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Dentre as crenças que descrevem as mudanças sutis e drásticas dos estados de consci-
ência destaca-se a Quimbanda Brasileira. Tais mudanças ocorrem principalmente a-
través do constante contato entre os vivos e os Poderosos Mortos os quais nossa Tra-
dição nomina como Exu e Pombagira. A ação desses espíritos, por mais simples que 
sejam, produz uma alteração progressiva através dos aspectos experimentais e esses 
fenômenos produzem a quebra da previsibilidade causal e a expansão excepcional da 

mente dos adeptos.1 
Minhas observações sobre o Universo convencem-me que existem Seres de inteli-

gência e poder de uma qualidade muito superior do que qualquer coisa que nós pos-
samos conceber como humano; eles não são necessariamente baseados nas estruturas 
nervosas e cerebrais que nós conhecemos; a única chance para a humanidade avançar 
como um todo é fazer com que individualmente cada humano entre em contato com 

estes Seres.2 
 
 

xiste um consenso generalizado em comparar a ação e personali-
dade dos Exus e Pombagiras da Quimbanda com os daimones da 
cultura teúrgica grega – que inclui a religião grega popular, a teur-
gia clássica neoplatônica, a feitiçaria dos PAPIROS MÁGICOS GREGOS e 

os diversos cultos de mistérios da Antiguidade – e da tradição dos grimórios 
medievais, salomônicos e outros. Esse consenso foi cristalizado a partir de 
1951 com a publicação de uma obra muito influente de autoria de Aluizio 
Fontenelle, intitulada de EXU (Gráfica Editora Aurora, 1951). Nessa obra o 
autor relaciona um grupo de Exus aos demônios do GRIMORIUM VERUM. Desde 
sua matriz no Rio de Janeiro, a Macumba,3 a tradição da Quimbanda é asso-
ciada a feitiçaria ibérica. Quando as bruxas da feitiçaria ibérica foram exila-
das no Brasil no Séc. XVI, com elas vieram os manuais ou grimórios de feiti-

                                                            
1 Danilo Coppini, VENERANDO OS PODEROSOS MORTOS. 
2 Aleister Crowley, MAGICK WHITOUT TEARS. 
3 Os movimentos que dão nascimento e origem a Quimbanda Brasileira são a Cabula (Séc. XIX) e a Macumba 
(Séc. XX). Na Cabula utilizava-se extensivamente material retirado dos grimórios medievais e magia popular 
ibérica como o Selo de Salomão, candelabros com velas etc.; na Macumba desenvolveu-se o uso dos pontos 
riscados como conhecemos hoje, na época largamente influenciados pela tradição dos grimórios e feitiçaria 
ibérica. Em ambas as tradições o espírito ou guia que se manifestava incorporado nos médiuns usavam tabaco 
(charutos) e bebidas alcoólicas. Os espíritos manifestavam-se nas engiras, termo que deu origem ao que co-
nhecemos hoje como gira, rituais que abrem zonas de poder e atraem os espíritos a incorporação mediúnica. É 
da Cabula a origem de se escolher ou ser escolhido por um protetor espiritual, o que hoje chamamos de Exu 
Pessoal na Quimbanda. 

E 



çaria medievais e as edições populares de O LIVRO DE SÃO CIPRIANO, ampla-
mente influenciadas pelo GRIMORIUM VERUM e outros como o VERITABLE MAGIE 

NOIR. A influência destes grimórios chegou no Brasil com estas bruxas. 
 

 
 

Equivalência entre as falanges de Exu e a hierarquia demoníaca no 
Livro EXU de Aluizio Fontenelle de 1951. 

  



A citação abaixo destaca a ênfase pejorativa da palavra macumba e demons-
tra como a feitiçaria ibérica influenciou a formação da Quimbanda Brasileira 
a partir da macumba: 
 

Em fins do século passado, existiam, no Rio de Janeiro, várias modalidades de culto 
que denotavam, nitidamente, a origem africana, embora já bem distanciadas da crença 
trazida pelos escravos. A magia dos velhos africanos, transmitida oralmente através 
de gerações, desvirtuava-se, mesclada com as feitiçarias vindas de Portugal onde, no 
dizer de Morales de los Rios, existiram sempre feitiços, rezas e supertições.4 

As «macumbas» – mistura de catolicismo, fetichismo negro e crenças nativas – mul-
tiplicavam-se; tomou vulto a atividade remunerada do feiticeiro, o «trabalho feito» 
passou a ordem do dia, dando motivo a outro, para lhe destruir os efeitos maléficos; 
generalizaram-se os «despachos», visando se obter favores para uns e prejudicar ter-
ceiros; aves e animais eram sacrificados, com as mais diversas finalidades; exigiam-se 
objetos raros para homenagear entidades ou satisfazer elementos do baixo astral. 
Sempre, porém, obedecendo aos objetivos primordiais: aumentar a renda do feiticeiro 
ou «derrubar» – termo que esteve muito em voga – os que não se curvassem ante os 
seus poderes ou pretendessem fazer-lhe concorrência.5 

 
O livro de Fontenelle resgata a gênese da influência demonológica medieval 
na formação do imaginário estético da Quimbanda Brasileira: 
 

Aluízio Fontenelle tem uma postura dura e critica na sua forma de expressar a Um-
banda. Apresenta influencias diversas com ênfase para hinduísmo, teosofia, cabala e 
alta magia europeia. Ressalta a existência de um aspecto esotérico, fechado e oculto, 
em todas as religiões, propondo a busca pelos «reais fundamentos» da Umbanda em 
seu aspecto esotérico. 

Apresenta as Sete Linhas de Umbanda e suas Legiões por meio do modelo criado por 
Lourenço Braga (UMBANDA E QUIMBANDA, 1942). No entanto é justamente com relação a 
Exu que este autor irá inovar e tornar-se um dos escritores mais copiados e mal com-
preendido na religião. 

