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Magias das Ervas junto a Cultura Espiritual Africana

Amendoeira: Seus galhos são usados nos locais em que o homem exerce suas atividades lucrativas. Na
medicina caseira, seus frutos são comestíveis, porém em grandes quantidades causam diarréia de
sangue. Das sementes fabrica-se o óleo de amêndoas, muito usado para fazer sabonetes por ter efeitos
emolientes, além de amaciar a pele.

Amoreira: Planta que armazena �uidos negativos e os solta ao entardecer; é usada pelos sacerdotes no
culto a Eguns. Na medicina caseira, é usada para debelar as in�amações da boca e garganta.

Angelim – amargoso: Muito usado em marcenaria, por tratar-se de madeira de lei. Nos rituais, suas folhas
e �ores são utilizadas nos abô dos �lhos de Nanã, e as cascas são utilizadas em banhos fortes com a
�nalidade de destruir os �uidos negativos que possa haver, realizando um excelente descarrego nos
�lhos de Exu. A medicina caseira indica o pó de suas sementes contra vermes. Mas cuidado! Deve ser
usada em doses pequenas.

Aroeira: Nos terreiros de Candomblé este vegetal pertence a Exu e tem aplicação nas obrigações de
cabeça, nos sacudimentos, nos banhos fortes de descarrego e nas puri�cações de pedras. É usada como
adstringente na medicina caseira, apressa a cura de feridas e úlceras, e resolve casos de in�amações do
aparelho genital. Também é de grande e�cácia nas lavagens genitais.

Arrebenta Cavalo: No uso ritualístico esta erva é empregada em banhos fortes do pescoço para baixo,
em hora aberta. É também usado em magias para atrair simpatia. Não é usada na medicina caseira.

Arruda: Planta aromática usada nos rituais porque Exu a indica contra maus �uidos e olho-grande. Suas
folhas miúdas são aplicadas nos bori, banhos de limpeza ou descarrego, o que é fácil de perceber, pois
se o ambiente estiver realmente carregado a arruda morre. Ela é também usada como amuleto para
proteger do mau-olhado. Seu uso restringe-se à Umbanda. Em seu uso caseiro é aplicada contra a
verminose e reumatismos, além de seu sumo curar feridas.

Avelós / Figueira-do-diabo: Seu uso se restringe a puri�cação das pedras do orixá antes de serem
levadas ao assentamento; é usada socada. A medicina caseira indica esta erva para combater úlceras e
resolver tumores.

Azevinho: Muito utilizada na magia branca ou negra, ela é empregada nos pactos com entidades. Não é
usada na medicina popular.

Bardana: Aplicada nos banhos fortes, para livrar o sacerdote das ondas negativas e eguns. O povo utiliza
sua raiz cozida no tratamento de sarnas, tumores e doenças venéreas.
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Beladona: Nas cerimônias litúrgicas só tem emprego nos sacudimentos domiciliares ou de locais onde o
homem exerça atividades lucrativas. Trabalhos feitos com os galhos desta planta também provocam
grande poder de atração. Pouco usada pelo povo devido ao alto princípio ativo que nela existe. Este
princípio dilata a pupila e diminui as secreções sudorais, salivares, pancreáticas e lácteas.

Beldroega: Usada na puri�cação das pedras de Exu. O povo utiliza suas folhas, socadas, para apressar
cicatrizações de feridas.

Brinco de princesa: É planta sagrada de Exu. Seu uso se restringe a banhos fortes para proteger os �lhos
deste orixá. Não possui uso popular.

Cabeça de nego: No ritual a rama é empregada nos banhos de limpeza e o bolbo nos banhos fortes de
descarrego. Esta batata combate reumatismo, menstruações difíceis, �ores brancas e in�amações
vaginais e uterinas.

Cajueiro: Suas folhas são utilizadas pelo axogun para o sacrifício ritual de animais quadrúpedes. Em seu
uso caseiro, ele combate corrimentos e �ores brancas. Põe �m a diabetes. Cozinhar as cascas em um
litro e meio de água por cinco minutos e depois fazer gargarejos põe �m ao mau hálito.

Cana-de-açúcar: Suas folhas secas e bagaços são usados em defumações para puri�car o ambiente
antes dos trabalhos ritualísticos, pois essa defumação destrói eguns. Não possui uso na medicina caseira.

Cardo-santo: Essa planta afugenta os males, propicia o aparecimento do perdido e faz cair os vermes do
corpo dos animais. Na medicina caseira suas folhas são empregadas em oftalmias crônicas, enquanto as
raízes e hastes são empregadas contra in�amações da bexiga.

Catingueira: É muito empregada nos banhos de descarrego. Seu sumo serve para fazer a puri�cação das
pedras. Entretanto, não deve fazer parte do axé de Exu onde se depositam pequenos pedaços dos axé
das aves ou bichos de quatro patas. Na medicina caseira ela é indicada para menstruações difíceis.

Cebola Roxa: Essa cebola é de Exu e nos rituais seu bolbo é usado para os sacudimentos domiciliares. É
empregada da seguinte maneira: corta-se a cebola em pedaços miúdos e, sob os cânticos de Exu,
espalha-se pelos cantos dos cômodos e em baixo dos móveis; a seguir, entoe o canto de Ogum e
despache para Exu. Este trabalho auxilia na descoberta de falsidades e objetos perdidos. O povo utiliza
suas folhas cozidas como emoliente.

Cunanã: Seu uso restringe-se aos banhos de descarrego e limpeza. Substituiu em parte, os sacrifícios a
Exu. A medicina caseira indica os galhos novos desta planta para curar úlceras.

