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Tema: Principais Tradições Religiosas Afro-Brasileiras: Candomblé e Umbanda.

Objetivos:

• Conhecer as Características Específicas do Candomblé e da Umbanda: Literatura
Sagrada Doutrina, Ritos, Festas, Ethos e Simbologia.

• Compreender a contribuição do Candomblé e da Umbanda ao fenômeno do
sincretismo religioso na dimensão sócio-cultural brasileira

 Candomblé.
 Umbanda.
 Diferenças: Candomblé e Umbanda.
 Resistência.
 Atividades.
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Candomblé
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• O termo CANDOMBLÉ vem da junção das
palavras:

1. CANDOMBE: Dança com atabaques.
2. IORUBÁ ILÊ: Casa.

3. Significa, portanto: Casa da Dança com
Atabaques.

• O Candomblé é símbolo da resistência dos
negros contra a escravidão no Brasil.

• Em seus ritos e mitos prevalece a ênfase:

1. No culto à presença dos Orixás.
2. Nos espaços sagrados e ao seu poder de

influência no comportamento dos adeptos.
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• Decorrida do ANIMISMO africano, a
religião tem por base a ALMA DA
NATUREZA. Em seu entendimento, os
animais e plantas possuem espírito.

• Atualmente o CANDOMBLÉ é uma das
religiões africanas mais praticadas no
planeta. Seus seguidores se espalham
pela América e pela Europa.

• Porém, é no Brasil que está o maior
número de praticantes do Candomblé.
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• No Candomblé não há a idéia de salvação
da corrupção do pecado.

• Não há espaço para a negação deste
mundo terreno em prol da busca
necessária de um "outro mundo“: de uma
vida eterna no Além.

• No Candomblé o objetivo é a
interferência concreta do sobrenatural
"neste mundo“ natural. A ênfase do
CANDOMBLÉ é no RITUAL. Isso ocorre
mediante:

1. Manipulação de forças sagradas.
2. Invocação das potências divinas.
3. Sacrifícios oferecidos aos Orixás.
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• A distinção entre o bem e o mal depende
basicamente da relação entre cada
seguidor e seu “deus pessoal”: o orixá.

• Segundo o CANDOMBLÉ, cada pessoa tem
seu orixá; que é o senhor de sua "cabeça“:
a quem pertence sua mente e cujos traços
de personalidade e tendências de
comportamento herda e procura imitar.

• Podem ser herdadas qualidades, mas
também defeitos. Afinal, nenhum orixá é
inteiramente bom nem inteiramente mau.
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• A pessoa descobre qual é o seu orixá por
meio do JOGO DE BÚZIOS.

• É uma forma de atendimento pessoal que
é uma das prerrogativas religiosas do
BABALORIXÁ (Pai-de-santo) ou da
IALORIXÁ (Mãe-de-santo).

• Saber a que orixá alguém pertence é
absolutamente imperativo no processo de
iniciação de novos devotos e mesmo no
atendimento aos clientes que procuram.

• O jogo de búzios sempre se faz fora dos
rituais comunitários, em sessões de
atendimento individualizado.
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• As divindades se manifestam por meio
dos “Pais” ou “Mães” de Santo, por meio
de danças e cantos, ao ritmo de
instrumentos de percussão, com o
objetivo de:

1. NÃO: pregar sermões.

2. SIM: Expressar a sua energia vital (Axé).

• O culto geralmente termina com um
jantar aberto ao público, feito com
alimentos sagrados: A comida dos Orixás.

Omolu, orixá da transformação: Banho de Pipoca



1. Em qual país, fora do continente africano, há o maior número de
adeptos do Candomblé? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) África do Sul.
B. ( ) Argentina.
C. ( ) Estados Unidos.
D. ( ) Cuba.
E. ( ) Brasil.
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Umbanda
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• A UMBANDA é uma religião brasileira; É
organizada a partir dos cultos afros,
crenças católicas, filosofia espírita,
pajelança indígena e esoterismo.

• Há várias interpretações e definições
para a palavra UMBANDA.

1. UMBANDA vem do Quimbundo, idioma
africano, e significa: A ARTE DE CURAR.

2. Umbanda significa: a “Lei Maior” ou “Lei
Suprema do Bem”.
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• A nova religião deveria ser
tipicamente brasileira, dedicada à
veneração de: espíritos de caboclos,
índios, ciganos, baianos, crianças e
pretos velhos.

• Depois de algum tempo, noutra sessão
mediúnica manifestou-se uma
entidade espiritual chamada CABOCLO
DAS SETE ENCRUZILHADAS.

• Então, foi confirmado por essa
entidade que Zélio deveria fundar uma
nova religião chamada UMBANDA.
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• O primeiro centro de Umbanda surgiu por volta
de 1920, com Zélio Fernandino Moraes, na
cidade do Rio de Janeiro.

• Zélio, ainda jovem, ficou paralítico devido a uma
enfermidade.

• Diante do insucesso do tratamento médico, seu
pai, um corretor de imóveis em Niterói e
seguidor da Doutrina Espírita, levou-o para uma
consulta na Federação Espírita Brasileira, no Rio.

