
Gira da Ilha do Mel TVB – Uma história linda de amor, união e 

caridade que apenas se inicia 

A brisa com cheiro de praia que envolve, o cantar dos pássaros que 

alegra, a simpatia e a simplicidade das pessoas que contagia, o som do mar que 

chama. É nesse misto de sensações, de emoções, que as giras do Terreiro Vovó 

Benta da Ilha do Mel se baseiam. 

Desde 2014, a corrente de médiuns do Terreiro Vovó Benta se desloca à 

Ilha do Mel para realização do Trabalho de Mar, geralmente em março. As giras, 

que ocorrem uma vez ao ano, são realizadas no Mar de Fora, ao lado da Gruta 

das Sereias, em Encantadas. A escolha do local não foi ao acaso. Tempos 

depois da primeira gira na Ilha, a mãe Lilian entendeu a escolha da Vó Benta: 

naquela ilha há uma forte história dos negros, que chegavam por lá e eram 

mantidos em trabalho escravo. Há quem pense que a ilha poderia, então, ser 

assombrada pelas dores e sofrimento dessas pessoas. Porém esquecem ou 

desconhecem que os Pretos Velhos são amor puro, eles compreendem que tudo 

o que passaram os ajudaram a transcender e os fizeram esses espíritos de pura 

luz que são hoje. A energia lá é incrível! É um congá completo, cheio da presença 

dos Orixás e dos guias, em toda a parte. Para quem não sabe, congá é um altar. 

E existe altar mais perfeito do que a Natureza em si? Nas palavras de mãe Lilian, 

poder girar neste ambiente: 

“...é poder sentir a força de Iemanjá nas ondas do Mar de Fora, vislumbrar 

a mata maravilhosa que tem na Ilha e saudar Oxóssi, é no caminho entre o 

trapiche e o Mar de Fora sentir a força de Ogum com a determinação do caminho 

a ser percorrido. É entender que Iansã nos abençoa quando a chuva apenas 

refresca e não castiga durante os trabalhos e também poder abraçar uma rocha, 

recebendo a força justa de Xangô. É respirar o ar puro da Ilha e louvar Oxalá. É 

assistir uma gira de Umbanda na areia e sentir o colo dos pretos velhos que por 

lá passaram e hoje nos ensinam com humildade o que é ser filho de Deus. Essa 

é a energia que sinto, vejo e vivo na Ilha do Mel junto com meus filhos e netos 

de santo.”. 

        



 

É mágico! Enfim, depois de seis anos realizando os Trabalhos de Mar na 

Ilha do Mel, Encantadas, mãe Lilian sente a necessidade, é avisada pelos 

espíritos e surge o pedido, por moradores da Ilha, da formação de uma corrente 

de amor e doação na Ilha, para moradores locais e do litoral próximo. 

E claro, tudo aconteceu em seu tempo, de forma natural. Como a 

espiritualidade não faz nada ao acaso, em um ano em que a pousada que 

normalmente ficavam os médiuns e mãe Lilian na Ilha para o Trabalho de Mar 

estava lotada, repassaram o contato de uma outra pousada, a Miramar, do S. 

David da Rocha e sua sócia, dona Cecília Otília Rodrigues, que receberam a 

todos da corrente com muita simpatia e uma amizade floresceu entre ele e mãe 

Lilian. Tanto que ele disponibilizou um quarto para que ela utilizasse sempre que 

lá fosse para o Trabalho de Mar. E assim foi. Até que em abril de 2019 alguns 

moradores pediram à mãe uma corrente lá na Ilha. Ela, como sempre, atendeu 

a esse pedido e necessidade que foi também explicado pelas entidades. 

Em 2019, a pousada Miramar já estava em sua nova sede, onde há uma 

árvore centenária e a Casa Redonda na parte de trás, local que já foi uma 

senzala, onde ainda dispõe de tijolos da época da escravatura. Dá para imaginar 

a energia deste lugar? Nos depoimentos ao fim do texto podemos sentir a 

emoção que transborda daqueles que participaram das giras lá, da força 

ancestral presente em cada detalhe. Foram momentos emocionantes e de muito 

amor, muita caridade, muita luz. Gratidão eterna! A data que iniciou essa linda 

corrente de solidariedade e amor foi dia 12 de maio. Nas palavras da mãe Lilian: 

“Dia 12 de Maio, um dia antes da comemoração da Abolição da Escravatura, 

estaremos na Ilha. Depois de 130 anos da Lei de Ouro (Lei Áurea), nosso cantar 

não será de dor, será de louvor.”.  