Erva-preá: Empregada nos banhos de limpeza descarrega sacudimentos pessoais e domiciliares. O povo
usa o chá desta erva como aromatizante e excitante. Banhos quentes deste chá melhoram as dores nas
articulações, causadas pelo artritismo.
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Facheiro-Preto (tipo cactus): Aplicada somente nos banhos fortes de limpeza e descarrego. Na medicina
caseira, ela é utilizada nas afecções renais e nas diarréias.

Fedegoso / Crista-de-galo: Esta erva é utilizada em banhos fortes, de descarrego, pois é e�caz na
destruição de Eguns e causadores de enfermidades e doenças. Seus galhos envolvem os ebó de defesa.
Com �ores e sementes desta planta é feito um pó, o qual é aplicado sobre as pessoas e em locais; é
denominado “o pó que faz bem”. Na medicina caseira atua com excelente regulador feminino. Além de
agir com grande e�cácia sobre erisipelas e males do fígado. É usada pelo povo, fazendo o chá com toda
erva e bebendo a cada duas horas uma xícara.

Fedegoso: Misturada a outras ervas pertencentes a Exu, o fedegoso realiza os sacudimentos domiciliares.
É de grande utilidade para limpar o solo onde foram riscados os pontos de Exu e locais de despacho
pertencentes ao deus da liberdade.

Figo Benjamim: Erva usada na puri�cação de pedras ou ferramentas e na preparação do fetiche de Exu.
É empregada também em banhos fortes nas pessoas obsidianas. No uso popular, suas folhas são
cozidas para tratar feridas rebeldes e debelar o reumatismo.

Figo do Inferno: Somente as folhas pertencentes a este vegetal são de Exu. Na liturgia, ela é o ponto de
concentração de Exu. Não possui uso na medicina popular.

Folha da Fortuna: É empregada em todas as obrigações de cabeça, em banhos de limpeza ou
descarrego e nos abôs de quaisquer �lhos-de-santo. Na medicina caseira é consagrada por sua e�cácia,
curando cortes, acelerando a cura nas cicatrizações, contusões e escoriações, usando as folhas socadas
sobre os ferimentos. O suco desta erva puro ou misturado ao leite, ameniza as conseqüências de tombos
e quedas.

Juá – Juazeiro: É usada para complementar banho forte e raramente está incluída nos banhos de
limpeza e descarrego. Seus galhos são usados para cobrir o ebó de defesa. A medicina caseira a indica
nas doenças do peito, nos ferimentos e contusões, aplicando as cascas, por natureza, amargas.

Jurema Preta: Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, a Jurema Preta é usada nos banhos de
descarrego e nos ebó de defesa. O povo a indica no combate a úlceras e cancros, usando o chá das
cascas.

Jurubeba: Utilizada em banhos preparatórios de �lhos recolhidos ao ariaxé. Na medicina caseira, o chá
de suas folhas e frutos propiciam um melhor funcionamento do baço e fígado. É poderoso desobstruíste
e tónico, além de prevenir e debelar hepatites. Banho de assentos mornos com essa erva propiciam
melhores às articulações das pernas.

Lanterna Chinesa: Utilizada em banhos fortes para descarregar os �lhos atacados por eguns. Suas �ores
enfeitam a casa de Exu. Popularmente, é usada como adstringente e a infusão das �ores é indicada para
in�amação dos olhos.

https://app.designrr.io/projectHtml/620865?token=d9c5cdcb2b57aa01210f23d06459282b&embed_fonts=


Curandeiras Ciganas - Aula 10

Curandeiras Ciganas - Aula 10

Laranjeira do Mato: Seu uso se restringe a banhos fortes, de limpeza e descarrego. Na medicina caseira
ela actua com grande e�cácia sobre as cólicas abdominais e também menstruais.

Mamão Bravo: Planta utilizada nos banhos de limpeza descarrega e nos banhos fortes. Além de ser muito
empregada nos ebó de defesa, sendo substituída de três em três dias, porque o orixá exige que a erva
esteja sempre nova. O povo a utiliza para curar feridas.

Maminha de Porca: Somente seus galhos são usados no ritual e em sacudimentos domiciliares. O povo a
indica como restaurador orgânico e toni�cador do organismo. Sua casca cozida tem grande e�cácia
sobre as mordeduras de cobra.

Mamona: Suas folhas servem como recipiente para arriar o ebó de Exu. Suas sementes socadas vão
servir para puri�car o otá de Exu. Não tem uso na medicina popular.

Mangue Cebola: No ritual, a cebola é usada nos sacudimentos domiciliares. Corte a cebola em pedaços
miúdos e, entoando em voz alta o canto de Exu, a espalhe pela casa, nos cantos e sob os móveis. Na
medicina caseira, a cebola do mangue esmagada cura feridas rebeldes.

Mangueira: É aplicada nos banhos fortes e nas obrigações de ori, misturada com aroeira, pinhão-roxo,
cajueiro e vassourinha-de-relógio, do pescoço para baixo. Ao terminar, vista uma roupa limpa. As folhas
servem para cobrir o terreiro em dias de abaçá. Na medicina caseira é indicada para debelar diarréias
rebeldes e asma. O cozimento das folhas, em lavagens vaginais, põe �m ao corrimento.

Manjerioba: Utilizada nos banhos fortes, nos descarregos, nas limpezas pessoais e domiciliares e nos
sacudimentos pessoais, sempre do pescoço para baixo. O povo a indica como regulador menstrual,
bene�ciando os órgãos genitais. Utiliza-se o chá em cozimento.

Maria Mole: Aplicada nos banhos de limpeza e descarrego, muito procurada para sacudimentos
domiciliares. O povo a indica em cozimento nas dispepsias e como excelente adstringente.