A busca pela «Umbanda Esotérica e Iniciática» o levou, assim como a outros umban-
distas, a buscar o «supra sumo» da religião em outras culturas. Aluízio Fontenelle é o 
primeiro autor a comparar os exus de Umbanda com os demônios da Goécia, «Magia 
Negra» europeia. Se por um lado ele teve intenção de elevar o padrão intelectual da 
religião, por outro deu inicio a uma «demonização» do exu de dentro para fora, como 
se já não basta-se a externa. Ou seja atribuiu aos tão conhecidos nomes de exus em su-
as populares falanges, nomes tão ou mais conhecidos na «Magia Negra». 

Desta forma Aluízio Fontenelle foi o primeiro autor umbandista a relacionar os no-
mes de exus de umbanda com nomes da «Magia Negativa» (Magia Negra) europeia. 
Foi copiado ou simplesmente serviu de inspiração para autores como Decelso, Antônio 
de Alva, José Maria Bittencourt, N. A. Molina e tantos outros autores posteriores a ado-
tar este sincretismo entre Umbanda, Quimbanda e Goécia [...]. Claro que há contribui-
ções positivas e negativas por parte de todos os autores, no entanto a partir do mo-
mento que identificamos exus como «demônios» ou «pretensos demônios», em seu 
sentido popular de ser, nós mesmos estamos dando lenha para aquecer a fogueira da 
discriminação e do preconceito. Suas tabelas e relação foram largamente usadas pela 
«Quimbanda» brasileira.6 

 
A partir de Fontenelle Exu a rigor foi considerado um demônio tanto no i-
maginário popular quanto nas inúmeras interpretações de Quimbanda que 

                                                            
4 [Nota]: É da tradição de feitiçaria ibérica que a magia brasileira toma sua influência da tradição cipriânica. 
Veja O ESPÍRITO DE SÃO CIPRIANO, Fernando de Ligório. 
5 Omolubà, DOUTRINA E PRÁTICAS UMBANDISTAS, Ícone Editora, 2015. 
6 Fonte: http://misterioexu.blogspot.com/2016/02/a-demonizacao-de-exu-dentro-da-umbanda.html. 

http://misterioexu.blogspot.com/2016/02/a-demonizacao-de-exu-dentro-da-umbanda.html


nasceram no Brasil. Sua obra pode ser considerada uma das maiores inspi-
rações para formação e estruturação de muitos seguimentos de Quimbanda. 
Neste ensaio pretende-se demonstrar que Exus e Pombagiras não são de-
mônios (na interpretação cristã) ou mesmo daimones na interpretação grega 
tradicional, muito embora possam compartilhar de aspectos semelhantes. 
Eu destaquei esses aspectos semelhantes em uma nota em meu Site Filosofia 
Oculta, nota essa que intitulei Daimones & Exus/Pombagiras. Reproduzo a 
seguir um excerto da nota a título de esclarecimento sobre o tema: 
 

Como vimos em nosso estudo, a palavra daimon evoluiu com o tempo. Ela aparece 
primeiro na ILÍADA e na ODISSEIA de Homero como referência aos próprios deuses do 
Olimpo. Em Hesíodo os daimones aparecem como a alma dos homens que haviam vi-
vido na era dourada da humanidade, responsáveis por distribuir as riquezas pelo 
mundo. O daimon como distribuidor de coisas boas ou ruins está em acordo com a ori-
gem etimológica da palavra. Nesse contexto, Zeus seria o grande daimon, por distribu-
ir todas as coisas boas, mas também ruins, a humanidade. O interessante é que em He-
síodo os daimones passam a ser criaturas espirituais intermediárias entre os homens e 
os deuses, além de terem a conotação de almas de mortos. Platão reforça a ideia dos 
daimones como criaturas espirituais intermediárias e distribuidoras de riquezas, des-
tacando Eros como o grande daimon. No fim da Antiguidade a palavra daimon já era 
utilizada como sinônimo de espírito, indicando qualquer agente espiritual, não impor-
tando a diferença. Mortos, criaturas da natureza e deuses, todos eram chamados de 
daimones. Herdando concepções de Plotino, Jâmblico destaca o valor do daimon pesso-
al, ideia fundamental por trás do conceito medieval e moderno de Sagrado Anjo Guar-
dião. É somente na SEPTUAGINTA, i.e. o Velho Testamento traduzido para o grego koiné 
no Séc. III d.C. pela primeira vez, que a palavra daimon aparece de forma pejorativa, 
designando os deuses adorados por outras nações. É a partir da SEPTUAGINTA que os 
termos daimon (demônio) e anjo começam a ter o significado que hoje conhecemos e 
usamos. 

Com relação aos Exus/Pombagiras da Quimbanda: são eles daimones da goécia? 
Não há como fazer comparações seguras entre os daimones gregos e os Exus e Pom-

bagiras da Quimbanda. Para começar lhe corrigindo é melhor dizer daimones gregos 
do que daimones da goécia, afinal, não é apenas a goécia que lida com daimones, mas a 
teurgia em si e de modo geral a religião grega antiga. Goécia, tecnicamente, é um tipo 
de técnica que originalmente tratava-se de lidar com alma dos mortos apenas. Nesse 
sentido, a Quimbanda é de certo modo uma goécia brasileira, levando em consideração 
essa tecnicidade. Com a importação da teurgia dos caldeus e evolução do pensamento 
mágico grego, logo a goécia e teurgia passam a operar com daimones sendo eles espíri-
tos natureza e deidades em geral como deuses e deusas. 

Na Quimbanda os Exus e Pombagiras são alma dos mortos deificadas. O que incluiria 
eles na categoria de daimones, mas é incorreto dizer isso, haja visto que são culturas 
bem distintas. É mais fácil e correto dizer que Exus e Pombagiras compartilham com 
os daimones gregos características em comum. 

