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Orixás representam um grande mistério para os iniciantes da Umbanda, mas nesse 3° livro da
série “Umbanda, Muito Prazer!”, a autora esclarece quem são os Orixás na Umbanda e a
diferença de entendimento do tema entre Umbanda e Candomblé. Aborda de forma direta as
vibrações dos Orixás, e esclarece cada um deles.Apresenta e explica os Orixás cultuados na
Umbanda: Exu, Oxalá, Xangô, Oyá-Iansã, Oxóssi, Oxum, Ogum, Iemanjá, Omulu, Obaluaiê,
Nanã.Apresenta e explica os Orixás não cultuados na Umbanda: Ossain, Oxumarê, Euá, Logun-
Edé, Obá, Tempo/Irokô.Você entenderá quem são os Orixás de Frente, Juntó e Ancestral e as
suas diferenças. Conhecerá os Orixás do Pano Branco: Orixalá, Obatalá. Oxalá, Oxalufam,
Oxaguiam.Há também um capítulo especial para você aprender como identificar o Orixá da
Entidade trabalhadora da Umbanda (o Guia do médium) e descobrir qual é a missão de
caridade de ambos.Esse livro não retrata a história dos Orixás de origem africana no Brasil, sua
missão é ir ao ponto principal explicando cada uma das suas vibrações e manifestações, de
modo ao leitor(a) saber com qual deles há identificação de personalidade, de modo a descobrir
qual é o seu Orixá de Cabeça, ou seja, de quem é filho(a). Esse livro é uma conversa franca e
aberta entre autora e leitor(a).



Eliana PaccoOs Orixás na UmbandaPara LeigosProibida a reprodução total ou parcial desta
obra, de qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, inclusive por meio de
xerografia, incluindo o uso da internet, sem a permissão expressa da autora.Copyright © 2016
Eliana PaccoTodos os direitos reservados.ÍndicePágina do título1. Os Orixás na UmbandaAs
vibrações dos OrixásOrixás cultuados na Umbanda2. Conhecendo os OrixásExu - O
IntermediárioOxalá - O Equilíbrio e a FéXangô - Senhor da JustiçaOyá - Iansã - Movimento e
MudançaOxóssi - Guardião das Florestas e Dono do ConhecimentoOxum - Orixá do Ouro, do
Amor à Vida e Amor DivinoOgun - Guardião dos Caminhos, Lei e OrdemYemanjá - Senhora da
VidaOmulu/Obaluaiê - Orixá da Cura e da TerraNanã Buruquê - Orixá dos Pântanos e da
MorteOssaîn - Orixá das FolhasOxumarê - Orixá da Chuva e do Arco-ÍrisEUá - Senhora do Céu
EstreladoLogun-Edé - Orixá da Riqueza e da FarturaObá - Orixá Guerreira das Águas
RevoltasTempo/Irokô - Orixá da Árvore Sagrada3. Orixá de Frente, Adjunto e AncestralOrixá
Adjuntó ou JuntóOrixá Ancestral ou Ancestre4. Orixás do Pano Branco (Funfun)Zambi, Olorun,
Olodumáre, TupãOrixalá, Obatalá e OXALÁOXALÁOxalufanOxaguian5. Os Orixás na
FormaÇão do MundoEsfera de OgunEsfera de XangôEsfera de IansãEsfera de Yemanjá e
OxumEsfera de OxóssiEsfera de OxaláEsfera de Omulu6. Como identificar o Orixá do Guia e
sua missãoPara DANIELLA ALVARENGANOTA DA AUTORAEste livro é parte da obra intitulada
“Umbanda, Muito Prazer! ”, e pretende tornar acessível o entendimento sobre os Orixás na
Umbanda, esclarecer de forma simples suas vibrações e qualidades, oferecer conhecimento
para interpretação dos nomes dos Guias segundo seus Orixás regentes, e também explicar
quem são os Orixás de Frente, Adjuntó, Ancestral e do Pano Branco.1. Os Orixás na
UmbandaOrí significa Cabeça e Xá quer dizer Rei ou Senhor, deste modo Orixá quer dizer
Senhor da CabeçaA linguagem humana é pobre para descrever e explicar os atributos divinos e
quando o ser humano tenta explicar Deus e a criação apenas consegue diminuir Sua
grandeza.Qualquer definição que façamos dos Orixás, assim como de Deus, será sempre uma
definição incompleta decorrente da pobreza da linguagem humana. Os Orixás estão acima não
só da linguagem, mas também da nossa compreensão. É a “fonte” mais evoluída criada e
emanada do astral superior que interage conosco e que se manifesta através das forças da
natureza. Ou podem ser definidos como criação emanada do Astral Superior, e entendidos por
nós como energia e vibração que emanam da natureza.A Umbanda traz em seu Fundamento o
culto e grande respeito a essas forças, pois se entende que há vibração de Deus representada
em cada Orixá, e são eles os responsáveis pela sustentação do progresso de todos os seres
que habitam a Terra.Não é fácil explicar os Orixás, alguns conseguem definir com mais
competência, como Roger Feraudy que explica que "Entendemos que os Orixás são os
grandes arquitetos siderais ou construtores do universo e nós, os seres humanos, devemos a
eles nossa evolução intelectual e física. São também chamados de Hierarquias Criadoras e se
ocupam da construção do Universo. Completaram sua própria evolução em idades e universos
pretéritos. Poderíamos dizer que, em épocas pretéritas, foram indivíduos como nós (guardadas
as devidas situações de cada época, impensáveis para o homem atual). Orixás são divindades