Mata Cabras: Muito utilizado para afugentar eguns e destruir larvas astrais. As pessoas que a usam não
devem tocá-la sem cobrir as mãos com pano ou papel, para depois despachá-la na encruzilhada. O
povo indica o cozimento de suas folhas e caules para tirar dores dos pés e pernas, com banho morno.

Mata Pasto: Seus galhos são muito utilizados nos banhos de limpeza, descarrego, nos sacudimentos
pessoais e domiciliares. O povo a indica contra febres malignas e incomodos digestivos.

Mussambê de Cinco Folhas: Obs.: Sejam eles de sete, cinco, ou três folhas, todos possuem o mesmo
efeito, tanto nos trabalhos rituais, quanto na medicina caseira. Esta erva é utilizada por seus efeitos
positivos e por serem bem aceitas por Exu no ritual de boas vindas. Na medicina caseira é excelente para
curar feridas.
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Ora-pro-nobis: É erva integrante do banho forte. Usada nos banhos de descarrego e limpeza. É
destruidora de eguns e larvas negativas, além de entrar nos assentamentos dos mensageiros Exus. No
uso caseiro, suas folhas actuam como emolientes.

Palmeira Africana: Suas folhas são aplicadas nos banhos de descarrego ou de limpeza. Não possui uso
na medicina caseira.

Pau-d’alho: Os galhos dessa erva são utilizados nos sacudimentos domiciliares e em banhos fortes, feitos
nas encruzilhadas, misturadas com aroeira, pinhão branco ou roxo. Na encruzilhada em que tomar o
banho, arreie um mi-ami-ami, oferecido a Exu, de preferência em uma encruzilhada tranqüila. Na
medicina caseira ela é usada para exterminar abscesso e tumores. Usa-se socando bem as folhas e
colocando-as sobre os tumores. O cozimento de suas folhas, em banhos quentes e demorados, é
excelente para o reumatismo e hemorróidas.

Picão da Praia: Não possui uso ritualístico. A medicina caseira o indica como diurético e de grande
e�cácia nos males da bexiga. Para isso utilize-o sob a forma de chá.

Pimenta Darda: Aplicada em banhos fortes e nos assentamentos de Exu. Na medicina caseira, suas
sementes em infusão são anti-helmínticas, destruindo até ameba.

Pinhão Branco: Aplicada em banhos fortes misturadas com aroeira. Esta planta possui o grande valor de
quebrar encantos e em algumas ocasiões substitui o sacrifício de Exu. Suas sementes são usadas pelo
povo como purgativo. O leite encontrado por dentro dos galhos é de grande e�cácia colocado sobre a
erisipela. Porém, deve-se Ter cuidado, pois esse leite contém uma terrível nódoa que inutiliza as roupas.

Pinhão Coral: Erva integrante nos banhos fortes e usadas nos de limpeza e descarrego e nos ebó de
defesa. Na medicina caseira o pinhão coral trata feridas rebeldes e úlceras malignas.

Pinhão Roxo: No ritual tem as mesmas aplicações descritas para o pinhão branco. É poderoso nos
banhos de limpeza e descarrego, e também nos sacudimentos domiciliares, usando-se os galhos. Não
possui uso na medicina popular.

Pixirica – Tapixirica: No ritual faz parte do axé de Exu e Egun. Dela se faz um excelente pó de mudança
que propicia a solução de problemas. O pó feito de suas folhas é usado na magia malé�ca. Na medicina
caseira ela é indicada para as palpitações do coração, para a melhoria do aparelho genital feminino e
nas doenças das vias urinárias.

Quixambeira: É aplicada em banhos de descarrego e limpeza para a destruição de eguns e ao pé desta
planta são arriadas obrigações a Exu e a Egun. Na medicina caseira, com suas cascas em cozimento,
atua como energético adstringente. Lavando as feridas, ela apressa a cicatrização.

Tajujá – Tayuya: É usada em banhos fortes, de limpeza ou descarrego. A rama do tajujá é utilizada para
circundar o ebó de defesa. O povo a indica como forte purgativo.
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Tamiaranga: É destinada aos banhos fortes, banhos de descarrego e limpeza. É usada nos ebó de
defesa. O povo a indica para tratar úlceras e feridas malignas.

Tintureira: Utilizada nos banhos fortes, de limpeza ou descarrego. Bem próximo ao seu tronco são
arriadas as obrigações destinadas a Exu. O povo utiliza o cozimento de suas folhas como um energético
desin�amatório.

Tiririca: Esta plantinha de escasso crescimento apresenta umas pequeninas batatas aromáticas. Estas
são levadas ao fogo e, em seguida, reduzida a pó, o qual funciona como pó de mudança no ritual. Serve
para desocupar casas e, colocadas em baixo da língua, desodoriza o hálito e afasta eguns.

Urtiga-branca: É empregada nos banhos fortes, nos de descarrego e limpeza e nos ebó de defesa. Faz
parte nos assentamentos. O povo a indica contra as hemorragias pulmonares e brônquicas.

Urtiga Vermelha: Participa em quase todas as preparações do ritual, pois entra nos banhos fortes, de
descarrego e limpeza. É axé dos assentamentos de Exu e utilizada nos ebó de defesa. Esta planta
socada e reduzida a pó, produz um pó benfazejo. O povo indica o cozimento das raízes e folhas em chá
como diurético.

Vassourinha de Botão: Muito empregada nos sacudimentos pessoais e domiciliares. Não possui uso na
medicina popular.

Vassourinha de Relógio: Ela somente participa nos sacudimentos domiciliares. Não possui uso na
medicina caseira.