Quem são mais poderosos: daimones gregos ou Exus e Pombagiras? 
Neste caso eu convoco a memória de Jâmblico que diz serem tolos os que adoram 

deuses de outras culturas. Para um grego, certamente, lidar com daimones e tirar deles 
maior proveito e eficácia magística é muito melhor do que tratar com Exus e Pombagi-
ras, criaturas espirituais de uma cultura completamente diferente da grega. Assim, pa-
ra um feiticeiro brasileiro, maior proveito e eficácia magística ele terá ao lidar com 
Exus e Pombagiras. Então para nós brasileiros os Exus e Pombagiras são muito mais 
poderosos. 

  



 
Trabalho de magia negra realizado pelo autor na linha de 

Eguns na autoridade espiritual do Exu Capa Preta. 

 
Embora compartilhem aspectos semelhantes, daimones e Exus/Pombagiras, 
não se tratam de criaturas equivalentes, não são a mesma coisa. Então quem 
são Exus e Pombagiras? Na nota acima essa resposta lhe foi revelada: almas 
deificadas e como tal, também conhecidas pelo termo Poderosos Mortos. Co-
mo veremos, eles têm sido considerados o pivô fundamental da prática ge-
nuína de feitiçaria (e sistemas de magia), porque o contato com eles revitali-
za as forças espirituais do feiticeiro. É a assistência espiritual ou conheci-
mento & conversação com estes Poderosos Mortos o agente de gnose que 
transforma, transmuta e refina as faculdades da alma. Nos tempos de aridez 
espiritual, é o sangue ancestral dos Poderosos Mortos que encharca a terra 
seca da alma, restabelecendo sua vida e revitalizando suas forças. Nos siste-
mas tradicionais de desenvolvimento espiritual, tornar-se um deles, partici-
par de sua Gira, Companhia de Santos ou Sabbath das Bruxas, ter este mere-
cimento, é um dos objetivos fundamentais da jornada magística. 

Compreenda os Poderosos Mortos como mortos santificados, ilumina-
dos ou sagrados. Dessa maneira eles não são qualquer tipo de mortos, pois 
conquistaram um elevado nível de conhecimento e iluminação espiritual por 
meio de um processo de deificação, responsável por transmutar e refinar as 
qualidades da alma. Na tradição da Quimbanda, mortos que participaram do 
processo de deificação da alma e tiveram sucesso em fazê-lo são integrados 
nas falanges de Exus e Pombagiras; mortos que desencarnaram sem passar 
por este processo de deificação da alma tornam-se Eguns no desencarne. 
Estes mortos podem, no entanto, tornarem-se Exus e Pombagiras. A Quim-



banda Matriz, por exemplo, trabalha com o regate de Eguns para que se tor-
nem Exus ou Pombagiras. Aqueles mortos que passaram pelo processo de 
deificação e não obtiveram sucesso tornam-se Quiumbas, feiticeiros desen-
carnados malignos que vampirizam (comem) ou utilizam Eguns aos seus 
serviços. A prática ou técnica espiritual para lidar com estes Quiumbas onde 
o feiticeiro-kimbanda os coloca aos seus serviços chama-se Quiumbanda. 

Toda cultura mágica reconhece o valor daqueles mortos que obtiveram 
sucesso ao trilhar a jornada espiritual. Estes mortos deificados tornam-se 
exemplos a serem seguidos por aqueles que ainda buscam pelo mesmo su-
cesso na jornada. Na tradição da Quimbanda os Poderosos Mortos são espí-
ritos de antigos feiticeiros, xamãs, bruxos, magos e alquimistas, profundos 
conhecedores da Arte dos Sábios que inspiram o caminho do feiticeiro-
kimbanda. Então, os Exus e Pombagiras são para o feiticeiro-kimbanda o que 
os Mestres Ascencionados são para os teósofos e outros que utilizam o sis-
tema e a linguagem de Blavatsky, como os eubiotas da Sociedade Brasileira 
de Eubiose, que defende um sistema brasileiro de teosofia. 

Os Poderosos Mortos no sistema de Blavatsky são os Mestres do Orien-
te, um conjunto de instrutores e guias espirituais constituídos fundamen-
talmente de bodhisattvas. Um bodhisattva é um adepto que busca o estado 
búdico de alma, não por apego a sua jornada e iluminação espiritual, mas 
pela evolução da humanidade. Trata-se de um adepto iluminado que vive em 
um estado trans-humano, quer dizer, entre a consciência humana e o estado 
de consciência de realização plena de quem conquistou o nirvāna. No Orien-
te é comum a ideia de que um bodhisattva ou mestre espiritual que conquis-
tou a iluminação torna-se um siddha, quer dizer, um adepto com conheci-
mento e terríveis poderes de magia, capaz de manter a imortalidade do cor-
po físico. No taoismo chinês, por exemplo, mestres que aprenderam a mani-
pular o tao através de um refinado processo alquímico por meio tas técnicas 
taoistas tornam-se imortais. Eles são descritos como magos, xamãs e feiticei-
ros detentores de poderes mágicos e conhecedores da magia, humanos que 
transcenderam a condição humana. Por conta dessa ideia, os Mestres do Ori-
ente venerados pelos teósofos podem manter ou se manifestar através de 
corpos físicos. Alguns relatam que estes mestres possuem o corpo físico e 
são capazes de desintegra-los e fazerem os aparecer novamente onde e 
quando querem. O Conde de St. German, o Mestre Mória, o Mestre Kutumi, o 
Mestre Jesus Cristo e outros tantos completam a falange de Mestres do Orien-
te. Uma das mais conhecidas histórias destes Mestres do Oriente é a da bodhi-
sattva Quan Yin. Ao conquistar o nirvāna, Quan Yin escutou os milhares de 
gritos de dor e aflição de mães e filhos que sofrem pelo mundo. Ela então 
renunciou sua iluminação para estar entre os homens até que eles tenham 
plenas condições de se iluminarem. Então como uma bodhisattva que vive 
em dois planos, o secular e o espiritual, ela tornou-se capaz de ouvir e supor-
tar as preces de milhares de clementes por auxílio espiritual. 