e também conhecidos como Mensageiros do Senhor ou Luz do Senhor, ou ainda As Sete
Emanações do Senhor".Outra forma de explicar os Orixás encontra-se na Doutrina dos Sete
Reinos Sagrados, de autoria do Núcleo de Estudos Mata Verde: “Orixás são os primeiros
espíritos criados por Deus, portanto são seres de elevadíssima evolução espiritual. Estes seres
de altíssima evolução espiritual são pura luz, não possuem um corpo físico e são os
cocriadores do universo, estão presentes em todo o universo e cada um responde por uma área
da criação divina. Os Orixás participaram da criação do universo e, portanto, da criação do
nosso planeta, e por isso são denominados “Primordiais”. Em cada etapa da evolução
planetária um ou mais Orixás atuaram”.Diferente do Candomblé a Umbanda não possui lendas
que explicam os Orixás, e não são entendidos pelos umbandistas como divindades ou
semideuses. Para facilitar a compreensão se pode dizer que cada Orixá é representado por
força ou reino da natureza próprio, e com objetivos específicos para sua atuação na terra.
Através da observação do funcionamento das forças da natureza foram associadas às
qualidades dos Orixás, por exemplo, Oxum rege as águas doces e Yemanjá as águas salgadas,
Oxóssi rege as matas e Iansã os ventos. Diferente da compreensão de alguns não há
interferência ou “briga entre os Orixás”, todos trabalham em absoluta harmonia entre si e
complementam-se na sustentação da criação divina.Podemos comparar os pontos de força da
natureza (rios, mares, matas etc.) com os pontos de acupuntura, que são locais específicos do
corpo por onde circula a energia vital, ou ainda, da mesma forma que os chacras são centros
energéticos no corpo humano, assim também o planeta Terra possui os seus pontos de
vibrações de energia vital (ou “rodas de luz”).Ao prestar culto aos Orixás os umbandistas
reconhecem as forças elementares oriundas da água, da terra, do ar, do fogo, e dos astros.
Essas forças em equilíbrio produzem a energia revitalizante que se chama “Axé”, e que auxiliam
no desempenho da missão dos seres humanos nesta passagem terrena.Não se pode confundir
Orixá com o reino da natureza ao qual está associado. É errado pensar em Oxóssi como sendo
as matas ou Oxum as cachoeiras, Oxóssi é a força que atua nas matas, mas não é a
mata.“Buscamos entender e explicar a manifestação dos Orixás através das forças da natureza
porque esse é o nosso limite. Não temos nem entendimento nem evolução para avançar mais,
pois foge da nossa compreensão” (Mãe Iassan Aypore Pery).Uma definição muito singela de
Orixá nos foi dada por Mãe Iassan Ayporê Pery, dirigente do Centro Espiritualista Caboclo Pery
em cuja visão “Orixá é o amor de Deus espalhado destinado ao planeta Terra com o objetivo de
nos auxiliar em nosso carma, e que se manifesta através das forças da natureza as quais
manipulamos para nosso próprio equilíbrio e evolução. O umbandista deve buscar o equilíbrio
das forças dos Orixás através da prática da caridade, do amor e respeito à natureza e às coisas
de Deus. Devemos nos harmonizar com essas forças que se manifestam em nossos Terreiros
através de seus enviados de luz que sempre nos trazem palavras de conforto, amparo, força,
esclarecimento, ca-ridade e amor. ” Essa definição é perfeita e comovente.Mãe Iassan explica
em um excelente livro intitulado “Umbanda, Mitos e Realidade” (adquirido gratuitamente na
Internet, que a Umbanda organizou essas manifestações divinas em uma linguagem que