Xiquexique: Participa nos banhos fortes, de limpeza ou descarrego. São axé nos assentamentos de Exu e
circundam os ebó de defesa. O povo indica esta erva para os males dos rins.

Cana do brejo / Teteregun / Cana do Brejo: Planta utilizada em obrigações de cabeça, e bori e banhos
dos �lhos. Excelente diurético, ajuda a eliminar pedras na bexiga, sí�lis e in�amações nos rins. Ainda
combate a arteriosclerose. A raiz em pó serve de cataplasma para hérnias, inchaços e contusões.

Erva-de-santa-luzia: Utilizada nas obrigações de ori e feitura de santo Tem uso medicinal como anti-
si�lítica, antiasmática, anti disentérica, anti-herpética, anti-hemorroidária, anti diabética, desin�amatória
de erisipela, diurético, emoliente, expectorante.

Golfo de �or (qualquer que seja a cor): Planta aplicada em obrigações de cabeça, e bori e banhos dos
�lhos. O povo indica suas raízes como adstringente e narcóticas, mas lavadas, debelam a disenteria e, as
�ores, as úlceras e leucorréia.

Açoita-cavalo: Erva de extraordinários efeitos nas obrigações, nos banhos de descarrego e sacudimentos
pessoais ou domiciliares. Muito usada na medicina caseira para debelar diarréias ou disenterias, e usada
também no reumatismo, feridas e úlceras.
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Açucena-rajada: Sua aplicação nas obrigações é somente do bulbo. Esta cebola somente é usada nos
sacudimentos domiciliares. A medicina caseira utiliza as folhas como emoliente.

Agrião: Excelente alimento. Sem uso ritualístico. Tem um enorme prestígio no tratamento das doenças
respiratórias. Usado como xarope põe �m às tosses e bronquites, é expectorante de ação ligeira.

Arnica: É empregada em qualquer obrigação de cabeça, nos abô de puri�cação dos �lhos do orixá
Ogum. Excelente remédio na medicina caseira, tanto interna como externamente, usado nas contusões,
tombos, cortes e lesões, para recomposição dos tecidos.

Aroeira: É aplicada nas obrigações de cabeça, e nos sacudimentos, nos banhos fortes de descarrego e
nas puri�cações de pedras. Usada como adstringente na medicina caseira, apressa a cura de feridas e
úlceras, e resolve casos de in�amações do aparelho genital.

Cabeluda: Tem aplicações em vários atos ritualísticos, tais como bori, simples ou completo, e é parte dos
abô. Usado igualmente nos banhos de puri�cação.

Cana-de-macaco: Usada nos abô de �lhos, que estão recolhidos para feitura de santo. Esses �lhos
tomam duas doses diárias. Meio copo sobre o almoço e meio sobre o jantar.

Cana-de Brejo: Seu uso se restringe nos abô e também nos banhos de limpeza dos �lhos do orixá do
ferro e das artes manuais. Na medicina caseira é usado para combater afecções renais com bastante
sucesso. Combate a anuria, in�amações da uretra e na leucorréia. Seu princípio ativo é o estrifno. Há
bastante fama referente ao seu emprego anti-si�lítico.

Canjerana – Pau-santo: Em rituais é usada a casca, para constituir pó, que funcionará como afugentador
de eguns e para anular ondas negativas. Seu chá atua como antifebril, contra as diarréias e para debelar
dispepsias. O cozimento das cascas também é cicatrizador de feridas.

Carqueja: Sem uso ritualístico. A medicina caseira aponta esta erva como cura decisiva nos males do
estômago e do fígado. Também tem apresentado resultado positivo no tratamento da diabetes e no
emagrecimento.

Dragoeiro – Sangue-de-dragão: Abrange aplicações nas obrigações de cabeça, abô geral e banhos de
puri�cação. Usa-se o suco como corante, e toda a planta, pilada, como adstringente.

Erva-tostão: Aplicada apenas em banhos de descarrego, usando-se as folhas. A medicina popular a
utiliza contra os males do fígado, bene�ciando o aparelho renal.

Grumixameira: Aplicado em quaisquer obrigações de cabeça, nos abô e nos banhos de puri�cação dos
�lhos do orixá. A arte de curar usada pelo povo indica o cozimento das folhas em banhos aromáticos e na
cura do reumatismo. Banhos demorados eliminam a fadiga nas pernas.
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Guarabu: Aplicado em todas as obrigações de cabeça, nos abô e nos banhos de puri�cação dos �lhos de
Ogum. Usa-se somente as folhas que são aromáticas. A medicina caseira indica o chá das folhas, pois
este possui efeito balsâmico e forti�cante.

Helicônia: Utilizada nos banhos de limpeza e descarrego e nos abô de ori, na feitura de santo e nos
banhos de puri�cação dos �lhos do orixá Ogum. A medicina caseira a indica como debelador de
reumatismo, aplicando-se o cozimento de todas as planta em banhos quentes. O resultado é positivo.

Jabuticaba: Usada nos banhos de limpeza e descarrego, os banhos devem ser tomados pelo menos
quinzenalmente, para haurir forças para a luta indica o cozimento da entre casca na cura da asma e
hemoptises.

Jambo-amarelo: Usado em quaisquer as obrigações de cabeça e nos abô. São aplicadas as folhas, nos
banhos de puri�cação dos �lhos do orixá do ferro. A medicina caseira usa como chá, para
emagrecimento.

Jambo-encarnado: Aplicam-se as folhas nos abô, nas obrigações de cabeça e nos banhos de limpeza
dos �lhos do orixá do ferro. Tem uso no ariaxé (banho lustral).

