


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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E onde estaria a origem 
da palavra Pombo - Gira?

  

Na Cultura Nagô-Iorubá, de onde vem o culto 
aos Orixás, não existe um Orixá Pombo - gira (Di-
vindade) e nem uma Entidade Pombo - gira.

  A provável origem do nome Pombo - gira está 
numa Divindade da Cultura Bantu. Os povos Ban-
tus (ou Bantos) ocupavam a região de Angola, Con-
go, Cabinda, que ficava ao lado do território do povo 
Sudanês, este correspondente aos Nagôs e Jejes.

  Entre os Bantos, predomina a Cultura Ango-
la, na qual o idioma mais falado é o Kimbundu (ou 
Kimbundo). Dentro dessa Cultura Angola de lín-
gua Kimbundu, as Divindades são chamadas Inki-
ces e entre elas há uma Divindade “Bombo Gila” ou 
“Bombo Njila” ou “Pambu Njila”, que é o Senhor ou 

Guardião dos caminhos e das encruzilhadas. Dessa designação pode ter derivado o nome 
Pombo - Gira.Outros estudiosos afirmam que o nome Pombo - gira deriva de “Bombogira” 
(ou “Bombo Djiro”), Divindade da Cultura Angola que recebia oferendas nas encruzilha-
das e caminhos e que às vezes era identificada como feminina e outras, como masculina.

 

Pomba Gira na 
Umbanda

 

Dentro da Umbanda, o nome Pombo Gira pode ser 
traduzido como: mensageira dos caminhos à Esquer-
da. “Pomba” é um pássaro que já foi usado como correio 
(pombos-correios); e “gira” expressa a idéia de movimen-
to, caminhada, deslocamento etc. Como essas Entidades 
atuam na Esquerda, vem o significado de mensageira dos 
caminhos à Esquerda.



6 Os Sete Segredos de Maria Padilha - Aula 2 - (2022)

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

  Logo no início da reli-
gião de Umbanda, as primei-
ras Entidades que se apresen-
taram foram os Caboclos, os 
Pretos Velhos e as Crianças. 
Em seguida vieram os Exus, 
que chegaram trazendo Enti-
dades companheiras, as quais 
se identificavam como Pom-
bo- Gira.

 Assim como Exu é um 
guardião e protetor na Es-
querda, Pombo - gira também 
é uma guardiã protetora atu-
ante na Esquerda da Umban-
da. Ela se apresentou como 
par natural de Exu e por esse 

motivo, no início das suas manifestações, se pensava que Pombo - gira fosse “mulher de 
Exu” e até “mãe de Exu Mirim”. Com o passar do tempo, a Espiritualidade foi esclarecendo 
melhor aquele tipo de manifestação, aumentando a nossa compreensão a respeito dessas 
Entidades.

 Há registros de que entidades 
com características semelhantes já se 
manifestavam no Brasil antes do ad-
vento da Umbanda. O pesquisador 
João do Rio, no livro “As religiões do 
Rio”, relata casos dessas manifesta-
ções nas chamadas “macumbas” ca-
riocas.

 Porém, com características pró-
prias, a presença de Pombo - gira se 
acentua na Umbanda nas décadas de 
1960/70, coincidindo com os movi-
mentos pela libertação feminina.

 Até então, historicamente, a mu-
lher sempre teve um papel subalterno 
em nossa sociedade, marcadamente 
machista; sendo rotineiramente su-
focada na sua expressão, pelo poder 
masculino.
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 Contexto histórico, cultural e social no qual surge e se expande a presença de Pom-
bo - gira na Umbanda. Não é demais lembrar que há questão de um século a legislação de 
muitos países permitia ao marido, até mesmo, matar a mulher que lhe fosse infiel. Porém, 
esse marido não poderia assassinar o homem que participou com ela da traição. Ou seja, 
as leis deixavam bem claro que o homem era “superior” à mulher; que a “culpa e o “crime” 
eram sempre da mulher e, portanto, ela merecia todos os “castigos e punições”...

