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Regimento Interno
1 – Objetivos Gerais
Este regimento interno orienta e determina as principais disposições de funcionamento e
participação de associados da Tenda de Umbanda “Caboclo Ubirajara e Vovó Tereza”.
A Tenda de Umbanda “Caboclo Ubirajara e Vovó Tereza” é uma organização civil, religiosa,
assistencial e de preservação ao meio ambiente.
Tem objetivo a prática e o estudo da religião da Umbanda seguindo os ensinamentos da
doutrina determinada pelos guias mentores espirituais e por seus Comandantes Chefes de
Terreiro.
As atividades da Tenda de Umbanda “Caboclo Ubirajara e Vovó Tereza” são divididas
basicamente em:
a) Ritos internos de atendimento ao público e desenvolvimento de médiuns;
b) Ritos externos de louvação e homenagem às entidades;
c) Participação de ritos da federação e templos amigos;
d) Reuniões e cursos.
A Tenda de Umbanda “Caboclo Ubirajara e Vovó Tereza” não cobra e não autoriza a
cobrança de atendimentos espirituais.
2 – Uniformes
Uniforme masculino da direita
- Camisa branca no padrão da Tenda;
- Calça branca;
- Sapato branco;
- Meia branca;
- Toalha bordada com o ponto do Caboclo Ubirajara;
- Camiseta branca com o logotipo da Tenda;
- Sacola de guias branca;
- Guia azul de cristal;
- Guia de miçangas brancas;
- Rosário com crucifixo conforme o padrão da Tenda.
Uniforme masculino da esquerda
- Camisa preta ou vermelha;
- Calça preta;
- Sapato preto;
- Meia preta;
- Guia preta ou preta e vermelha de miçangas, porcelana ou cristal;
- Sacola de guias preta ou vermelha.
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O uniforme da Tenda deve ser utilizado somente nos dias de trabalho
Uniforme Feminino da direita
- Avental branco no padrão da Tenda;
- Saiote branco;
- Sapato ou sapatilha branca;
- Meia branca;
- Toalha bordada com o ponto do Caboclo Ubirajara;
- Camiseta branca com o logotipo da Tenda;
- Sacola de guias branca;
- Guia azul de crista n° 08;
- Guia de miçanga branca;
- Rosário com crucifixo conforme o padrão da Tenda.
Uniforme Feminino da esquerda
- Camisa preta ou vermelha conforme padrão da Tenda;
- Calça social preta;
- Sapato preto;
- Meia preta;
- Guia preta ou preta e vermelha de miçangas, porcelana ou cristal;
- Sacola de guias preta ou vermelha.
- Saia de Pomba Gira padrão da Tenda
O uniforme da Tenda deve ser utilizado somente nos dias de trabalho.
Não recomendamos a utilização de tênis, calças tipo bailarina, fuzô ou collant.
Recomendamos não utilizar nos trabalhos de direita:
- Maquiagem;
- Brinco;
- Anéis diversos;
- Correntes e pulseiras;
- Esmaltes escuros e de tonalidades fortes;
- Perfumes fortes;
- Roupas coloridas por baixo do avental.
Pedimos que utilizem uma camiseta branca por baixo do avental;
Não se deve utilizar tênis nos trabalhos;
Meias, somente brancas e sem detalhes coloridos;
O uniforme não deve estar rasurado, queimado, sujo ou soltando linhas.
3 - Trabalhos Espirituais
Preparação
Realizar banho de defesa com ervas antes de vir para os trabalhos.
Acender uma vela para entidades na casa das almas antes de iniciar os trabalhos em um pote de
barro pequeno que deve ser retirada no final dos trabalhos.
Não acender velas de esquerda na casa das almas.
Não acender velas na porta da tronqueira.
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Os trabalhos espirituais terão início às 20:00 h ou conforme calendário de trabalhos divulgado
previamente.
O médium não deve sair antes de terminar as sessões.
Caso tenha problemas com condução peça um taxi ou carona a outro médium.
O médium deverá estar posicionado em seu local de trabalho cinco minutos antes do início da
sessão, dirigindo seus pensamentos em prece às entidades espirituais.
Os Fiscais de Terreiro e todos os outros associados deverão tratar com respeito e educação os
frequentadores da assistência e orientá-los nos trabalhos de passes, descarregos e consultas.
Não é permitido ao médium, incorporado ou não, conversar ou ficar virado para a assistência,
antes e durante os trabalhos, e ainda, não é permitido aos associados, conversarem sobre
assuntos alheios às giras, durante as mesmas.
Não é permitido aos médiuns dar objetos e guias aos consulentes.
Chegada das entidades
Não se deve realizar atendimento durante a chegada e subida das entidades;
Os abarés e bojas não devem se deitar no chão para saldar o congá no momento da
incorporação e sim se ajoelhar e bater a cabeça no chão.