Japecanga: Não tem aplicação nas obrigações de cabeça, nem nos abô relacionados com o orixá. A
medicina caseira aconselha seu uso como depurativo do sangue, no reumatismo e moléstias de pele.

Jatobá – Jataí: Erva poderosa, porém sem aplicação nas cerimônias do ritual. Somente é usada como
remédio que se emprega aos �lhos recolhidos para obrigações de longo prazo. Ótimo forti�cante. Não
possui uso na medicina popular.

Jucá: Não tem emprego nas obrigações de ritual. No uso popular há um cozimento demorado, das
cascas e sementes, coando e reservando em uma garrafa, quando houver ferimentos, talhos e feridas.

Limão-bravo: Tem emprego nas obrigações de ori e nos abô e, ainda nos banhos de limpeza dos �lhos do
orixá.

Losna: Emprega-se nos abô e nos banhos de descarrego ou limpeza dos �lhos do orixá a que pertence.

Porangaba: Entra em quaisquer obrigações e, igualmente, nos abô.

São-gonçalinho: É uma erva-santa, pelas múltiplas aplicações ritualísticas a que está sujeita.

Tanchagem: Participa de todas as obrigações de cabeça, nos abô e nos banhos de puri�cação de �lhos
recolhidos ao ariaxé. É axé para os assentamentos do orixá do ferro e das guerras. Muito aplicada no abô
de ori.

Vassourinha-de-igreja: Entra nos sacudimentos de domicílio, de local onde o homem exerce atividades
pro�ssionais. Não possui uso na medicina popular.
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Acácia-jurema: Usada em banhos de limpeza, principalmente dos �lhos de Oxóssi. É também utilizada
em defumações.

Alecrim de Caboclo: Erva de Oxalá, porém mais exigido nas obrigações de Oxóssi. Não possui uso na
medicina popular.

Alfavaca-do-campo: Emprega-se nas obrigações de cabeça, nos banhos de descarrego e nos abô dos
�lhos do orixá a que pertence.

Alfazema-de-caboclo: Conhecida popularmente como jureminha, a Alfazema é usada em todas as
obrigações de cabeça, nos banhos de limpeza ou abô e nas defumações pessoais ou de ambientes.

Araçá – Araçá-de-coroa: Suas folhas são aplicadas em quaisquer obrigações de cabeça, nos abô e
banhos de puri�cação. A medicina popular considera essa espécie como um energético adstringente.

Araçá-da-praia: Planta arbórea pertencente a Yemanjá e a Oxóssi. É empregada nas obrigações de
cabeça, nos abô e nos banhos de puri�cação dos �lhos dos orixás a que pertence.

Araçá-do-campo: É utilizada em banhos de limpeza ou descarrego e em defumações de locais de
trabalho.

Caapeba-pariparoba: Muito usada nas obrigações de cabeça e nos abô para as obrigações dos �lhos
recolhidos. Folha de muito prestígio nos Candomblés Ketu, pois serve para tirar mão de Vumbi.

Cabelo-de-milho: Somente o pé do milho pertence a Oxóssi; as espigas de milho em casa propicia
despensa farta. Quando secar troque-a por outra verdinha.

Capim-limão: Erva sagrada de uso constante nas defumações periódicas que se fazem nos terreiros.
Propicia a aproximação de espíritos protetores.

Cipó-caboclo: Muito utilizada em banhos de descarrego. O povo lhe dá grande prestígio ao linfantismo,
por meio de banhos.

Cipó-camarão: Usada apenas em banhos de limpeza e defumações.

Cipó-cravo: Não possui uso ritualístico. Na medicina caseira atua como debelador das dispepsias e
di�culdade de digestão. Usa-se o chá ao deitar.

Goiaba – Goiabeira: É utilizada em quaisquer obrigações de cabeça, nos abô e nos banhos de puri�cação
dos �lhos de Oxóssi.

Groselha – Groselha-branca: Suas folhas e frutos são utilizados nos banhos de limpeza e puri�cação.
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Guaco cheiroso: Aplica-se nas obrigações de cabeça e em banhos de limpeza.

Guaxima-cor-de rosa: Usada em quaisquer obrigações de cabeça e nos abô dos �lhos do orixá da caça.
É de costume usar galhos de guaxima em sacudimentos pessoais e domiciliares. Muito útil o banho das
pontas.

Guiné-caboclo: Utilizado em todas as obrigações de cabeça, nos abô, para quaisquer �lhos, nos banhos
de descarrego ou limpeza, etc. Indispensável na Umbanda e no Candomblé.

Capim-limão: Usada nas defumações de ambientes e nos banhos de descarrego.

Jurema branca: Aplicada em todas as obrigações de ori, em banhos de limpeza ou descarrego e entra
nos abô. É de grande importância nas defumações ambientais.

Piperegum-verde – Iperegum-verde: Erva de extraordinários efeitos nas várias obrigações do ritual.

Amendoim: Ossaim aprecia muito e adora saboreá-lo torrado, sem casca. O amendoim fornece um bom
óleo para luz e também para a cozinha. Suas sementes são estimulante e fortalecem as vistas e a pele,
além de ser em excelente afrodisíaco. Nos rituais, é empregado cozido e utilizado em sacudimentos, com
excelentes resultados.

Celidônia maior: É indicada pela medicina caseira como excelente medicamento nas doenças dos olhos,
usando a água do cozimento da planta para banhá-los.

Coco de Dendê: É conhecido entre os Yorubás como Adin. Sua semente, desprovida da polpa, fornece
um óleo branco, sólido, e serve para substituir a manteiga.