 Muitas religiões inclusive “sacramentavam” a condição subalterna das mulheres, im-
pondo-lhes obediência irrestrita aos pais, maridos e aos parentes masculinos em geral; e 
que cobrissem todo o corpo, então visto como “fonte de pecado e luxúria”...

 Dessa forma e por muito tempo, a mulher foi reduzida à condição de objeto, pois não 
era vista como um ser com direitos; e foi levada a crer na sua “inferioridade” perante o ho-
mem e a acreditar que a sua sensualidade e sexualidade naturais, de origem Divina, eram 
coisa “demoníaca”...

 Em nosso país, até bem pouco tempo, as filhas solteiras eram confinadas em quartos 
internos das residências, de modo que não houvesse portas ou janelas dando para a rua, 
e onde elas permaneciam impedidas de contatos com pessoas, principalmente homens, 
que não fossem da família. Casamentos arranjados eram de costume. Os direitos civis das 
mulheres, quando existiam, eram muito limitados, pois a legislação recente colocava o 
homem como chefe da família e a mulher como sua subordinada. 

  O quadro geral recente da nossa história revela uma teia de discriminação e, conse-
quentemente, um gerador de desrespeito e de violências contra a mulher.

 Ora, se tudo apontava para a “inferioridade” das mulheres, até porque os sacerdotes e 
os legisladores de então eram homens, é natural que alguns homens se julgassem no direito 
até de espancá-las e tratá-las como animais. Infelizmente, alguns ainda pensam assim, e a 
violência doméstica contra as mulheres é muito grande em nosso país: maridos e compa-
nheiros que as espancam ou as submetem emocionalmente, filhos e familiares que assim 
procedem; e tudo assistido impunemente pela sociedade e pelo Estado.

   

E o quê as Entidades 
Pombo - giras têm a ver com isso?

Acontece que, justamente num período que coincide com os movimentos pela liberta-
ção feminina, as Pombo - giras vieram com mais força na Umbanda, trazendo o arquétipo 
da mulher forte, destemida, segura de si, sensual (mas NÃO vulgar!), mostrando a força 
do poder feminino. 
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Ao mesmo tempo, mostravam-se boas 
ouvintes e conselheiras. Envolventes, conse-
guiam fazer com que as pessoas lhes contas-
sem seus problemas mais particulares e suas 
inseguranças, para então auxiliá-las.

 Com isso, as Pombo - giras trouxeram 
um novo padrão de valor feminino para a 
sociedade, ajudando muitas mulheres a con-
quistarem autoconfiança e a recuperarem sua 
autoestima; e, indiretamente, auxiliavam a 
promover uma transformação do olhar mas-
culino e de toda a sociedade para com as mu-
lheres.

 Mais uma vez, nos deparamos com a Es-
piritualidade Superior buscando formas de nos 
ajudar a valorizar a figura da mulher e a que-
brar mais um preconceito, levando a sociedade 
a avançar como um todo no caminho da frater-
nidade, da igualdade e do respeito ao outro.
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O Mistério, o Orixá Trono 
e a  Entidade Pombo -gira 
na Umbanda



10 Os Sete Segredos de Maria Padilha - Aula 2 - (2022)

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

Na Criação, encontramos o Princípio Masculino, o Poder e a Força Masculinos do 
Criador manifestados por meio dos Orixás Masculinos. É a Manifestação do aspecto “Pai” 
do Criador.

 Já o Princípio, o Poder e a Força Femininos do Criador são manifestados pelos Orixás 
Femininos (Oyá-Tempo, Oxum, Obá, Egunitá, Iansã, Nanã, Iemanjá). Manifestação do 
aspecto “Mãe” do Criador. E este mesmo Poder Feminino está presente em Pombo - gira.

 Ou seja, na Umbanda, Pombo - gira é também uma Manifestação do Sagrado Femini-
no; portanto, é uma Entidade que deve ser tratada com o mesmo respeito que dedicamos 
às demais.

 Na Umbanda, Pombo - gira é cultuada como Entidade de Trabalho, como Espírito que 
trabalha a serviço da Luz e que, portanto, só pode praticar o Bem, e ainda que às vezes o 
faça com mão forte...

