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Distribuição Gratuita

APEU – 28 ANOS DE FÉ, AMOR E CARIDADE!
EDITORIAL:
Voltamos com mais uma edição do JUB, e como sempre, com o objetivo de difundir a doutrina umbandista e divulgar os trabalhos realizados pela nossa casa. Setembro é o mês das
crianças na Umbanda, já que no dia 27 a maioria das tendas, centros e terreiros comemora,
através do sincretismo, a data consagrada aos
Santos Cosme e Damião, e por isso, demos um
destaque especial para um tema até certo ponto
ainda novo, mas que já mostra sua importância
dentro da religião: a Evangelização Infantil na
Umbanda. Trazemos também uma crônica escrita pelo Frei Carlos Mesters, contra a discriminação religiosa e um artigo sobre as diferenças ritualísticas na Umbanda.
Boa leitura! A diretoria.

Evangelização Infantil na
Umbanda

Certa vez ouvi de um sacerdote uma frase
que ficou guardada nos arquivos de minha
mente: "Para que uma religião seja boa para
os pais, tem que ser boa para os filhos também". O assunto havia surgido da questão:
porque alguns médiuns não levavam seus
filhos ao terreiro? Sabemos que as crianças
precisam de uma base religiosa para que
possam se tornar pessoas de boa índole no
futuro. Lógico que apenas a religião não basta: também é preciso ter educação familiar.
SESSÕES DE SETEMBRO/2009:
Temos aí uma enorme gama de espíritos re04/09/2009 – Caboclos de Oxóssi e Pretoscém-chegados a este orbe, cheios de energia,
Velhos (20:30 hs)
vontade de aprender e principalmente, de
11/09/2009 – Caboclos de Oxóssi e falangeiros ensinar. Muitas destas crianças são reencarde Ogum e Povo D’água (20:30 hs)
nações de seres de grande evolução espiri18/09/2009 – Caboclos de Oxóssi e falangeiros tual e que estão aí, prontos para servir a
de Xangô (20:30 hs)
Umbanda nos próximos anos. Mas para isso
26/09/2009 – Festa de Cosme e Damião
é necessário para que elas tenham um início,
(sábado - 16:00 hs)
uma base doutrinária e filosófica, voltada
aos ditames máximos que a religião prega:
O ATENDIMENTO NESTA CASA É
amor, fé, caridade e humildade. E todos
TOTALMENTE GRATUITO.
estes con-ceitos encontramos facilmente nos
Aceitamos doações de material litúrgico,
Evange-lhos do Mestre Jesus e nas palavras
descartável e de higiene/limpeza.
dos Guias e Mentores de Luz que militam na
Seara Umbandista. Somando isso à doutrina
PONTO DE COSME E DAMIÃO
religiosa e ao conceitos básicos de moral e
ética humana, podemos encaminhar nossas
Cosme, Oh! Cosme, Oh! Cosme
crianças para um futuro melhor.
Oh! Cosme, Oh! Cosme e Damião.
Com essa idéia, a APEU lançou em 2008 o
(bis)
seu CURSO DE EVANGELIZAÇÃO
Olhai pelas crianças, pedi a Oxalá.
INFANTIL NA UMBANDA para crianças
Que nos dê proteção e abençoe este congá
de 3 a 10 anos de idade, independente de
(bis)
serem umbandistas ou de estarem ligadas à
nossa casa por algum médium ou simpatiPROJETO ARUANDA
zante. Este curso já era solicitado pelo menAuxilio a Moradores de Rua
tor, Caboclo Ubatuba, há mais de 15 anos,
mas somente agora ele foi implantado de
uma forma mais firme, mais abrangente.
As orientadoras: Ariane e Cristiane foram a
fundo na busca de informações de como
criar e, principalmente, manter um curso coO grupo sai sempre às segundas-feiras por mo este e, em pesquisa, visitaram outras
volta das 20:00 hs.
instituições que já atuavam nesse sentido,
Quer ajudar? Entre em contato:
independentemente da religião que
Fones: (11) 2911-4198 - APEU
professavam. E como não poderia deixar de
E-mails: projetoaruanda@hotmail.com
ser, buscar ma-terial didático também foi
cabocloubatuba.apeu@hotmail.com fundamental.
Coordenação: Rogério e Ted

Hoje a "escolinha" já entrou no seu segundo
ano, com aulas dinâmicas, com explicações
sobre o conteúdo do curso, com interação
infantil através de brincadeiras e outras tarefas pedagógicas, lanches e muito mais e a
cada aula, alunos e professoras percebem que
têm muito a aprender uns com os outros,
nesta grande escola chamada TERRA.
Texto de Sandro C.Mattos
CURSO DE EVANGELIZAÇÃO INFANTIL NA
UMBANDA - GRATUITO

Vagas abertas durante o ano todo.
Traga sua(s) criança(s) para participar.
Aulas aos sábados das 10:00 às 11:30 hs.
Orientadoras: Ariane Aguiar Correia e
Cristiane Imaizumi Benati.
Local: APEU - Associação de Pesquisas
Espirituais Ubatuba
NÃO PERCA A NOVA EDIÇÃO DO PROGRAMA
MEDIUNIDADE E UMBANDA APRESENTADO POR PAI
SILVIO MATTOS NA WEB TV SARAVÁ UMBANDA,
ONDE ELE ENTREVISTA AS ORIENTADORAS DO
CURSO COM AS CRIANÇAS.