Com o advento do revivamento maçônico-rosacruciano do fim do Séc. 
XVIII, essa ideia dos Mestres do Oriente ampliou-se, tomando novos cami-



nhos. A Sociedade Teosófica de Blavatsky iniciou um intenso fluxo de maté-
rias ocultistas orientais que influenciou e alimentou um renascimento mági-
co-iluminista na Europa. A partir de Blavatsky, quando tradições ocultistas 
orientais e ocidentais puderam ser comparadas e integradas, possibilitou-se 
a formação de novas narrativas espirituais. Ordens paramaçônicas começa-
ram a agrupar conhecimento oculto do Ocidente e Oriente, criando sistemas 
mistos que incluíam técnicas mágico-espirituais de culturas diversas. Yoga, 
meditação, vegetarianismo e alquimia orientais tornaram-se matérias nos 
currículos iniciáticos da Tradição Esotérica Ocidental moderna ao lado de 
kemetismo, hermetismo etc. O resultado disso foi a eclosão de um sem-
número de sistemas confusos, fantasiosos e falastrões. A Ordem Hermética 
da Aurora Dourada pode ser considerada uma continuadora do processo de 
abertura espiritual iniciado pela Sociedade Teosófica. Aleister Crowley, por 
exemplo, considerava-se um continuador do trabalho de Blavatsky, mas nos 
seus próprios termos. Kenneth Grant, fiel discípulo de Crowley, argumenta 
em sua obra RENASCER DA MAGIA que Aleister Crowley e o sistema thelêmico 
de iniciação não foram somente a continuação do trabalho de Blavatsky, mas 
também um resultado espiritual do trabalho dela. 

Na Ordem Hermética da Aurora Dourada 
os Poderosos Mortos ou Mestres do Oriente de 
Blavatsky manifestaram-se como os Chefes Se-
cretos. Essa ideia dos Chefes Secretos foi apro-
priada por Aleister Crowley em seu sistema the-
lêmico dos escombros da Aurora Dourada. Um 
dos fundadores da Aurora Dourada, S.L. Mac-
Gregor Mathers, dizia-se estar em comunicação 
com os Chefes Secretos. Ele afirmava receber 
deles as instruções da ordem. Aqui os Chefes 
Secretos constituíam um conjunto invisível de 
adeptos emancipados que guiavam a hierarquia 
visível de mestres da ordem. Os Chefes Secretos 
eram então os Chefes espirituais que constituí-
am a terceira ordem, jamais conquistada em 
corpo físico. Eles ditavam as regras para segun-
da ordem, o conjunto de adeptos mortais que 
comandavam as regras da primeira ordem. Essa 
hierarquia espiritual foi mapeada sobre o glifo 
da Árvore da Vida. Os Chefe Secretos nesse glifo 
eram alocados nas supernas, as três últimas e 
mais elevadas sephiroth da Árvore da Vida. Ma-
thers demonstra certa confusão de ideias ao fa-
lar sobre eles em 1896 aos membros da segunda 
ordem: 

 
Em relação aos Chefes Secretos com quem eu estou em contato e de quem eu tenho 
recebido a sabedoria da Segunda Ordem que eu lhes comuniquei, não posso dizer-lhes 

Árvore da Vida com os dez Se-

phiroth e os vinte e dois cami-

nhos com seus atributos ele-

mentais, astrológicos e taróticos 

arranjados em concordância 

com a Tradição Oculta Iniciáti-

ca moderna. 



nada. Eu nem mesmo sei seus nomes terrestres e eu os tenho visto com muita rarida-
de em seus corpos físicos [...]. Eles costumavam me encontrar fisicamente em uma é-
poca e lugar fixados com antecedência. De minha parte eu creio que eles sejam seres 
humanos vivendo na terra, mas imbuídos de poderes terríveis e super-humanos [...]. 
Meus encontros físicos com eles têm mostrado-me quão difícil é para um mortal, ainda 
que «avançado», suportar a presença deles [...]. Eu não quero dizer que durante meus 
raros encontros com Eles eu experimentei o mesmo sentimento de depressão física in-
tensa que acompanha a perda do magnetismo. Ao contrário, eu senti que estava em 
contato com uma força tão terrível que eu somente a comparo ao choque que alguém 
receberia de um relâmpago durante uma grande tempestade, experimentando ao 
mesmo tempo grande dificuldade de respirar [...]. A prostração nervosa da qual eu fa-
lei foi acompanhada por suores frios e um intenso sangramento no nariz, boca e às ve-
zes nos ouvidos.7 

 

Mathers como podemos ver, assim como Blavatsky, acreditava na existência 
corpórea dos Chefes Secretos, no entanto, adeptos avançados teriam plenas 
condições de se comunicarem com os Chefes Secretos espiritualmente. Essa 
comunicação com base na espiritualidade particular de cada um, quer dizer, 
sua mediunidade ou paranormalidade desperta, ou mesmo por meio de es-
tados alterados de consciência, podia por sua vez criar na mente de alguns 
adeptos uma confusão de realidades. Em sua obra A FONTE DE HÉCATE, Kenne-
th Grant chama essa confusão ou entrecruzamento de realidades de perico-
rese, um fenômeno que possibilita, por exemplo, a manifestação do que se 
conhece como poltergeist. Os Mestres do Oriente da Grande Fraternidade 
Branca venerados pelos teósofos são os mesmos Chefes Secretos venerados 
pelos magistas da Aurora Dourada e thelemitas da Astrum Argentum. Existe 
uma corrente de continuidade espiritual entre Blavatsky, Mathers e Crowley. 
Os Chefes Secretos, portanto, usaram adeptos e metodologias distintas para 
influenciarem os rumos espirituais da humanidade nesta nova era, integran-
do os ocultismos ocidental e oriental. 