 Como todas as Entidades, a atuação de Pombo - gira é sustentada por um Orixá. Este 
Orixá Sustentador manifesta um Mistério Divino e é chamado de Orixá Pombo - gira, 
porque não há outro nome conhecido para designá-lo (visto que na Cultura Nagô, de onde 
provém o culto a Orixá, não existe uma Divindade com este nome).

 Assim, a Linha ou Grau Pombo - gira é sustentado por um Orixá que denominamos 
de Orixá Pombo - gira. Da mesma forma que cada Linha de Trabalho da Umbanda tem a 
sustentação de Orixás específicos, o mesmo acontece com Pombo - gira.
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 E assim como há Cabo-
clos, Pretos Velhos, Baianos 
etc., trabalhando na Irradia-
ção de todos os Orixás, há 
Pombo - giras de Oxalá, de 
Oxum, de Oxóssi etc., enfim, 
há Pombo - giras de todos os 
Orixás.

 O Trono que correspon-
de ao Mistério Pombo - gira 
é denominado Trono do Estí-
mulo ou do Desejo, pois esta 
é a Energia que Pombo - gira 
nos transmite, e com muita 
propriedade: o despertar do 
estímulo, do gosto pela vida, 
o “start” para levarmos avante 
os nossos esforços pela con-
quista de uma vida melhor, 
mais saudável e equilibrada, 
em todos os setores.

 O “desejo” que Pombo - gira desperta em 
nós não se refere ao campo unicamente sexual, 
como alguns pensam, mas tem uma conotação 
muito mais ampla. Sem estímulo, a pessoa não 
consegue caminhar em nenhum setor da vida. 
E no campo sexual, especificamente, Pombo - 
gira é a grande esgotadora dos desequilíbrios, 
dos entraves e bloqueios que possamos carre-
gar em nosso íntimo, visto que a Energia se-
xual é Sagrada e, por isso mesmo, importante 
para o nosso equilíbrio geral. Pombo - gira 
muitas vezes revela o que está escondido, para 
promover o esgotamento desses negativismos.

 E por qual motivo Pombo - gira se apre-
sentou, no início, como par natural de Exu? 
Exatamente porque Pombo - gira desperta 
nos seres o estímulo para agir, enquanto Exu 
vitaliza essa vontade, para que o objetivo seja 
alcançado.
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 Ainda há muita desinformação a 
respeito de Pombo - gira, inclusive no 
meio umbandista.

  Há também quem pense que Pom-
bo - gira foi prostituta, mulher perdi-
da etc. Assim, ela  viria trabalhar para 
“pagar um carma”, estando sujeita às 
nossas vontades. Outro engano! Pom-
bo - gira é um espírito humano que 
teve várias encarnações. Que, como 
todo ser humano, cometeu erros. Mas 
que se arrependeu e se reergueu, ob-
tendo a permissão Divina para traba-
lhar, usando da sua experiência em 
benefício da própria evolução e tam-
bém da nossa, porque nos alerta sobre 
as consequências dos erros.

 Quem errou e reconheceu seus 
erros tem um grau de consciência 
apurado. E quem vem trabalhar como 
Guia de Umbanda tem um nível de 
evolução superior ao nosso!

 Ninguém pode afirmar, ao certo, 
quem foi Pombo - gira na sua última encarnação ou nas anteriores. E isso não interessa, na 
verdade. Aliás, quem somos nós para “julgar” quem vem nos ajudar? O que importa é que 
se trata de Espíritos a serviço da Luz e que, por já terem errado, conseguem entender os 
nossos erros humanos. Falam conosco “de igual para igual” (no sentido de compreensão) e 
podem nos ajudar no caminho da recuperação, a partir do momento em que assumirmos 
responsabilidade pelos nossos atos. Quando uma Entidade da Esquerda vem e nos conta 
um episódio do seu passado como encarnado, fala dos seus erros e das suas consequências 
quando deixou a carne, tudo isso nos serve de reflexão. Esse é um dos pontos de atuação 
de Pombo - gira em nosso favor, pois quando ela fala de erros, acertos e consequências, ela 
sabe do que está falando e nos transmite sinceridade e veracidade.