Não perca os programas:

Mediunidade e Umbanda
Com Pai Silvio F. Costa Mattos.

Cantando com os Orixás
Com Sandro da Costa Mattos

www.tvsu.com.br
Não deixe se assistir os programas
anteriores, acessando a videoteca.
Coordenação: Manoel Lopes

PRECE DE DEFUMAÇÃO
Com este defumador, limpo minha casa e
meu corpo físico e astral, para que fiquem
puros e protegidos contra os fluidos, influências ou interferências malignas; que sobre
eles não prevaleçam a inveja, o ciúme, o
mau-olhado, o ódio ou quaisquer outros malefícios de pessoas más; que deles se afastem
as entidades indesejáveis, espíritos maus ou
obsessores que pretendam fazer-me o mal.
Que nesta casa entre a sorte, a saúde e meus
ca-minhos sejam abertos para a minha
felicida-de, sob a proteção de meus guias.
Assim seja!
OUÇA PELA INTERNET:
RÁDIO ATABAQUES

www.radioatabaques.com.br

confirmar pra gente. Você deve ter um
CONVITE DE LANÇAMENTO
Orixá muito bom. Vamos dançar, para que
A TRAJETÓRIA DE UM
ele venha nos ajudar!” E Jesus entrou na
dança. Dentro dele, o coração pulava de aleGUARDIÃO VIKING
gria. Sentia uma felicidade imensa e dizia
baixinho: “Pai, eu te agradeço, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes ao povo humilde aqui
do terreiro. Sim, Pai, assim foi de teu agrado!” Jesus dançou um tempão. No fim coO LIVRO BÁSICO DOS OGÃS
meu pipoca, cocada e batata assada com
Sandro da Costa Mattos – Ícone Ed.
óleo de dendê, que o pessoal partilhava com
ele. E, dentro dele, o coração repetia sem
O ARRAIAL DOS PENITENTES
Silvio da Costa Mattos – Ed.Cristális
cessar: “Sim, o Reino de Deus chegou! Pai,
Dia 13 de setembro de 2009
Você encontra estas obras nas melhores livrarias eu te agradeço! Assim foi do teu agrado!"
Início: 15 horas
Texto do Frei Carlos Mesters, publicado no
ou direto com os autores:
jornal
Folha
de
São
Paulo,
no
dia
16/07/97,
(11) 2911- 4198 ou do e-mail:
O autor umbandista e dirigente espiritual da
usado como base do 9º Encontro
cabocloubatuba.apeu@hotmail.com
APEU, Silvio da Costa Mattos, traz em seu
Intereclesial da CEBs da Igreja Católica.
novo livro a saga de Surgat Kroone, o Exu
das Sete Portas, que em vida foi um guerreiJESUS NÃO TEM PRECONCEITO
PONTO DE CURA: IBEJADA
ro viking e após sua passagem ao mundo da
"Certa vez, Jesus reuniu os discípulos e as dis- Filho de fé estava doente
espiritualidade passou por muitas lições, até
cípulas e disse; quando vocês forem anunciar Filho de fé estava chorando
atingir o grau de evolução que hoje possui.
o Reino, não devem levar dinheiro nem comi- Filho de fé viu Ibejada
Sem dúvida é um livro repleto de aventuras a
da, mas devem confiar no povo. Chegando a
Filho de fé já está cantando
acima de tudo, ensinamentos.
um lugar, se vocês forem acolhidos, e o povo
Local: Sede da APEU
partilhar comida e casa com vocês, e se partiPor que surgiram tantas
R.Romildo Finozzi, 137 – Jd.Catarina
ciparem da vida deles trabalhando e tratando
diferenças ritualísticas entre as
São Paulo/SP
dos doentes e do pessoal marginalizado, sem
tendas umbandistas?
voz nem vez, então podem dizer ao povo com
A obra será lançada pela Madras Editora na
toda certeza: “Gente! Olhe aqui! O Reino cheAs diferenças surgiram justamente porque a 14ª Bienal do Livro do RJ, entre os dias 10 e
gou! Está chegando.” E eles foram. Jesus
20 de setembro, no Riocentro – Barra da
Umbanda abriu portas para espíritos das
também foi. Andou, andou. Já era quase noite.
Tijuca – Rio de Janeiro/RJ.
mais diversas classes evolutivas e com
Estava começando escurecer, quando chegou a
graus de conhecimentos diferentes entre si. Para outras informações entre em contato
um terreiro. O pessoal que entrava, saudava e