pudéssemos compreender, e que tudo no universo está conectado entre si como se fosse uma
imensa teia de aranha. Há um fluxo constante entre pensamentos, experiências, etc., são fluxos
da energia de vida fluindo como um rio e perpassando através de nossos corpos físicos, nos
minerais, nos vegetais e animais. Por todas as coisas emana o fluxo energético originado dos
Orixás, não de um, mas de todos os Orixás e por isso não é correto afirmar que apenas o Orixá
de Cabeça nos dá nossas características mental e emocional. São como elos de uma corrente
em que tudo o que afeta “a parte” afeta “o todo”, ou seja, tudo o que afeta um elo afeta também
toda a corrente. Partindo-se apenas um elo e toda a corrente estará avariada.Pode-se afirmar
que cada Orixá representa uma manifestação da consciência divina. Os Orixás são as faces de
Deus! Equilibradas, todas as energias emanadas por eles nos tornam pessoas melhores e
facilitam nossa passagem pela terra. Esta é a explicação possível de Orixá de acordo com o
conhecimento humano. Para além dela teríamos que entender das Leis organizadas no
Universo, vigiadas pelas inteligências superiores, e chegarmos nesse ponto no atual estágio de
evolução é impossível. Salve os Orixás da Umbanda!PERGUNTASOs umbandistas incorporam
os Orixás?Não. Na Umbanda não se incorporam Orixás porque não são entendidos como
alguém que teve vida corpórea na Terra, mas sim como manifestações da consciência divina ou
energias ema-nadas da própria natureza. Os umbandistas incorporam seus enviados ou
representantes chamados “Falangeiros”, por exemplo, Baianos, Boiadeiros, Pretos Velhos. São
espíritos que mantêm forte ligação missionária e fluídica com a força original com a qual está
ligado, ou seja, com o Orixá. São esses enviados de Orixá que os médiuns incorporam nas
Giras de Umbanda.É certo afirmar que os Orixás são os próprios reinos da natureza que
representam?Não, Oxum não é a cachoeira nem Xangô é a pedreira, o mar não é Yemanjá nem
as matas são Oxóssi ou o vento é Iansã. Eles representam as forças da natureza, mas não são
a natureza que representam.O que quer dizer “não há interferência ou ‘briga entre os Orixás’,
todos trabalham em absoluta harmonia entre si e complementam-se na sustentação da criação
divina”?Quer dizer que não há um Orixá com posição mais elevada que outro ou um Orixá mais
importante que outro. Quer dizer que nenhum atua sozinho. Todos os Guias sempre trazem
consigo os elementos que se harmonizam na natureza, como o exemplo dos Caboclos: todos
os Caboclos trazem consigo a manifestação da energia das matas, portanto todo Caboclo está
ligado ao elemento de Oxóssi. Mas há Caboclo que traz consigo a vibração de Ogun. Neste
caso as duas energias se “misturam”, se complementam, e combinadas dão origem aos
Caboclos Arranca Toco, ou seja, uma terceira vibração com características próprias. Oxóssi não
perdeu sua essência assim como Ogun também não perdeu e ambas as energias geraram uma
terceira (Caboclos Arranca Toco).Para ficar bem entendido citemos outro exemplo, sempre
considerando a Linha de Caboclo: Oxóssi (1ª. vibração ou energia) vibrando conjuntamente
com Omulu (2ª. vibração ou energia) são gerados os Caboclos Flecheiros e Caboclos Bugres
(3ª. vibração ou energia). Oxóssi e Omulu se desdobraram em uma terceira energia que deu
origem aos Caboclos Flecheiros.Lembrando que todo Caboclo é ligado a Oxóssi, se
desdobrado com Yemanjá são originados os Caboclos e Caboclas do Mar. Combinando as