Como os Exus e Pombagiras da Quimbanda, os Mestres do Oriente ou 
Chefes Secretos da Grande Fraternidade Branca, também identificados como 
Adeptos dos Planos Internos, considerados mestres iluminados e secretos aos 
profanos, foram magos, feiticeiros, bruxos e alquimistas que passaram e fo-
ram bem sucedidos na deificação de suas almas, quer dizer, se iluminaram 
espiritualmente. Aleister Crowley, assim como Mathers, afirmou estar em 
contato com os Chefes Secretos e a partir deles codificou uma doutrina místi-
ca chamada de thelema. Sobre os Chefes Secretos e compartilhando das 
mesmas impressões de Blavatsky e Mathers, Crowley afirmou: 
 

Eles podem induzir uma menina a bordar uma tapeçaria, ou dar início a um movimen-
to político para culminaria em uma guerra mundial, todos em busca de um plano intei-
ramente fora do alcance e da compreensão dos pensadores mais profundos e mais su-
tis. [...] Mas quem são eles? [...] Eles são homens, no sentido usual da palavra? Eles po-

dem estar encarnados ou desencarnados: isto é uma matéria de Sua conveniência.8 

  

                                                            
7 S.L. MacGregor Mathers citado por Kenneth Grant em ALEISTER CROWLEY & O DEUS OCULTO, tradução pessoal. 
8 Aleister Crowley, MAGICK WHITOUT TEARS. 



Com e influenciados pelo revivamento mágico-maçônico-rosacruciano do 
fim do Séc. VIII e seu ápice, a formação da Ordem Hermética da Aurora Dou-
rada, nasceram movimentos neopagãos baseados nas mesmas premissas 
modernas. Um deles, talvez o mais notoriamente conhecido, foi a feitiçaria 
moderna inglesa encabeçada por Gerald Gardner, fundador da feitiçaria tra-
dicional chamada Wicca. As bases de formação da Wicca são os ensinamen-
tos fragmentados do de um coven chamado New Forest, magia popular e o-
cultismo ingleses, a magia cerimonial moderna de Crowley e a magia tradi-
cional salomônica da Idade Média. 

Embora poucos se atentem ao fato, assim como Crowley e sua doutrina 
thelêmica podem ser considerados o resultado do trabalho de Blavatsky, 
Gardner e sua Wicca podem ser considerados também o resultado e a conti-
nuação do trabalho de Crowley. É na Wicca de Gardner que pela primeira 
vez os Chefes Secretos da Grande Fraternidade Branca são apresentados co-
mo os Poderosos Mortos da tradição da feitiçaria, ecoando as vozes da feiti-
çaria praticada na Europa nos Sécs. XV e XVI. O conhecimento desta tradição 
medieval de feitiçaria foi transmitido a Gardner de alguma forma misteriosa. 
É interessante notar que os diversos ciclos de reencarnação e a deificação da 
alma para Gardner estão em sincronia com a interpretação da feitiçaria da 
Antiguidade e Idade Média, coincidindo com a interpretação da Quimbanda: 
 

Pode parecer que envolve uma série infinita de reencarnações; mas me disseram que 
em algum tempo você se torna poderoso, também chamado de poderoso morto. Nada 
pude aprender sobre eles, mas me parecem uma espécie de semideuses - mas também 

poder-se-ia chamá-los de santos.9 

 
Gardner também descreve que um dos benefícios em ser admitido em um 
coven de feitiçaria é o contato com os Poderosos Mortos: 
 

Estou proibido de revelar algo mais; mas, se você aceitar a regra dela [a Deusa], tem a 
promessa de vários benefícios e um deles é ser admitido no círculo, apresentado os 
Poderosos Mortos e aos membros do culto.10 

 
A seguinte declaração de Gardner sobre os Poderosos Mortos faz uma ponte 
entre a comunicação e trado de um feiticeiro-kimbanda com Exus e Pomba-
giras. No entanto, na citação Gardner os compara com santos, veja: 
 

Você não deve pedir diretamente a Ele o que você quer, mas rezar para algum santo, 
que é um homem morto, da forma como o vemos, embora alguém a quem poderíamos 
chamar de poderoso morto, e você deve lhe dar dinheiro antes de esperar receber fa-
vores. 

 
Na tradição da Quimbanda, Exus e Pombagiras não trabalham de graça. O 
feiticeiro-kimbanda em conhecimento & conversação com eles deve pagar o 
preço lhe exigido para que obtenha favores deles. Esse tema, no entanto, e-

                                                            
9 Gerald Gardner, BRUXARIA HOJE. Madras, 2013. 
10 Ibidem. 



xige minuciosos detalhes para compreensão profunda e o deixaremos para 
outro capítulo. 