O que um Guia sabe o outro poderá não co- através do telefone: (11) 2911-4198 ou pelo
dizia: Boa Noite Jesus! Entre! Entre e sinta-se
nhecer, pois também são espíritos em evo- e-mail: cabocloubatuba.apeu@hotmail.com
em casa. Participe com a gente. Jesus entrou,
lução e aprendizado constantes. Também
viu o pessoal reunido. A maioria era pobre.
PONTO DE ERÊS
não podemos esquecer que cada entidade
Alguns, não muito, da classe média. Todo
tem sua personalidade e, através do seu níErê está te chamando
mundo dançando, alegre. Havia muitas crianvel vibracional, atuará em trabalhos especíDois-Dois Erê quer te ver
ças no meio. Viu como todos eles se abraçaficos, dentro de um conhecimento próprio e Dois-Dois está esperando
vam entre si. Viu como os brancos eram acode um fundamento direto com sua linha,
Erê brincar com você
lhidos pelos negros como irmão. Jesus, ele
falange, banda, etc. Como a Umbanda não
também, foi sendo acolhido e abraçado.
tem um livro único, e baseia-se principalVISITE O BLOG DA APEU
Estranhou, pois conheciam o nome dele. Eles
mente na orientação dos mentores espirio chamavam de Jesus, como se fosse amigo e
Neste espaço as pessoas conhecerão os tratuais de cada templo, cada casa umbandista balhos realizados por nossa instituição (tanto
irmão de longa data. Gostou de ser acolhido
é um universo próprio. Por exemplo: uma
de ordem religiosa, como social), bem como
assim. Viu também como a mãe-de-santo
casa dirigida por um Caboclo de Oxalá di- poderão obter outras informações através de
recebia o abraço de todos e como ela retribuía,
ficilmente se assemelhará a uma dirigida
artigos, vídeos e áudios relacionados a
acolhendo a todos. Viu como invocaram os
por um Baiano. O mesmo pode ser notado
Umbanda.
Orixás e quanto alguns vinham distribuindo
entre uma tenda comanda por um Pretowww.apeuumbanda.blogspot.com
passes para ajudar os aflitos, os doentes e os
Velho das Almas, de outra orientada por um Criação e coordenação: Sandro C.Mattos
necessitados. Jesus também entrou na fila e foi
falangeiro de Ogum. Como dito anterioraté a mãe-de-santo. Quando chegou a vez dele,
mente, são personalidades e fundamentos
LIVRO INDICADO:
se abraçaram e ela disse; “A paz esteja com
totalmente diferentes. Óbvio que vários sevocê”. Jesus respondeu: “Com a senhora tamrão os detalhes semelhantes em todas as ca- O preço da paz - Marcel Cezar
bém”. E acrescentou: “Posso fazer uma persas, pois, se assim não fosse, a Umbanda
gunta?” Respondeu a sacerdotisa: “Pois não
ACONTECEU:
não poderia ser uma religião, uma vez que,
Jesus”. E ele perguntou: “Como é que sabem o
para ser considerada como tal precisa ter
No dia 26/07/09 o Ogã Alabê Sandro Mattos
meu nome?” Disse a dirigente: “Mas Jesus auma base similar, mas certas particularida- realizou o Workshop “A Musicalidade na
qui todo mundo te conhece. Você é muito amides surgiram e continuam surgindo a cada
Umbanda” na Tenda de Umbanda Caboclo
go da gente. Sinta-se em casa, aqui no meio de
dia, de acordo com os ensinamentos que os Cobra Coral em Jundiaí/SP, evento este que
nós”. Jesus olhou para ela e falou: “Muito oGuias e Mentores de Luz vão repassando
contou com a presença de umbandistas de
brigado!” E continuou: “Mãe, estou gostando,
aos filhos de fé, afinal de contas, se este
outras casas da região.
pois o Reino de Deus já está aqui no meio de
orbe é uma grande escola, a Umbanda é a
Redação e edição: Sandro C. Mattos
vocês!” Ela olhou para ele e agradeceu: “Pois
nossa sala de aula.
Revisão Geral: Silvio F.C. Mattos
não Jesus. Muito obrigada! Mas isso a gente já
Texto de: Sandro C. Mattos – 26/08/2008
sabia, ou melhor, já imaginava! Obrigado por

Livros

