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TEMPLO DE OXOSSI UMA HISTÓRIA DE LUZ... 
 

 

Por: Marcos Oliveira 

 

Neste momento em que participamos da celebração, do JUBILEU DE OURO 

aonde se estabelece o marco de 50 (cinquenta anos) anos de fundação do TEMPLO 

DE OXOSSI, dentro do movimento umbandista, e das nossas vidas, devemos olhar 

para o nosso entorno, para que possamos perceber como o plano espiritual é sábio 

e generoso, como aprendemos e vivemos esta retórica da vida, que é a nossa 

religião, ou seja, à Umbanda. 

A todo instante recebemos orientações sobre ações e caminhos a serem 

perseguidos e entendo que o maior desafio será sempre a transformação que se 

realiza dentro de nós. Toda transformação se processa de dentro para fora, 

devemos nos conhecer para então agir, devemos entender a nossa necessidade. 

Aceitando essa prerrogativa, temos forças e podemos assumir qualquer 

desafio em vida, e este o de Zelar, Dirigir e Comandar o Templo de Oxossi me fez 

enxergar como o Astral, o Orun é generoso e sábio, pois ao receber este grande 

desafio de estar à frente desta Casa de Luz, busquei forças e orientação, e com 

certeza encontrei. 

Encontrei amigos, pessoas com a vontade de cooperar, pessoas que me 

incentivaram, ajudaram, mas também inimigos estes me fortaleceram e me fizeram 

enxergar que tenho forças e proteção. 

Neste instante de vida que tenho a oportunidade de celebrar o Jubileu de Ouro 

deste Templo, não posso deixar de demonstra minha gratidão por Renato Jose 

Ferreira e Aristides Barroso, “in memorian”, pessoas de elevada estimada que guardo 

admiração e saudades. 

Também aos Pais e Mães espirituais que estiveram e estão ao meu lado, 

ajudando a fortalecer meus ensinamentos dentro do Culto afro brasileiro. 

Aos Orixás e Guias forças que sempre me assistem que fortalecem meu Orì, 

meu Eleda, que eu tenha sabedoria para continuar esta obra divina, e que os amigos 

desta Casa de Luz, continuem juntos a trabalhar para o engrandecimento do 

TEMPLO DE OXOSSI – da nossa UMBANDA. 
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O meu Saravá!! 

Aranaum!! 

Akalofé!! 

 

 

Salve Ogum!! 

Salve Oxossi! 

Salve Iemanjá! 

Salve o Caboclo Rompe Mato! 

 