Erva de Santa Luzia: Muito usada nas obrigações de cabeças, bori, lavagem de contas, feitura de santo e
tiragem de zumbi. De igual maneira, também se emprega nos abô, banhos de descarrego ou limpeza
dos �lhos dos orixás. A medicina popular a consagrou como um grande remédio, por ser de grande
e�cácia contra o vício da bebida. O cozimento de suas folhas é empregado contra doenças dos olhos e
para desenvolver a vidência.

Gitó – carrapeta: Sua utilização se restringe ao uso litúrgico e ritualístico. É largamente empregada nos
banhos de limpeza e puri�cação do orixá. Usada também em banhos de cabeça para desenvolver a
vidência, audição e intuição.

Guabira: Aplicada em todas as obrigações de cabeça, nos abô de uso geral e nos banhos de puri�cação
e limpeza dos �lhos dos orixás.

Lágrima de Nossa Senhora: É usada nas obrigações de cabeça, nos abô e nos banhos de descarrego ou
limpeza.
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Elevante – Levante: Usada em todas as obrigações de cabeça, nos abô e nos banhos de limpeza de
�lhos de santo. Não possui uso na medicina popular.

Alfavaca-roxa: Empregada em todas as obrigações de cabeça e nos abô dos �lhos de Xangô. Muito
usada em banhos de limpeza ou descarrego. A medicina caseira usa seu chá em cozimento, para
emagrecer.

Angelicó – Mil-homens: Tem grande aplicação na magia de amor, em banhos de mistura com manacá
(folhas e �ores), para propiciar ligações amorosas, aproximando o sexo masculino.

Aperta-ruão: Os babalorixás a utilizam nas obrigações de cabeça; no caso dos �lhos do trovão é usada a
nega-mina.

Azedinha – Trevo-azedo – Três-corações: É popularmente conhecida como três corações, sem função
ritualística. É empregada na medicina popular como combatente da disenteria, eliminador de gases e
febrífugo.

Mimo-de-vênus – Amor-agarradinho: Aplica-se folhas, ramos e �ores, em banhos de puri�cação dos �lhos
de Oyá. Muito usada na magia amorosa, circundando um prato e metade para dentro do prato e metade
para fora; regue a erva com mel de abelhas e arreie em uma moita de bambu. Não possui uso na
medicina caseira.

Nega-mina: Inteiramente aplicada nas obrigações de ori, e nos banhos de descarrego ou limpeza e nos
abô.

Noz-moscada: Seu uso ritualístico se limita a utilização do pó que, espalhado ao ambiente, exerce
atividade para melhoria das condições �nanceiras. É também usado como defumador. Este pó, usado
nos braços e mãos ao sair à rua, atrai �uidos bené�cos. Não possui uso na medicina popular.

Panacéia – Azougue-de-pobre: Entra nas obrigações de ori e nos banhos de descarrego ou limpeza.

Pau-de-colher – Leiteira: Usada em banhos de puri�cação de mistura com outras espécies dos mesmos
orixás.

Pau-pereira: Não é aplicada nas obrigações de ori, mas é usada em banhos de descarrego ou limpeza.

Pessegueiro: É utilizado �ores e folhas, em quaisquer obrigações de ori. Pois esta propicia melhores
condições mediúnicas, destruindo �uidos negativos e Eguns.

Romã: Usada em banhos de limpeza dos �lhos do orixá dos ventos.

Sensitiva – Dormideira: Somente é utilizada em banhos de descarrego.
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Embaúba: Somente é usada nos bori a espécie prateada. As outras espécies são usadas nos
sacudimentos domiciliares ou de trabalho.

Urucum: Desta planta somente são utilizadas as sementes, que socadas e misturadas com um
pouquinho de água e pó de pemba branca, resulta numa pasta que se utiliza para pintar a Yawô.

Alfavaca-de-cobra: É usada em todas as obrigações de cabeça de �lhos de Oxum. No abô também é
usada, o �lho dorme com a cabeça coberta. Antes das doze horas do dia seguinte o emplastro é retirado,
e torna-se um banho de puri�cação.

Arapoca-branca: Suas folhas são utilizadas nas obrigações de cabeça e nos abô; no Candomblé são
usadas em sacudimentos pessoais.

Barbas-de-baratas: Desta erva apenas a raiz é utilizada. Ela fornece um bom corante que é usado nas
pinturas das yawo, de mistura com pemba raspada.

Caferana-alumã: São utilizadas nas aplicações de cabeça e nos abô.

Camará-cambará: Utilizada em quaisquer obrigações de cabeça, nos abô e nos banhos de puri�cação.

Chuva-de-ouro: Aplicada nos abô e nas obrigações de cabeça, usada também nos banhos de
descarrego dos �lhos de Oxum.

Erva-de-Santa-Maria: São empregadas em obrigações de cabeça e em banhos de descarrego.

Fava-pichuri: No ritual da Umbanda e do Candomblé, usa-se a fava reduzida a pó, ou defumações que
trazem bons �uidos e afugenta Eguns.

Macaçá: Aplicação litúrgica total, entra em todas as obrigações de ori nos abô e puri�cação dos �lhos
dos orixás.

Mãe-boa: É erva sagrada de Oxum. Só é usada nas obrigações ritualísticas, que se restringe aos banhos
de limpeza.

Malmequer – Calêndula: É usada em todas as obrigações de ori e nos abô, e nos banhos de puri�cação
dos �lhos de Oxum.

Malmequer-miúdo: Aplicado em quaisquer obrigações de ori, nos abô e nos banhos de limpeza dos �lhos
que se encontram recolhidos para feitura do santo.