vibrações de Oxóssi e Oxum são principiados os Caboclos e Caboclas dos Rios, das
Cachoeiras. Com Iansã surgem os Caboclos do Vento. Assim é explicado quando se diz que os
Orixás se complementam (ou se desdobram) em outras energias que dão origem a outras
manifestações.Qual a importância do Orixá na personalidade das pessoas?Todos os indivíduos
têm suas próprias características de personalidade herdadas de seus Orixás, e a cada Orixá
está associada uma tendência de comportamento diante do mundo. Assim a pessoa recebe as
emanações próprias de seus Orixás e que influenciam cada aspecto de sua vida.Pode-se dizer
que os Orixás são santos?Não. Os Orixás participam da natureza dos anjos enquanto os santos
foram espíritos de luz que encarnaram e tiveram uma existência terrena. São entidades
espirituais diferentes.Orixás são deuses africanos?Não. A Umbanda não está baseada em
lendas do panteão africano. Não entende Orixás como deuses, semideuses ou divindades.
Entende como complexos energéticos e vibratórios.É preciso agradar aos Orixás para minha
vida não andar para trás?Orixás são seres de pura luz, não fazem o mal e não precisam de
agrado. E os seres humanos não têm nada de necessário aos Orixás ao ponto de fa-zer a “vida
andar para trás” se não receberem.Se eu não fizer as “obrigações” o Orixá pode me cobrar?
Orixá não é Deus, porém foi criado a partir D´Ele, portanto tem caráter divino, e nada que é
emanado de Deus pode fazer mal. Obrigações são cerimônias internas do Candomblé que a
pessoa depois se iniciada tem que cumprir, e isso não faz parte do ritual de Umbanda.O Orixá
pode se revoltar se eu não atender ao que me pediu?Orixá, na Umbanda, nada pede.As
vibrações dos OrixásNo princípio da criação Deus manifestou Sua intenção, e Sua intenção são
os Orixás.Denominados em outras vertentes religiosas como Devas e Anjos, os Orixás são as
forças intermediárias entre Deus e os seres humanos, e que atuam mantendo tudo vivo através
de constante harmonia e equilíbrio. São energias de alta vibração, muitíssimo mais evoluídos
que o ser humano, e que cooperam diretamente com Deus afim de que Suas Leis sejam
incessantemente cumpridas. Também são denominados “Faixas Vibratórias”. Vibrar é fazer-se
sentir intensamente.Orixás cultuados na UmbandaNormalmente os orixás cultuados na maioria
dos terreiros são sete:OgunÉ a vibração que atua no ferro e nas estradas e corresponde à
necessidade de energia, defesa, determinação, perseverança. É quem dá a força ao ser
humano quando este precisa criar novos caminhos que acrescente sentido à vida. As
irradiações da Lei de Ogun estimulam a ordem. Na mitologia do Candomblé é deus da guerra,
do fogo e da tecnologia e também conhecido como deus da metalurgia.OxóssiÉ a vibração que
atua nas matas e animais e corresponde à necessidade de saúde, nutrição, crescimento
através do conhecimento, energia necessária à vida, equilíbrio fisiológico. É a força que auxilia
na cura. As irradiações do Conhecimento de Oxóssi estimulam o raciocínio. Na mitologia yorubá
é deus das matas, da caça, da fartura. Senhor da ecologia. As matas são os santuários de
Oxóssi e seu altar são os bosques.XangôÉ a vibração que atua nas pedras, fogo, trovões e
corresponde a necessidade de discernimento, estudo, raciocínio concreto e método. É o que
direciona o ser humano quando este precisa de justiça e equilíbrio. As irradiações da Justiça de
Xangô estimulam a razão. Na mitologia dos Orixás é deus do fogo e do e do trovão. A montanha