Os bojás devem saldar os abarés quando eles chegam todos de uma única vez;
Os abarés devem saldar uns aos outros quando incorporados;
Atendimento dos médiuns
O médium deve pedir autorização ao CCT para consulta ao guia chefe.
O atendimento será feito antes de o médium incorporar na chamada afim estabelecer o melhor
andamento dos trabalhos.
Se não comunicou tenha o bom senso de não ir diretamente.
Respeito às entidades
Todas as entidades devem ser tratadas com o máximo de respeito desde o guia chefe ao
obsessor.
O guia não deve ser questionado;
Ouvir é mais importante do que falar;
Desenvolvimento
Durante a gira o médium deve estar concentrado.
Não se deve colocar a mão, segurar, puxar e falar com o médium quando ele está girando.
Subida das entidades
Todos os rituais devem ser realizados no seu momento adequando.
Na subida não é hora de dançar e sim de subir.
No momento da subida não se deve realizar atendimentos.
A subida ocorre do menor grau para o maior grau.
Comando
Somente o CCT ou Morubixaba pode se dirigir ao terreiro ou assistência.
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Qualquer orientação deve ao terreiro ou assistência deve ter anuência e solicitação do CCT ou
Morubixaba.
Descarrego
Todos os médiuns de consulta devem possuir uma panela de barro ou de ferro com um pano
preto ou vermelho para proceder com o atendimento.
Pedimos que não acendam velas dentro do terreiro.
As velas devem ser firmadas no lado de fora no canteiro de areia.
Todas as médiuns devem ter saia de Pomba Gira e esta deve ser incorporada primeira. Depois
vem o Exu.
Não temos duas linhas de Exu. Pode-se trabalhar com uma ou duas entidades.
Não será permitido sair da corrente para trocar de roupa.
Festividades
Nas festividades de terreiro as oferendas e obrigações são colocadas no lado de fora.
As velas devem ser firmadas sempre na casa das almas ou canteiro de areia.
Nos santuários não se deve colocar velas em arvores ou locais que possam provocar dano ou
incêndio ao meio ambiente.
O 6º. grau deve firmar vela de sete dias branca ou na cor de vibração das entidades no dia das
festividades.
Demais graus, vela palito comum.
4 - Materiais
Caberá ao médium manter e custear seus materiais de trabalho, incluindo suas entregas de
preparação.
Caberá ao médium manter a ordem dos seus pertences e os de suas entidades, e guardá-los nos
lugares destinados para esse fim.
O Terreiro não se responsabiliza por objetos e roupas, deixados em lugares que não são
destinados à organização dos mesmos.
5 – Pontos Cantados
O médium deverá cantar bater palmas e participar dos ritos conforme a dinâmica dos mesmos.
Os pontos cantados são de domínio público e só devem ser executados em ocasiões
pertinentes.
Somente o Mestre Guaú pode fazer a puxada de pontos.
A primeira estrofe é cantada pelo Mestre Guaú e a curimba responde com o restante do ponto.
Não é adequado e é desrespeitoso entrar com ponto ao mesmo tempo em que o Mestre Guaú.
A assistência pode cantar e bater palmas.
6 – Pontos Riscados
Os pontos riscados são de propriedade do terreiro e serão fornecidos aos médiuns conforme
critério do comandante chefe de terreiro.
Serão considerados válidos somente os pontos riscados solicitados pelos comandantes chefes
de terreiro e confirmado pelos guias mentores.
O recolhimento de pontos pode ocorrer em datas de festividades ou em dias destinados ao
mesmo.
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7– Uso de Imagem
Uma vez associado e em concordância com este regimento o médium cede o direito de uso de
sua imagem nas mídias eletrônicas disponibilizadas e a serem disponibilizadas pelo terreiro.
8 - Participação
É dever do médium, participar de todas as sessões, trabalhos e festividades que o templo
realizar.
Não busque desculpas para não cumprir sua missão.
Todas as eventuais faltas deverão ser comunicadas com antecedência.
O médium que ausentar-se por três trabalhos consecutivos estará automaticamente desligado
da corrente mediúnica.
9 - Bebidas e Fumos
Os médiuns não são obrigados a utilizar bebidas e fumos.
As bebidas alcoólicas podem ser substituídas por não alcoólicas conforme orientação das
entidades.
As bebidas servidas aos guias durante as consultas serão controladas para evitar exageros
desnecessários ao bom andamento dos trabalhos.
Somente será permitido servir bebidas alcoólicas e fumos aos Guias dos médiuns de consulta,
ou àqueles que eventualmente forem permitidos pelo Comandante Chefe de Terreiro.
É proibido, conforme Lei vigente, servir fumos (cigarros, charutos, cigarrilhas, etc.) e bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos.
10- Médiuns de consulta
Não prescrever entregas em reinos de orixás e linhas de esquerda tais como cemitério, mata,
encruzilhada, em horários noturnos, sem acompanhamento.
As consultas devem ser objetivas e rápidas, salvo as situações especiais.
