A Origem da
Umbanda
‘A Umbanda é a
manifestação do espírito
para a prática da caridade.’
Caboclo das 7 Encruzilhadas, fundador da Umbanda.

A anunciação da nova religião:
Em 15 de novembro de 1908, um jovem chamado Zélio
Fernandino de Moraes foi levado por seus pais à sede da
Federação Espírita de Niterói - RJ. Havia sido desenganado
pelos médicos quanto a uma série de ‘ataques’ mentais que
sofria, como descreveu sua própria família.
Encaminhado ao uma sessão mediúnica, um espírito se
manifestou e a primeira coisa que disse foi: ‘Está faltando
uma flor aqui.’ Contrariando a ordem do dirigente da casa ele
saiu e retornou com uma florzinha branca do jardim,
deixando-a no copo sobre a mesa.
Imediatamente, vários espíritos de origem indígena e
africana se manifestaram em outros médiuns e foram
repreendidos pelos dirigentes do trabalho, por serem
considerados espíritos atrasados e ignorantes.
O espírito incorporado no jovem Zélio então retrucou:
‘Não basta estabelecerem diferenças entre os homens aqui
na terra, agora vocês levam também estas diferenças para
além da morte, que é o grande nivelador de todos?’
O dirigente espírita reprovou aquela atitude e pediu
que o espírito se identificasse. Ele então respondeu: ‘Se
precisam de um nome, podem me chamar de Caboclo da 7
Encruzilhadas, pois para mim não há caminhos fechados. A
partir de amanhã iniciarei um novo culto que receberá a
todos sem distinção. Com os mais evoluídos, aprenderemos.
Aos menos adiantados daremos amparo, e a ninguém
negaremos a oportunidade de uma comunicação.’
Assim nasceu a Umbanda. Esta é uma versão resumida
de sua anunciação, que guarda uma série de elementos
simbólicos.
Milhares de espíritos se manifestam até hoje na
Umbanda em todo o país. E até hoje se mantém aberta a casa
do Caboclo das 7 Encruzilhadas, sempre com uma flor branca
sobre a mesa.

Oxalá, meu pai,
tem pena de nós, tem dó.
A volta do mundo é grande,
seu poder é ainda maior.
Este é talvez o verso mais
conhecido de toda a Umbanda e
um símbolo de seu trabalho. Uma
manifestação da fé em Cristo na
linguagem dos simples de coração.

Uma religião brasileira:
A Umbanda é uma religião nascida no Brasil. Em sua
essência ela reúne várias manifestações religiosas em um
único culto. O altar com imagens católicas, o evangelho
Cristão dos espíritas, os tambores e ritos africanos e a
comunhão com a natureza dos indígenas são alguns destes
pontos de convergência.
Ela não foi criada para ser a única ou melhor que as
outras. Surgiu pela necessidade de atender aos mais simples
e oferecer a todos uma forma de servir ao Cristo de sua
própria maneira.
Um índio não precisa decorar provérbios para ser
cristão, nem precisa abandonar seu conhecimento sobre as
ervas medicinais para auxiliar ao próximo. Ao contrário. Com
cada espírito da Umbanda aprendemos uma nova maneira
de ser cristão.

Falando aos simples:
Se você está em uma casa de Umbanda, está em um
templo de Jesus. Um templo que escolheu a simplicidade e
humildade como meio de chegar a Deus. O português errado
do preto velho não demonstra que ele é um espírito
ignorante, destaca apenas o quanto a erudição é
desnecessária para se chegar mais próximo de Deus.
Aliás, neste ponto surge uma dúvida: Se Jesus falava
aos pobres e simples no monte das oliveiras, será mesmo que
ele utilizava de linguagem tão rebuscada e erudita para deixar
sua mensagem?

Para saber mais sobre a Umbanda e
a Casa de Pai Benedito, acesse nosso site:

www.casadopaibenedito.wordpress.com
Tenda Espírita Pai Benedito de Aruanda - Barra Mansa - RJ

