que vem a ser Ori-
xá, ou seja, força geradora da vida. Tal força se encontra 
em toda à parte, até mesmo nos ciclos reencarnatórios, 
pois este é o objeto do estudo que aqui se apresenta.

Infelizmente, ainda há muitos dogmas a serem su-
perados sobre uma religião de culto africanizado. Per-
mitimo-nos esclarecer que Orixá vem de Ori – coroa –, 
isto é, cabeça, onde está seu Orixá. Tal como nos tem-
plos católicos, há um altar onde se colocam os santos. 
Na cabeça do médium, seu ori, ou sua coroa, é o seu 
altar. Xá – luz – a divina luz do mestre que paira sobre 
nossas cabeças e ilumina nossos altares celestiais. Eis o 
que significa Orixá.


