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Ato de Fé da Umbanda

A palavra Umbanda significa “ Um ” = “ Deus ” e “
banda ” = “povo ”, que vem da velha África há 7 mil
anos, quando esse povo era livre em suas tribos e
eram felizes juntos com os animais e a natureza,
onde cultuavam os seus Deuses e os seus Orixás .
Esse povo não tinha e não conhecia a maldade, mas
com a chegada dos homens brancos que pela suas
saudades e ganâncias de dominadores e religiosos,
acabaram por conhecê-la.

Através dos séculos procuraram mentir e enganar os seus adeptos brancos de
que os negros eram inferiores (por causa de sua cor); os fizeram de escravos
em porões imundos de navios negreiros em que a maioria deles, não chegavam
vivos.
Ao chegarem ao Brasil, receberam os piores castigos dos donos dos Engenhos
e capatazes.
Nas Senzalas, recebiam os piores castigos por não falarem o idioma português
e não cultivarem a religião dos mesmos "claro, a religião Católica"; os alimentos
eram os mesmos dos animais, isto é, quando havia sobras, mas só que os
negros tinham a Fé em “ OXALÁ ”, que como para os brancos era “Deus ”, que
é Universal.
Claro que veio a libertação dos escravos como todos sonhavam, com a Princesa
Isabel, mesmo assim, o calvário continuou até que em 1917, o médium chamado
Zélio de Moraes, que morava no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, que recebeu
o Espírito do Caboclo das 7 Encruzilhadas em um centro Kardecista, e foi
expulso por não pertencer ao Núcleo, resolveu o mesmo, por Deferência Divina,
fundar a “Umbanda” por ordem do mesmo Caboclo.
Mas os Espíritas, durante 3 décadas sofreram perseguições da Igreja Católica,
mas o médium Zélio de Moraes não se deixou abater pelas perseguições das
religiões e continuou a sua luta.
Muitos Espíritos se uniram na “Umbanda” para continuarem sua jornada, mesmo
sendo criticados como foi o próprio Cristo no passado, e tão mandado a proteger
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as igrejas nos dias de hoje, isto é, logicamente pelo seus proprietários que usam
as diversas Mídias (rádio, jornal, televisão) com grandes faturamentos.
Porém, a nossa “Umbanda” ainda em nossos dias, continua pobre mas continua
com Deus.
As religiões e seus donos terão que acertarem suas contas “além da Terra”, não
com o “Criador”, mas com a sua “Consciência”, porque a lei cármica cobra e
muito caro, o dinheiro que pegaram de seus adeptos, pois, ela será o carrasco
de um futuro próximo.
Não importa a religião ou seita, mas amem-se uns aos outros, e o Pai irá
reconhecê-los como seu filho.

AMBROISE PARÉ - LE BARON
Mensagem psicografada pelo medium Sr.Orlando Vitti, em 30 / 11 / 2002.
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