Em sua obra O SIGNIFICADO DA BRUXARIA, Gardner os descreve apenas 
como Poderosos e afirma que eles podem se manifestar, caso queiram, como 
deuses, como os guardiões das direções do espaço. Gardner também os a-
presenta como os Anciãos do Culto das Bruxas, colocando ênfase que o feiti-
ceiro pode se tornar um deles se emancipando do ciclo de reencarnações: 
 

As bruxas modernas acreditam que no momento da morte os «Poderosos», os Anciãos 
do culto, vêm a elas com flores e as levam a um lugar favorecido onde se encontram os 

iniciados que se foram antes dela.11 

 
Robert Cochrane, um bruxo do Clã Tubalcain que foi contemporâneo de 
Gardner e seu opositor, tem sua própria abordagem acerca dos Poderosos 
Mortos, embora ele não os identifique por este nome. Enquanto Gardner 
demonstrava apenas ser ciente da existência deles, Cochrane ensinava mé-
todos para o conhecimento & conversação com eles. Cochrane defendia uma 
feitiçaria mais pé no chão, baseada na transmissão pessoal dentro de clãs 
organizados, uma forma mais tradicional de feitiçaria do que aquela popular 
ensinada por Gardner. Na tradição de bruxaria de Cochrane os Poderosos 
Mortos eram reconhecidos como a Companhia Oculta. No Clã de Tubalcain 
prefere-se usar esse termo porque eles passam a caminhar e trabalhar ocul-
tamente junto ao adepto após sua iniciação no clã. 

Os Poderosos Mortos, almas deificadas de feiticeiros, xamãs, magos e al-
quimistas pelo mundo, aparecem com muitos nomes em várias outras tradi-
ções modernas e antigas. Sobre eles em A DOUTRINA CÓSMICA (Pensamento, 
1988), Dion Fortune diz: O que você é agora, eles um dia foram; o que eles são 
agora, um dia você pode ser. E como veremos adiante, essa frase de Fortune 
agrega o conhecimento arcano acerca deles. Os Poderosos Mortos são os 
mestres invisíveis de muitas tradições uma vez encarnados na matéria e que 
estão em conexão com muitos adeptos segundo suas próprias tradições e 
que os inspiram, protegem e instruem. Mestres Ascencionados (teosofia), 
bodhisattvas (budismo), Nemos (thelema), Grande Fraternidade Branca (te-
osofia/thelema), Adeptos dos Planos Internos (Aurora Dourada), Santos I-
luminados (cristianismo católico), Heróis e Semideuses (religião e teurgia 
gregas), Companhia dos Guardiões de Avalon (mitologia britânica arturia-
na), Einherjar (mitologia nórdica), Antigos da Casa de Israel (religião judai-
ca), Tzaddikim e Maggid (misticismo judaico), Exus e Pombagiras (Quim-
banda Brasileira), Ngangas (cultura kimbanda africana) etc.12 

Então, respeitosamente discordando de Aluizio Fontenelle em sua obra 
intitulada de EXU, os Exus e Pombagiras da Quimbanda Brasileira não possu-
em similaridade com os demônios do GRIMORIUM VERUM e outros, fora a in-
fluência iconográfica na formação do culto. 

                                                            
11 Gerald Gardner, O SIGNIFICADO DA BRUXARIA. Madras, 2014. 
12 O leitor é incentivado a estudar cada uma dessas tradições e tirar suas próprias conclusões. 



Tendo destacado a semelhança entre daimones gregos e os Exus e 
Pombagiras, seguindo com a demonstração de que não se tratam de demô-
nios, mas almas deificadas, a seguir vamos nos debruçar sobre um aspecto 
espiritual da Quimbanda pouco explorado: a deificação da alma para tornar-
se um Exu ou Pombagira após a morte. 

Toda tradição religiosa, mágica e mística oferece um caminho e um ob-
jetivo a ser seguido e conquistado; ele representa uma consecução espiritual 
final, a realização de um projeto ou obra, a coroação de uma árdua jornada 
de iniciação. Na tradição da Quimbanda, o feiticeiro-kimbanda espera tor-
nar-se um Exu ou Pombagira, integrando a grande falange de Poderosos 
Mortos, os Chefes Secretos da Quimbanda. Duas fórmulas mágicas são usadas 
para esse processo de deificação: i. o contato com espíritos; e ii. a cerimônia 
de sacrifício magístico ou corte. Como vimos nas duas citações que abrem 
este ensaio, o contato com espíritos refina e amplia as capacidades da alma; 
o corte, por outro lado, purifica a alma de suas mazelas, capacitando-a ao 
processo alquímico de deificação. 

Essa crença da alma deificada na Quimbanda Brasileira está em direta 
concordância com os feiticeiros da Antiguidade. Como temos estudado no 
Curso de Filosofia Oculta, os feiticeiros dos PAPIROS MÁGICOS GREGOS se preo-
cupavam com a deificação de suas almas e um dos procedimentos magísticos 
utilizados por eles foi o sacrifício cerimonial de um animal. Após ser sacrifi-
cado por meio de um rito de afogamento, um falcão torna-se um paredros, 
quer dizer, um espírito assistente deificado. Todo animal sacrificado ceri-
monialmente torna-se um espírito deificado e pode constituir o conjunto de 
espíritos familiares do feiticeiro nas crenças dos magos da Antiguidade. So-
mente uma alma deificada pode deificar outra alma. O espírito deificado pelo 
mago posteriormente o deificaria no fim da vida. A mitologia grega está re-
pleta de relatos de deuses deificando almas humanas em heróis ou semideu-
ses. Na feitiçaria-kimbanda não é diferente: o contato com os Poderosos 
Mortos da Quimbanda, os Exus e Pombagiras, refina as qualidades da alma e 
amplia a consciência dos adeptos, preparando-os para deificação. O feiticei-
ro-kimbanda espera que seu guia ou Exu Pessoal lhe auxilie a tornar-se, no 
fim de sua vida, em um Exu. 

A escolha do falcão pelo mago dos papiros gregos é interessante. Este é 
um animal que voa nos ares mais altos. Os feiticeiros dos papiros pensavam 
que, por causa dessa capacidade, o paredros iria levar a alma deles para lon-
ge do Hades, pois passar o pós-morte no submundo não era algo que alguém 
quisesse na Antiguidade, no entanto, entendia-se que bem poucos eram a-
graciados pelos deuses para se livrarem do cativeiro do Hades. Os feiticeiros, 
por outro lado, detinham tecnologia mágica para se libertarem magicamente 
do Hades. A deificação de um animal era uma dessas tecnologias; talvez a 
mais poderosa. 