Oriri-de-Oxum: Entra em todas as obrigações de ori, nos banhos de limpeza.
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Agoniada: Faz parte de todas as obrigações do deus das endemias e epidemias. Utilizada no bori, nas
lavagens de contas e na iniciação. Esta erva puri�ca os �lhos-de-santo, deixando-os livres de �uidos
negativos.

Babosa: Muito usada em rituais de Umbanda, mais especi�camente em defumações pessoais. Para que
se faça a defumação, é necessário queimar suas folhas depois de secas. Isso leva um certo tempo,
devido a gosma abundante que há na babosa. A defumação é feita após o banho de descarrego.

Arrebenta cavalo: No uso ritualístico esta erva é empregada em banhos fortes do pescoço para baixo, em
hora aberta.

Assa-peixe: Usada em banhos de limpeza e nos bori.

Musgo: Aplicada em todas as obrigações de cabeça referentes a qualquer orixá.

Beldroega: Usada nas puri�cações das pedras de orixá e, principalmente as de Exu.

Carobinha do Campo: Em alguns terreiros essa planta faz parte do ariaxé.

Erva-Moura: Esta erva faz parte dos banhos de limpeza e puri�cação dos �lhos do orixá.

Estoraque Brasileiro: Sua resina é colhida e reduzida a pó. Este pó, misturado com benjoim, é usado em
defumações pessoais. Essa defumação destina-se a arrancar males.

Figo Benjamim: Erva muito usada na puri�cação de pedras ou ferramentas e na preparação do fetiche de
Exu. Empregada, também, em banhos fortes para pôr �m a padecimentos de pessoa que esteja sofrendo
perseguição ou obsessão.

Jenipapo: As folhas servem para banhos de descarrego e limpeza.

Manjericão-roxo: Empregado nas obrigações de ori dos �lhos pertencentes ao orixá das endemias.
Colhido e seco, sua folha previne contra raios e coriscos em dias de tempestades, usando o defumador.

Urtiga-mamão: Aplicada em banhos fortes, somente em casos de invasão de eguns. O banho emprega-
se do pescoço para baixo. Esse banho destrói larvas astrais e afasta in�uências perniciosas.

Galeata: Entra em várias obrigações do ritual, utilizando-se folhas e cascas verdes. Muito prestigiada nos
abô de preparação dos �lhos para obrigação de cabeça e nos banhos de limpeza.

Altéia – Malva-risco: Muito empregada nos banhos de descarrego e na puri�cação das pedras dos orixás
Nanã. Oxum, Oxumarê, Yansã e Yemanjá.
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Angelicó – Mil-homens: Tem grande aplicação na magia de amor, em banhos de mistura com manacá
(folhas e �ores), para propiciar ligações amorosas, aproximando o sexo masculino.

Graviola – Corosol: Tem plena aplicação nos abô dos orixás, nos banhos de abô e nos de limpeza e
descarrego. É indispensável aos �lhos recolhidos para obrigações de cabeça beberem uma dose de
suco pela manhã.

Alface: É empregada nas obrigações de Egun, e em sacudimentos. O povo a indica para os casos de
insônia, usando as folhas ou o pendão �oral.

Bambu: É um poderoso defumador contra Kiumbas. O banho também é excelente contra perseguidores.

Catinga-de-mulata: Seu uso ritualístico se restringe aos banhos de limpeza e descarrego dos �lhos de
Oyá.

Espirradeira – Flor-de-São-José: Participa de todas as obrigações nos cultos afro-brasileiros. Esta planta
é utilizada nas obrigações de cabeça, nos abô e nos abô de ori. Pertence aos orixás Xangô e Yansã,
porém há, ainda, um outro tipo branco que pertence a Oxalá.

Eucalipto-limão: de grande aplicação nas obrigações de cabeça e nos banhos de descarrego ou limpeza
dos �lhos de orixá.

Louro – Loureiro: Planta que simboliza a vitória, por isso pertence a Oyá. Não tem aplicação nas
obrigações de cabeça, mas é usada nas defumações caseiras para atrair recursos �nanceiros. Suas
folhas também são utilizadas para ornamentar a orla das travessas em que se coloca o acarajé para
arriar em oferenda a Iansã.

Mãe-boa: Seu uso se restringe somente aos banhos de limpeza. Muito usada pelo povo contra o
reumatismo, em chá ou banho.

Manjericão-roxo: Empregado nas obrigações de ori dos �lhos pertencentes ao orixá do trovão. Colhido e
seco, previne contra raios e coriscos em dias de tempestades, usando o defumador. Não possui uso na
medicina popular.

Agapanto: É um vegetal pertencente a Oxalá, Nanã e a Obaluayê. O branco é de Oxalá e o lilás é da
deusa das chuvas e do orixá das endemias e das epidemias. É também aplicado como ornamento em
pejis, e banhos dos �lhos destes orixás.

Avenca: Vegetal delicadíssimo e mimoso. Tem emprego nas obrigações de cabeça e nos abô embora ela
mereça ser economizada em face de sua delicadeza para ornamento.

Cedrinho: Este vegetal possui muitas variedades, todas elas pertencentes a deusa das chuvas. Sua
aplicação é total na liturgia dos cultos afro-brasileiros. Empregado nas obrigações de cabeça, nos abô,
banhos de corpo inteiro e nos de puri�cação. Excelente abô de ori, toni�cador da aura.
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Cipreste: Aplicada nas obrigações de cabeça e nos banhos de puri�cação e descarrego.

Gervão: Além de ser folha sagrada de Nanã, também é Xangô. Sem aplicação nas obrigações rituais.

Manacá: Seu uso ritualístico se limita aos banhos de descarrego. Muito empregada na magia amorosa.
Nesse sentido, ela é usada em banhos misturada com girassol e mil-homens.