Descargas e transportes só devem ser conduzidos pelo guia Morubixaba ou com autorização
do mesmo.
Não é adequado oferecer bebidas alcoólicas aos consulentes.
Nomes devem ser queimados no final do trabalho.
Fotos e roupas devem ser sempre devolvidas ao consulente.
Tratamento espiritual não substitui cuidados médicos ou psicológicos.
11 – Sacramentos
Realizamos os seguintes sacramentos conforme as liturgias da Umbanda:
a) Batismo;
b) Casamento;
c) Ato Fúnebre;
Umbanda é uma religião afro-brasileira.
Não seguimos ou somos subordinados a outras religiões.
Os sacramentos devem ter comunicação prévia e não serão realizados em dias de festividades.
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Casamentos podem ser efetuados mediante apresentação da situação civil dos cônjuges.
Tanto para batismo como casamento devem ser escolhidos padrinhos e madrinhas espirituais e
materiais.
Somente 6º. grau e 7.o. grau são elegíveis para padrinho e madrinha espiritual, sendo um
masculino e outro feminino.
12 – Mudanças de Grau
A mudança de grau ocorre por merecimento e somente o Comandante Chefe de Terreiro
autoriza o mesmo.
São considerados graus:
1º.grau - I – Bojá mirim : Médium cambone;
2º.grau - B – Bojá : Médium de descarga;
3º.grau - T – Bojá guaçú : Médium de Passe;
4º.grau - SCT – Abaré mirim: Médium defensor de terreiro;
5º.grau - CT – Abaré: Médium defensor de comandantes;
6º.grau - SCCT – Abaré guaçú: Médiuns de trabalho;
7º.grau - CCT – Morubixaba: Mãe ou Pai espiritual.
CA – Cambone de assistência: responsável pela assistência;
CC – Cambone Chefe: Responsável pela Cambonagem do Morubixaba;
MG – Mestre Guaú : Responsável pelos atabaques e pela curimba.
Passes podem ser realizados a partir do 2º.grau.
Consultas podem ser realizadas a partir do 4º.grau.
13 - Mensalidades
O valor da mensalidade é fixado tesouraria.
O associado efetivo que faltar ao pagamento de suas mensalidades por mais de três meses, será
considerado renunciante aos seus direitos e terá, em consequência, a matrícula cancelada.
A mensalidade é efetivada via boleto bancário.
Passagens e entradas serão incluídas aos boletos e não serão devolvidos caso o médium não
participe do evento.
14 – Limpeza e encerramento
Todos os médiuns deverão participar da limpeza e organização a Tenda e praticar o zelo dos
bens materiais e patrimoniais do mesmo, inclusive orientar os frequentadores da assistência e
os outros médiuns do terreiro.
Todos devem colaborar com a limpeza, guardando banquinhos, potes de areia, panos e outros.
A louça deve ser lavada e o terreiro verificado para que todo lixo gerado seja descartado.
As velas da casa das almas devem ser retiradas e colocadas no canteiro de areia.
15 – Ervas medicinais
As ervas medicinais são utilizadas nas religiões afro-brasileiras e formam a base de sustentação
espiritual da mesma.
São consideradas ervas de terreiro na Umbanda: arruda, guiné, alecrim, alfazema, espada,
jurema e rosa branca.
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Essas ervas devem ser cultivadas na residência do médium e serão utilizadas para os banhos
ritualísticos antes dos trabalhos.
Cada Orixá possui seu conjunto ervas pertinentes que podem ser quentes ou frias cabendo ao
médium preparar sua horta residencial.
16 – Ética
Todos os associados devem ter respeito ao comandante chefe de terreiro.
São premissas básicas:
- Respeito
- Obediência
- Participação
O associado não deve participar de outros de templos religiosos sem o conhecimento e
autorização do comandante chefe de terreiro.
Tudo que se passa no terreiro deve ficar no terreiro, o médium não deve comentar a vida
alheia e os resultados das consultas.
17 – Obrigações e oferendas
As oferendas devem ser realizadas com elementos que não causem poluição ao meio ambiente,
dano a flora e a fauna e possam colocar em risco outras pessoas.
Pano, plástico, vidro devem ser eliminados das oferendas.
O uso de aguidá e outros potes de barro podem ser utilizados, porém os alimentos devem ser
colocados em folhas de taioba, couve ou alface no momento do despacho.
18 – Visitantes
Somente o 7º.grau pode interagir com Pais e Mães de outros terreiros.
19 – Diversidade
As religiões afro-brasileiras acreditam na diversidade.
Respeitamos todas as orientações sexuais, gênero, étnica, política, religiosa e qualquer outra
indicação social.
20- Contato
Todos os problemas e soluções da religião devem ser resolvidos no terreiro;
Contatos através do e-mail: umbanda@tendadeumbanda.org
Celular: (11) 9 9877 2354
Site da Tenda: http://www.tendadeumbanda.org