 



 
E o que era para ser uma gira, foram cinco, uma vez ao mês no início e 

depois a cada 15 dias, até que Sr. David juntamente com Sr. João, mãe Lilian e 

Pai Wilhiam foram verificar um terreno e o alugaram, iniciando, assim, o processo 

de criação da sede da Ilha do terreiro Vovó Benta. 

A mãe contou com o apoio de filhos do TVB, tanto da ilha como de 

Curitiba, para realizar as obras necessárias. Os filhos da Ilha cuidam do terreno 

e todo o trabalho foi feito com muito amor e carinho, como podemos ver nos 

depoimentos de dois médiuns da gira de quarta-feira do TVB: 

“Foi algo inexplicável, profundo e até mesmo de cura. Desde o primeiro 

dia em que chegamos na Ilha, não como turistas, não para visitar a Ilha, mas 

com um propósito novo, que era levar a a missão da umbanda na construção do 

terreiro naquele espaço, para as giras. No primeiro dia estava bem quente, sol 

forte, me machuquei logo no primeiro carregamento de areia, mas pedi forças 

para Iemanjá, para Ogum, força para continuar e a gente carregou muita areia 

debaixo de muito sol, mas nós, filhos, unidos e fortes, conseguimos, junto com a 

mãe Lilian. E fomos todos muito bem cuidados, bem amparados pela mãe, com 

café, almoço, lanche, todos maravilhosos, momentos de descontração, nos 

quais rimos muito. Tivemos também momentos de sentar em uma roda à noite 

e ter a experiência de contar sobre nós, sobre nossa vida. Então houve 

momentos de partilha, houve momentos de trabalho. No segundo dia, fez muito 

frio. Virou o tempo, choveu muito também, uma chuva gelada. Mas mesmo 

assim, estavamos lá. Uma irmã nossa, da gira, teve seu barco, usado para seu 

trabalho, virado por causa da tempestade. Era o mesmo barco no qual 

retornaríamos. Largamos o café correndo e fomos ajudá-la. Aí ficamos na ilha e 

carregamos mais areia, conseguimos deixar tudo bonitinho. Mesmo cansados, 

ficamos firmes e fortes. Ficamos uma noite a mais na Ilha, porque não dava para 

voltar para o litoral, o que foi muito bom. Tivemos mais um momento de partilha, 

muito aprendizado. No dia seguinte, encerramos tudo. Afofamos a areia, 

nivelamos o terreno. Foi uma coisa muito boa, uma das melhores experiências 

que tive, pois foi um momento de trabalho, união, dedicação, amor, cura. Porque 



mesmo trabalhando ali você sentia a energia dos pretos velhos, a energia dos 

caboclos, a energia dos nossos guias. Foi um momento muito forte para todos 

nós que estávamos na Ilha. Não só pelo trabalho, não só por estar juntos, mas 

também pela parte espiritual, que foi muito forte. E o amor pelo TVB. A gente 

sentiu mesmo a presença da Vó Benta, do Pai José, do S. Curumataí, do nosso 

pai Peri também presente em espírito. Além disso, na primeira gira no local novo, 

veio o convite de ser filho da Ilha do Mel, o que foi muito emocionante e 

gratificante. Uma missão a mais. Quando pisamos no terreiro da Ilha do Mel, 

naquela terra, onde estamos todos juntos, naquele chão, sentimos uma vibração 

muito forte dos antepassados, das pessoas, dos escravos que já estiveram ali, 

dos pretos velhos. É um trabalho inexplicável. É diferente de tudo que eu já vivi 

na Umbanda, no Candomblé. A experiência de trabalhar na gira da Ilha do Mel 

é algo muito único, muito gratificante, curador, é inexplicável. É muito amor, 

muito trabalho, muita união e toda vez que vamos é uma experiência nova, 

diferente, nunca é igual. É maravilhoso. Poder participar, poder cantar para os 

Orixás naquela Ilha é muito gratificante, é muita gratidão.” Fagner Lopes, 

médium da gira de quarta-feira do TVB. 