Baunilha verdadeira: Aplicada nas obrigações de cabeça e na tiragem de vumbi.

Camélia: Vegetal muito usado na magia amorosa. É captadora de �uidos positivos, a �or.

Carnaúba: Só tem aplicação em abô feito da folha, que basta para cobrir a cabeça e, depois, cobrir-se a
cabeça durante doze horas, fugindo aos raios solares. É fortalecimento da aura e alimento da cabeça. A
vela de cera de carnaúba é a melhor iluminação para o orixá.

Colônia: Possui aplicação em todas as obrigações de cabeça. Indispensável nos abô e nos banhos de
limpeza de �lhos-de-santo. Aplicada, também, na tiragem de Zumbi, para o que se usa o sumo.

Erva de Bicho: Usada em banhos de puri�cação de �lhos-de-santo, quaisquer que sejam e que vão
submeter-se a obrigações de santo ou feitura de santo. É positiva a limpeza que realiza e possante
destruidora de �uidos negativos. O povo indica esta planta em cozimento (chá) a �m de curar afecções
renais.

Folha da Fortuna: É usada em todas as obrigações de cabeça, em banhos de limpeza ou descarrego e
nos abô de qualquer �lho-de-santo.

Girassol: Tem aplicação no ritual. Usa-se nas obrigações de cabeça e nos abô e banhos de descarrego.

Noz de Cola: Erva indispensável nos banhos dos �lhos de Oxalá. Para o banho, rala-se a semente, o obi,
misturando-se com água de chuva.

Patchouli: Erva usada em todas as obrigações de ori, ebori, feitura de santo, lavagem de contas e tiragem
de Zumbi. É parte dos abô que se aplicam aos �lhos-de-santo.

Poejo: Entra em todas as obrigações de ori de �lhos-de-santo, quaisquer que sejam os orixás dos
referidos �lhos.

Rosa Branca: Participa de todas as obrigações de cabeça. Usa-se, inicialmente, na lavagem do ori, ato
preparatório para feitura.

Sálvia: Suas folhas e �ores são utilizadas nas obrigações de cabeça, nos abô e banhos de limpeza dos
�lhos dos orixás a que pertence.
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Espada-de-São-Jorge — É uma planta excelente contra más vibrações. Deverá ser colocada na porta de
entrada, do lado de fora. É forte, bonita e perfumada. Protege a casa contra a inveja e os maus espíritos.
Atenua os estados de angústia e depressão. Deve evitar-se o seu cultivo dentro de casa. Apesar de ser
considerada uma espécie de proteção, o seu formato de lança sugere um clima de batalha e pode
estimular a discórdia.

Alfazema— Esta erva atua no plano astral, eliminando maus �uidos, mau-olhado e as energias negativas
nos ambientes. É usada para melhorar as �nanças, acumular energia e trazer tranqüilidade aos
relacionamentos. Além disso, aumenta o magnetismo e traz boa sorte, atraindo, igualmente, paz,
estabiliza o corpo físico, etéreo e astral, e tem efeitos positivos em desordens psicológicas. Pode
também ser usada sob a forma de incenso, óleos essenciais ou perfume.

Benjoim — Atrai proteção, sucesso, riquezas e felicidade. Puri�ca o ambiente. Goma ou resina extraída de
plantas originárias da Tailândia e de Sumatra, esta erva é usada como incenso em cultos budistas e
hindus. Alivia o cansaço mental e o desgaste emocional. Limpa e descarrega ambiente. Neutraliza inveja
e mau-olhado, propiciando a serenidade e puri�cação espiritual.

Canela — É um ótimo puri�cador de ambientes. Sintoniza bons �uidos �nanceiros, facilita as transações
comerciais bloqueadas, traz boa sorte e felicidade. A planta e a sua essência estão ligadas ao Sol. Por
isso o seu perfume traz contentamento, energia, expansão e jovialidade. Use e abuse do incenso de
canela e dos óleos essenciais com este aroma.

Mirra — Puri�ca e ajuda a melhorar a disposição, fazendo limpeza espiritual. Afasta in�uências malé�cas,
criando o ambiente ideal para meditação e preces.

Verbena — Afugenta os maus espíritos. Afasta negatividade, tristeza e melancolia. Liberta o ambiente de
energias negativas atraindo a alegria e alto astral. Ajuda a evitar pesadelos, pois protege física e
psicologicamente. Para se obter um bom resultado com esta planta é necessário plantá-la num local
onde apanhe sol. É muito usada em vasos, �oreiras suspensas e canteiros. Afasta problemas ligados a
assuntos sexuais e pessoas que querem interferir na sua vida amorosa.

Arruda — Traz consagração, boa sorte, amor e proteção psíquica. Afasta mau-olhado, espíritos negativos,
inveja e má sorte. É ótima contra o quebranto e limpeza contra energias negativas. Para cultivar é
importante que a terra seja boa e fértil. Também é uma planta de �ores e folhas bonitas. Outra opção é
usar essências ou incenso com este perfume para puri�car ambientes. Uma das plantas mais poderosas
na luta contra a inveja e o mau-olhado. É muito e�ciente na eliminação de energias negativas. Confere
proteção espiritual e aumenta a segurança.

Jasmim — A essência dessa �or está ligada à cura, aos afetos, à maternidade, à juventude, ao poder de
sedução, aos devaneios e sentimentos. É ótima para pessoas que têm problemas amorosos, causados
por inveja. Além disso atrai grandes negócios e felicidade. Os chineses também a usavam para puri�car
os quartos de pessoas doentes.
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