é o santuário natural de Xangô e seu altar é a pedra, onde é oferendado.YemanjáÉ a vibração
que atua nos mares e oceanos também chamados de “calunga grande” (grande cemitério) e
corresponde a necessidade de segurança familiar e de amor fraternal. É a vibração de consolo
e esperança. Na mitologia, Yemanjá é a grande mãe dos Orixás e a deusa dos mares e
oceanos. É representada com seios volumosos, simbolizando a maternidade e a fecundidade.
O mar é o santuário de Yemanjá e seu altar é a praia.OxumÉ a vibração que atua nas águas
doces (nascentes, lagos, cachoeiras e rios) e corresponde a necessidade de equilíbrio
emocional, concórdia, amor, complacência e reprodução. Suas emanações propiciam ao ser
humano riqueza material, amor, fertilidade e união entre as pessoas através do amor, pois as
irradiações do Amor de Oxum estimulam as uniões. Na mitologia é deusa do amor e da
fertilidade, das águas doces e também deusa do ouro e do jogo de búzios. Os rios são os
santuários de Oxum e seu altar são as cachoeiras, onde ela é oferendada.IansãÉ a vibração
que atua nos raios, ventos, tempestades e corresponde à necessidade de mudança, induz ao
desapego de coisas e pessoas, impulsiona a transformações materiais, físicas e morais,
avanços tecnológicos e intelectuais. É Iansã quem dá força e coragem para facultar outra
direção à vida. Na mitologia é deusa dos ventos e das tempestades, Senhora dos raios e
relâmpagos e dona da alma dos mortos. Iansã é o único Orixá que não tem um santuário
natural porque o vento está em todos os lugares, ao mesmo tempo em que não está em lugar
nenhum. É também o único Orixá que movimenta as coisas sem vida.OxaláÉ considerado o
Orixá Maior e vibra em todos os elementos através dos outros Orixás. Busca-se entrar em
contato com sua irradiação durante os Rituais da Umbanda principalmente quando é preciso
reequilibrar tanto o espírito quanto o corpo físico. As irradiações da Fé de Oxalá estimulam a
religiosidade. Na mitologia é deus da criação, é o Orixá que criou os seres humanos. É
representado em duas formas: Oxaguian jovem, e Oxalufan velho.Em alguns Terreiros, além
dos sete já mencionados, são cultuados mais dois Orixás:Omulu/ObaluaiêÉ a vibração que
atua na terra, nos cemitérios - também chamados de campo santo ou calunga pequena -, na luz
que transforma a ignorância em consciência e corresponde a necessidade de maturidade.
Omulu é o Orixá que rege a morte ou o instante da passagem do plano material para o plano
espiritual (desencarne). Sua vibração propicia saúde para o corpo e a alma. Na mitologia é
deus da terra, das doenças e da cura. É o médico dos pobres. A terra é o santuário natural de
Omulu, e seu altar é o cemitério.Nanã BuruquêÉ a vibração que atua nos pântanos, charcos e
manguezais, é a senhora da lama dos rios com seu encontro com o mar, Dona do lodo da vida
e da morte, e corresponde ao último estágio do desenvolvimento emocional e espiritual. Vibra
sobre o ser auxiliando o esquecimento de mágoas, rancor, dor. Na mitologia é deusa da lama e
do fundo dos rios, associada à fertilidade, à doença e à morte. É Orixá mais velho de todos, e,
por isso, muito respeitada. Os pântanos são o santuário natural de Nanã, e o seu altar é o
mangue.Os Orixás seguintes não são cultuados na maioria dos Terreiros de Umbanda, apenas
naqueles que adotam características do Candomblé:OssaînEstá relacionado com as matas, as
plantas, o verde, é dono do mistério das folhas e de seu emprego medicinal e utilização mágica.



Seus pontos de força são as florestas e os lugares onde nascem as plantas selvagens. Ossaîn
vibra na saú-de, na capacidade para controlar os próprios sentimentos e emoções, sua
vibração traz paz em casa e no trabalho, intui-ção para saber lidar liturgicamente com as ervas.
Na mitologia é deus das folhas, da vegetação e das ervas medicinais.
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Ana Flavia, “Esclarecedor. O livro consegue esclarecer muitos aspectos referentes aos guias
referentes à Umbanda. Achei a linguagem simples facilitando o entendimento. Achei um pouco
cansativo no momento das explicações sobre os guias espirituais mais vinculados ao
Candomblé. De todo modo vale a pena a leitura.”

Cliente Ebook Tops, “Molto esaustivo. Libro molto esaustivo sull’argomento Orixa.Scritto molto
semplicemente, comprensibile anche per chi studia da poco il Portoghese”

Marcelo Inácio Saraiva, “Muito bom. Da um boa noção do que é o orixá e o pq, me ajudou muito
na meu estudos, ótima leitura”

Maurício José Corrêa de Souza, “Explicação clara e objetiva. Agradável de ler.. Explicação clara
e objetiva em um texto leve e agradável de ler.Recomendo a todos os interessados que estão
começando a estudar o tema, assim como eu neste momento.”

Cliente Ebook Tops, “Muito bom. Bem genérico, muito bom pra quem tá bem no início mesmo.
Vou ler os outros cinco livros, com toda certeza.”

The book by Gerry Gavin has a rating of  5 out of 4.1. 31 people have provided feedback.
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