• Na ocasião, por meio de um médium,
manifestou-se uma entidade espiritual de um
padre jesuíta, falecido há muitos anos, a qual
disse ao jovem que ele tinha a missão de fundar
uma nova religião.
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• Os seguidores da Umbanda crêem nos Espíritos
de Luz e plenitude que vêm à Terra para ensinar
e ajudar todas as pessoas, encarnadas e
desencarnadas.

• GUIAS: Entidades espirituais que se manifestam
através dos médiuns durante as sessões:

1. Pretos-Velhos.
2. Caboclos.
3. Marinheiros.
4. Crianças.
5. Baianos.
6. Boiadeiros.
7. Orientais.
8. Exus, entre outros.



18

• A Umbanda tem como lugar de culto
o templo, o terreiro ou o centro.

• Nesse local sagrado, os umbandistas
se reúnem para realização do seu
culto.

• O Culto é conhecido como: GIRAS ou
SESSÕES.

Ibeji são divindades gêmeas, sendo costumeiramente sincretizadas 
aos santos gêmeos católicos Cosme e Damião
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• O JOGO DE BÚZIOS é uma técnica de
adivinhação presente na cultura Afro-
brasileira.

• Consiste em lançar conchas marinhas.

• De acordo com a posição que caem,
são interpretadas pelo “Pai” ou “Mãe”
de Santo, fornecendo orientações e
revelações para o consulente.

Jogo de Búzios 
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Símbolos
• O “Ponto Riscado” é uma

grafia sagrada que se refere à
diagramas desenhados a mão:
ângulos, retas, flechas,
desenhos geométricos, pontos
cardeais, etc

• Representam a assinatura do
Guia. Têm o poder de invocar
os espíritos e complementar
os “trabalhos”

Pontos Riscados 
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• Quando desenhados nos terreiros e
templos, ou esboçados noutros lugares,
os PONTOS RISCADOS traduzem o
campo de atuação e a essência
espiritual desejada.

• Eles criam, segundo se acredita, a
vibração correta para o
desenvolvimento do trabalho com as
entidades espirituais.

Pontos Riscados 
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NA TRADIÇÃO JUDAICO-CRISTÃ 

Então Javé mandou contra o povo serpentes
venenosas que os picavam, e muita gente de
Israel morreu. O povo disse a Moisés:
«Pecamos, falando contra Javé e contra você.
Suplique a Javé que afaste de nós estas
serpentes». Moisés suplicou a Javé pelo povo. E
Javé lhe respondeu: «Faça uma serpente
venenosa e coloque-a sobre um poste: quem for
mordido e olhar para ela, ficará curado». Então
Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou
no alto de um poste. Quando alguém era
mordido por uma serpente, olhava para a
serpente de bronze e ficava curado.

(Números 21, 6 – 9)

Cobra: símbolo de cura.
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Chave: símbolo de abertura de
Caminhos fechados.

NA TRADIÇÃO JUDAICO-CRISTÃ 

Jesus disse: «Você é feliz, Simão, filho de
Jonas, porque não foi um ser humano que
lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no
céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e
sobre essa pedra construirei a minha Igreja,
e o poder da morte nunca poderá vencê-la.
Eu lhe darei as chaves do Reino do Céu, e o
que você ligar na terra será ligado no céu, e
o que você desligar na terra será desligado
no céu.» Jesus, então, ordenou aos
discípulos que não dissessem a ninguém que
ele era o Messias.

(Mateus 16, 17-19)
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Sol: representa a força criadora 
da vida.

NA TRADIÇÃO JUDAICO-CRISTÃ 

No princípio, Deus criou o céu e a terra. A
terra estava sem forma e vazia; as trevas
cobriam o abismo e um vento impetuoso
soprava sobre as águas. Deus disse: «Que
exista a luz!» E a luz começou a existir.
Deus viu que a luz era boa. E Deus separou
a luz das trevas: à luz Deus chamou «dia»,
e às trevas chamou «noite». Houve uma
tarde e uma manhã: foi o primeiro dia.

(Gênesis 1, 1-5))



2. A Umbanda é uma religião brasileira. Qual é o nome do fundador da
Umbanda? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Pai Bobó de Iansã.
B. ( ) Zélio Fernandino Moraes
C. ( ) Mãe Menininha de Gantois.
D. ( ) Chico Xavier
E. ( ) Pai Antônio de Oxumaré.
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Candomblé & Umbanda
Diferenças

27



28

CANDOMBLÉ UMBANDA

PROPÓSITO

• Resgatar a cultura africana. 

• Dentro do barracão do Candomblé vemos a presença 
dos costumes, das características, das crenças, da 
ritualística, da visão do mundo, da musicalidade, do 
dialeto, das divindades exatamente como era na 
África.

• Resgatar a cultura brasileira.

• Dentro do terreiro de Umbanda vemos a presença do 
índio, do escravo que foi catequizado, presença do 
nordestino, a presença do sertanejo, do caipira, do 
malandro do morro; e também orixás do Candomblé.