 

Quem conhece o caminho 
pode guiar quem vem atrás...
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A única maneira de quebrarmos os preconceitos que ainda existem em relação às Pom-
bo - giras é pelo estudo da natureza e finalidade do trabalho dessas Entidades dentro da 
Umbanda. Fiéis de outras religiões não têm obrigação de conhecer isso, embora devam 
nos respeitar, até por força de mandamento constitucional.

 Na Umbanda, quando POMBO _ GIRA se manifesta, estamos diante DO SAGRADO 
FEMININO.

 Por detrás daquele Espírito que vem trabalhar, há um Orixá Sustentador, há um Mis-
tério da Criação Divina. Há também outros Pais e Mães Orixás Irradiadores, a amparar e 
indicar o campo específico de trabalho de cada Pombo - gira.

 Enfim, na atuação de Pombo - gira há todo um Caminho Sagrado nos envolvendo, ao 
qual devemos amar, honrar e respeitar, dentro e fora da religião.

 

LAROYÊ, POMBOGIRA! POMBAGIRA MOJUBÁ!

SALVE TODAS AS SENHORAS POMBOGIRAS 
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 DIA DA SEMANA: Não há um dia específico. A designação de um dia, em cada Ter-
reiro, pode estar relacionada ao Orixá que rege mais diretamente o trabalho da Entidade 
que comanda essa Linha naquela Casa.

 CAMPO DE ATUAÇÃO: Estimu-
lar os seres nos Sete Sentidos da Vida (Fé, 
Amor, Conhecimento, Justiça, Lei, Evolu-
ção e Geração); desbloqueio de energias 
densas no campo da sexualidade; limpeza 
energética; quebra de magias negativas.

 PONTO DE FORÇA: No geral, as en-
cruzilhadas em forma de “ T” e os cami-
nhos. No particular, o ponto de força do 
Orixá que as rege mais diretamente.

 COR PREFERENCIAL: Vermelho. 
Algumas usam o bicolor vermelho/preto.

 ELEMENTOS DE TRABALHO: Pu-
nhal; pembas vermelhas; ervas; alguidar 
envernizado com pedras (Coralina, Ame-
tista, Pirita, Mica Rosa, Granada, Ágata de 
Fogo, Vassoura da Bruxa etc.); búzios; mo-
edas de cobre e/ou douradas; fitas e linhas 
vermelhas; sementes de olho de boi e olho 
de cabra; incensos; velas vermelhas.

 ERVAS PREFERENCIAIS: Patchuli, malva rosa, rosa vermelha, amora, hibisco, pi-
tanga. Outras: Canela, casca de alho, casca de cebola, folhas de bambu, folhas de laranja 
e de limão, raízes, pimentas, olho de cabra, olho de boi, garra de Pombo -gira, quebra de-
manda, espadas de São Jorge e de Santa Bárbara, comigo-ninguém-pode, erva-de-bicho, 
arruda, aroeira, guiné, losna, arnica, manjericão roxo, pinhão roxo, dandá da costa, tiriri-
ca, folha de café, peregum roxo, gengibre, folha de manga, folha de goiaba, pára-raio, picão 
preto, eucalipto, folha de pinheiro.

 SEMENTES: Olho de cabra e de boi. 

 FUMO/DEFUMAÇÃO: Cigarrilha; fumos de ervas específicas enroladas na palha ou 
queimadas diretamente.

 INCENSO: Rosa vermelha, dama da noite, canela, jasmim. 
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 PEDRAS: As Pedras vermelhas e ro-
sas, tais como: Mica Rosa, Granada, Geo-
dos de Ágata de Fogo. Algumas Guardiãs 
também trabalham na energia da Pirita e 
da Vassoura de Bruxa. (Fonte: Angélica 
Lisanty, “Os Cristais e os Orixás”, Madras 
Editora.)

 BEBIDAS: Champanhe e Licores. 

 FRUTAS: Morango, cereja, maçã, 
romã, acerola, pêssego, laranja, limão; fru-
tas ácidas e vermelhas em geral. 

 FLORES: Rosas vermelhas.
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