Vejamos um exemplo prático na tradição da Quimbanda: uma das 
Pombagiras muito especiais de trabalho é Maria Mulambo. Sua ação na alma 
dos adeptos dá início a um profundo processo alquímico de transmutação 



que opera sobre o lixo psíquico/psicossomático que entulhamos nas estra-
das sinuosas da vida. Por conta desse entulho que trazemos na alma, chega-
mos na Quimbanda com a alma mulamba, quer dizer, suja, maltrapilha. Mas 
a Quimbanda é uma tradição-mestra de recondicionamento da alma e trans-
formação espiritual. A Pombagiga Maria Mulambo atua na transmutação do 
lixo interno que carregamos, nossos vícios mais asquerosos e profundos, 
nossos medos mais infundados, por isso é uma das Pombagiras mais ativas 
da Quimbanda. Ela tornou-se uma Pombagira por ter suportado muita dor e 
sofrimento enquanto escrava, tornando-se um símbolo de resistência espiri-
tual diante os intempéries da vida e revolta contras cadeias de estagnação 
que prendem a alma em sua glória e expressão. Maria Mulambo é profunda 
conhecedora dos arcanos da magia, tendo os aprendido ainda em vida atra-
vés de uma feiticeira/benzedeira que lhe transmitiu todos os seus segredos. 
Ela hábil na quebra de demandas, expurgando da alma dos adeptos todo lixo 
lhes enviado na forma de magia negra, inveja, olho grande e olho gordo. Den-
tre as Pombagiras com expertise na arte de amarração, Maria Mulambo é 
uma das mais conhecidas, sendo capaz de unir profundamente as almas que 
estão separadas. Seu reino de atuação é a Lira e suas zonas de poder são as 
malocas, favelas, lixões e áreas de reciclagem de lixo. Onde quer que materi-
al denso ou força espiritual imunda se acumule, ali se cria uma zona de ação 
de Maria Mulambo. Por conta disso, sua atuação se espalha por todos os Rei-
nos de Quimbanda. O feiticeiro-kimbanda trabalha com Maria Mulambo para 
transmutar os vícios e hábitos nocivos da alma em força e dinamismo espiri-
tuais através do ímpeto de luta e de mudança, de liberdade contra obstácu-
los internos e externos da alma; no Chão de Quimbanda ela atua na limpeza 
dos detritos físicos e espirituais do templo e de seus adeptos. 

Tendo demonstrado a atuação de espíritos no refinamento dos poderes 
da alma, passemos a ferramenta teúrgica do corte. No texto Teurgia, Goécia & 
Quimbanda disponível no blog do Site Filosofia Oculta eu destaquei: 
 

Na teurgia, a ciência do corte é o eixo porque é do sacrifício que todos os outros fenô-
menos teúrgicos rituais ocorrem: divinação através de oráculos, divinação por incor-
poração mediúnica, purificação, ascensão da alma, consagrações, imantações etc. O 
corte é o elemento fundamental que dá a ignição no processo teúrgico. Na tradição da 
Quimbanda não é diferente: a ciência do corte é o eixo da feitiçaria-kimbanda. Dessa 
maneira, a prática da feitiçaria-kimbanda está em direta harmonia e conexão com a 
prática da teurgia como compreendida na Antiguidade tardia. [...] Nas religiões pré-
cristãs da Antiguidade o sacrifício de um animal consagrado e santificado para a teur-
gia tratava-se de um ofício sagrado. O sangue carrega a essência da vida que alimenta-
va as deidades. Por meio do sangue sacrifical se estreitam os laços entre os homens e 
os deuses, entre as almas encarnadas e seus ancestrais; buscava-se através do sangue 
por proteção espiritual e cura das mazelas do corpo e da mente; o sangue do sacrifício 
era uma oferenda que glorificava as deidades, seus poderes, e através dele era espera-
do receber as virtudes e bênçãos dos deuses e ancestrais. Como o sangue está estrei-
tamente conectado a fertilidade e continuidade da vida, o sacrifício era o ato teúrgico 
de se doar a vida para receber dos deuses a própria vida na forma de renovação espi-
ritual em nossa jornada encarnados na matéria. Além disso, acreditava-se que o sacri-
fício libertava a alma do animal de seu cativeiro no reino da geração, o que garantia a 
continuação de sua existência no pós morte: todo animal sacrificado torna-se um espí-
rito de alma deificada. Isso tem implicações profundas e um grande impacto na carrei-



ra magística/teúrgica, pois que estes espíritos podem auxiliar o mago em sua jornada. 
Este arcano iniciático do passado está presente, por exemplo, nos PAPIROS MÁGICOS 

GREGOS. Na feitiçaria dos papiros um falcão é deificado através de um sacrifício teúrgi-
co, responsável por torná-lo um paredros, um espírito assistente.13 

 
A ciência do corte ou sacrifício magístico-sacerdotal de deificação animal é a 
ferramenta fundamental de trabalho mágico da feitiçaria-kimbanda. Trata-
se de uma ciência porque por meio dela o feiticeiro-kimbanda purifica e deí-
fica sua alma. O corte não apenas alimenta as entidades, mas também pro-
duz uma poderosa alquimia na alma do feiticeiro. No Ritual de Iniciação 
Quimbanda onde a ciência do corte é transmitida, o primeiro sacrifício reali-
zado pelo feiticeiro é fundamental para iniciar este processo alquímico na 
alma, assim como aproximá-lo definitivamente de seu malei ou egrégora 
pessoal, quer dizer, o conjunto de espíritos que acompanharão o feiticeiro 
em sua jornada espiritual. Isso está em direta sincronia com a teurgia do ne-
oplatonismo baixo ou tardio. No mesmo texto eu destaco: 
 