VIDA
ALÉM-MORTE

• Em geral, não aceita a reencarnação, mas a 
ancestralidade. • Reencarnação.

CULTO 
AO

ORIXÁ

• Os Orixás são de origem africana: O ORIXÁ é visto 
como ancestral divinizado. Nenhum santo é superior 
ou inferior.

• No culto há louvação aos Orixás que se incorporam 
nos pais e mães de santos ou BABALORIXÁS e 
IALORIXÁS, para fortalecer o axé (energia vital) que 
protege o terreiro.

• O ORIXÁ  é visto como uma força da natureza. Uma energia 
sem a forma humana.

• As entidades são agrupadas em hierarquia: dos espíritos 
inferiores aos mais evoluídos. 
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CANDOMBLÉ UMBANDA

CULTO

• As vestes usadas no culto são coloridas com 
insígnias da cada Orixá.

• Durante o culto, são cantados cânticos em 
línguas africanas, acompanhados por
instrumentos musicais.

• Os atabaques são tocados somente por
iniciados do sexo masculino.

• Uso de vestes brancas.

• Os cânticos são cantados em português, acompanhados 
por palmas.

• Atabaques são tocados por adeptos de qualquer sexo.

• Durante o culto, os médiuns incorporam as entidades, 
dão passes e consultas aos participante do culto.

SINCRETISMO 
RELIGIOSO

• Não possui o sincretismo (mistura) de 
elementos do Cristianismo Católico, nem do 
Espiritismo ou da Tradição Indígena.

• Porém, possui o sincretismo das Religiões 
Africanas.

• Há sincretismo com o Candomblé Africano, Catolicismo, 
Tradição Indígena e Espiritismo.

• Há uma relação simbólica entre os orixás e os santos 
católicos: No altar há imagens católicas, de pretos velhos 
e caboclos.

• Jesus Cristo tem relação com Oxalá, Iansã representa 
Santa Bárbara, São Jorge é Ogum, etc.
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CANDOMBLÉ UMBANDA

INICIAÇÃO

• A iniciação é a condição essencial para 
participar do culto. O recolhimento
durante o processo de iniciação dura de 
sete a vinte e um dias. 

• O ritual envolve o sacrifício de animais, a 
oferenda de alimentos e a obediência a
rígidos preceitos.

• No Candomblé há diversos procedimentos 
iniciatórios e preparatórios.

• A iniciação não é necessária. O recolhimento 
para a iniciação é de apenas um ou dois dias. O 
sacrifício de animais não é obrigatório.

• A iniciação é feita nas água do mar ou 
cachoeira.

• Em algumas casas, há rituais de iniciação, mas 
são particularidades.  Na essência da religião, o 
indivíduo não há ritual e iniciação para vestir o 
branco e entrar no terreiro. 

SACRIFÍCIO 
ANIMAL

• OCORRE como um resgate de como as 
coisas eram feitas na África. Lá, os 
animais eram sacrificados para o Orixá 
(divindade) e distribuía-se aquele axé 
daquela carne para toda a comunidade.

• Essa prática não ocorre na sua base ritualística: 
não é obrigatório.
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• O sacrifício religioso de animais é uma
discussão polêmica. No entanto, é uma
prática assegurada aos cultos Afro-
brasileiros pela Constituição Federal que
protege a liturgia das crenças religiosas.

• A busca da cura para uma doença é uma
das possibilidades do intercâmbio entre
“reinos cósmicos”.

• O Holocausto reforça o poder da súplica,
facilitando a “barganha” entre os
humanos e seres superiores.

Sacrifício de Animais
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• Em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que o sacrifício ritual de animais,
em cultos de religião de matriz africana, é
constitucional.

• Os ministros analisaram o tema através de
uma lei estadual do Rio Grande do Sul que
permite o sacrifício animal nessas
situações. A autorização, no entanto, veda
agressão e crueldade.

• TESE: É constitucional a lei de proteção
animal que, a fim de resguardar a
liberdade religiosa, permite o sacrifício
ritual de animais em cultos de religião de
matriz africana.
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Kailane Campos, na época com 11 anos,
voltava com a família de uma festa de
Candomblé, no Rio de Janeiro, quando foi
apedrejada. Naquele momento, pensou que
morreria. Foi acudida pela avó e “Mãe de
Santo” Katia Marinho.

Do outro lado da rua, dois homens gritavam
palavras de ordem empunhando uma Bíblia.

O caso ocorrido no dia 14 de junho de 2015
ganhou as manchetes nacionais,
evidenciando o preconceito sofrido no Brasil
pelas religiões de matriz africana;
principalmente candomblé e umbanda.

A pergunta é: ATÉ QUANDO ?



3. Responda corretamente: (Marque a alternativa correta)

A. Seu Objetivo é resgatar a Cultura Brasileira:

B. Seu Objetivo é resgatar a Cultura Africana:
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3. Responda corretamente: (Marque a alternativa correta)

A. Seu Objetivo é resgatar a Cultura Brasileira: Umbanda.

A. Seu Objetivo é resgatar a Cultura Africana: Candomblé.
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Tema: Introdução aos Novos 
Movimentos Espiritualistas.