[...] Quem se beneficia da imolação sacrifical? Nós, as almas encarnadas que nos bene-
ficiamos! Para Jâmblico, o sacrifício era o elemento chave para a purificação da alma, 
através do qual ela tornar-se-ia eficientemente um augoeides, quer dizer, um ovo de 
luz reluzente, uma alma deificada. Portanto, a imolação sacrifical na teurgia liberta a 
alma de seus apegos ao reino da geração. Jâmblico também discute a validade do sa-
crifício para resolver as demandas da vida, mas sua ênfase consiste na purificação da 
alma. Ao alimentar a pira de fogo com sangue e carne animal, entrega-se ao fogo tam-
bém as mazelas da alma, suas limitações e escuridão. A alma se ilumina no curso da 
imolação sacrifical. [...] Jâmblico oferece uma nova explicação em defesa da imolação 
teúrgica de um animal. Mas nós podemos também encontrar, de certa forma, essa 
premissa teúrgica na Quimbanda; um ritual de imolação na feitiçaria-kimbanda tam-
bém purifica a alma de suas mazelas.14 

 
Jâmblico em sua obra DE MYSTERIIS (Capítulo V) apresenta o sacrifício ceri-
monial como o elemento chave de adoração aos deuses pelas almas corpori-
ficadas. Por conta da materialidade do corpo físico, a alma se encontra em 
uma condição anatrópica, quer dizer, invertida. O rito sacrifical inverte a 
condição anatrópica da alma, libertando-a do apego ao reino da geração e 
todas as questões que o envolvem. O sacrifício não atua somente na alma, 
mas na saúde do corpo. Os complexos traumáticos que carregamos, o lixo 
psíquico que acumulamos na vida, são psicossomáticos. Eles se encontram 
entranhados nas camadas mais profundas da pele. Com esse lixo psíquico 
degradante, também se acumula nas camadas profundas da pele inúmeras 
toxinas adquiridas por um estilo de vida degradante e profano. O ofício ma-
gístico do sacrifício cerimonial purifica as camadas mais profundas da pele e 
da mente. Jâmblico diz que o sacrifício aniquila aquilo que em nós superficial 
e supérfluo, dotando a alma com as virtudes ideias a sua deificação. 

                                                            
13 Fonte: https://www.filosofiaoculta.com/post/teurgia-go%C3%A9cia-quimbanda. 
14 Ibidem. 

https://www.filosofiaoculta.com/post/teurgia-go%C3%A9cia-quimbanda


Por outro lado, como Exus e Pombagiras são espíritos matérias,15 quer 
dizer, possuem um ochēma (veículo pneumático) que os possibilite atuar no 
reino da geração, eles precisam para fazê-lo de uma ferramenta cerimonial 
adequada que lhes confira força e poder vivificantes. Essa ferramenta é o 
corte. Como espíritos tutelares, Exus e Pombagiras compartilham com o fei-
ticeiro-kimbanda os seus poderes de magia. Isso é feito através do consumo 
do sangue sacrifical junto a uma bebida que contenha o axé das entidades. 

Exus e Pombagiras atuam no reino da geração utilizando os poderes 
contidos no reino da geração. É por isso que eles têm zonas de poder apro-
priadas a sua atuação. Os povo dos caveiras, por exemplo, atua na calunga 
pequena, quer dizer, no cemitério. O feiticeiro-kimbanda para ter acesso real 
e total aos poderes do povo dos caveiras deve se dirigir aos cemitérios, ali 
realizar suas entregas, consagrações e imantações de talismãs etc., assim 
como o corte para eles. Se a atuação de Exus e Pombagiras utiliza os poderes 
do reino da geração, a sábia combinação de elementos (Fogo, Ar, Água e Ter-
ra) é um dos fundamentos da ciência do corte, pois o sangue sacrifical vivifi-
ca o poder da combinação dos elementos, o que produz a taumaturgia da 
magia na Quimbanda. Estando imersos no reino da geração, nosso corpo e 
alma fazem parte dele, são constituídos e influenciados por ele. A combina-
ção adequada de elementos vivificados pelo poder do sangue sacrifical puri-
fica o complexo corpo e alma, bem como dá poder e realidade aos trabalhos 
de magia realizados pelo feiticeiro-kimbanda. 

Tendo introduzido o tema da deificação da alma na Quimbanda Brasi-
leira, no próximo capítulo nos debruçaremos sobre a ciência do corte e os 
ritos sacrificais de Quimbanda para purificação, enriquecimento e deificação 
na jornada para tornar-se um Exu ou Pombagira. 

 
 

  
  

                                                            
15 Na teurgia, deuses materiais devem ser adorados com sacrifícios materiais, o que inclui o sangue de animais 
imolados. Jâmblico diz: [...] E assim, em sacrifícios, o abate de animais e o consumo de seus corpos e todo tipo de 
mudança e destruição, e em geral o processo de dissolução, são adequados para os deuses que presidem a matéria 
- não para eles em si mesmos, mas por causa do assunto sobre o qual eles governam. Veja DE MYSTERIIS, V:15. Na 
próxima seção (V:16), Jâmblico explica porque a natureza corpórea do sacrifício: Então, de fato, não lidamos 
com o corpo em um plano intelectual e incorpóreo, pois o corpo não se relaciona naturalmente com esses modos 
de tratamento; é antes participando do que é semelhante a si mesmo, através dos corpos, de fato, que um corpo é 
nutrido e purificado. O procedimento de sacrifícios para esse fim será, então, necessariamente corpóreo. Aqui, 
quando Jâmblico enfatiza a natureza corpórea do sacrifício, está falando da necessidade do sangue sacrifical. 
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