 

 

 

“A emoção em poder ajudar a preparar o chão da nossa casa não tem como 

descrever! O carinho que recebemos dos moradores da ilha e que mãe Lilian 

teve conosco são imensuráveis. Só de falar já lembro do gostinho e do cheiro do 

feijão que ela preparava para nós com todo carinho que só uma mãe sabe fazer. 

E ainda teve o trabalho pesado, que nos mostrou  o quanto somos fortes quando 



queremos e temos o apoio de outras pessoas.” Sidney Prestes, médium da gira 

de quarta-feira do TVB. 

   

 

 Depois seguiram com giras cheias de caridade, amor ao próximo e cura. 

É uma história que se inicia com muito êxito. Os filhos da corrente sempre 

possuem aquele brilho no olhar ao falar das giras na ilha, sempre têm histórias 

comoventes, surpreendentes, emocionantes. É de arrepiar mesmo! 

   

    



  

 Houve um dia em que estava muito quente e no fim da gira, a Vó Benta 

avisou que choveria para refrescar e pediu que cantassem o ponto “Ta caindo 

flor”, assim foi feito e enquanto a corrente entoava o canto, a chuva desceu e 

lavou a alma de todos, amenizando também o calor. 

 

Já aconteceu também de estar chovendo muito e a gira ser quase 

cancelada, mas a alegria e a disposição da corrente emocionaram a mãe Lilian 

e ela então disse: “Vamos girar!”, como podemos vizualizar no relato da médium 

Cristina Marcuz: “E tem tanta coisa para falar, que a gente fica até meio perdido, 

mas eu lembro de uma gira especial que chovia muito. Estava chovendo 

torrencialmente. Era muita água. E aí nós fomos almoçar e voltamos e foi dando 

o horário da gira e a chuva não dava trégua e aí a gente começou a ficar tudo 

encolhidinho debaixo da tenda onde ficam os atabaques. E aquilo não ia dar 



certo e era muita água. E aí os meninos começaram a tocar e nós começamos 

a cantar. Quando a gente viu já estávamos todos preparados para a gira 

começar. Era cantando, dançando, batendo palma (aqueles que sabem, né, que 

não é bem meu caso), dançando na chuva. E eu lembro também que a 

assistência foi chegando e eles estavam de guarda chuva, guarda sol, capa de 

chuva. E eu falei "Gente, essa chuva toda e o pessoal veio. Nossa isso é muito 

legal, muito legal." E foi um daqueles momentos assim que a gente só tem que 

agradecer pela oportunidade de poder viver aquilo, porque é mágico,”. 

 

 Falando em assistência e o povo da Ilha, é impossível não se animar em 

voltar, não só pela Ilha em si e toda sua energia e natureza, mas pelas pessoas, 

que sempre são muito receptivas, calorosas, simpáticas e participativas. Os 

médiuns da corrente e as pessoas da assistência também. É um lugar especial, 

com uma força divina muito abundantemente presente e pessoas memoráveis. 

Estar lá, levando a bandeira de Oxalá, é uma experiência que muda sua vida 

para sempre. 

 



 

 Em seguida você poderá ler o informativo que a Mãe Lilian publicou 

quando as giras na Ilha seriam iniciadas e relatos de pais de santo e médiuns do 

TVB sobre as giras na Ilha do Mel. Os relatos estão em tons saudosos, pois 

foram escritos em meio à pandemia que estamos vivenciando. Se puder, prepare 

seu coração e deixe seu lenço separado, pois são fatos incríveis, emocionantes, 

cheios de amor.  

 



 

Em meio à Natureza, a céu aberto, no congá mais completo que há, são 

realizadas, quinzenalmente, sempre aos domingos, as giras de Umbanda do 

Terreiro Vovó Benta Ilha do Mel. As giras são abertas a todos que desejam 

conhecer, buscar cura, colo, amor, pois é na união, na fé nos Orixás e em nossos 

guias, na caridade, no amor que as giras TVB se sustentam! Gratidão. 



 

 

Terreiro Vovó Benta 

23 de abril, 2019  

GIRA DO TVB NA ILHA DO MEL – ENCANTADAS 

Há seis anos fazemos nossos “Trabalhos de Mar” na Ilha do Mel, no Mar 

de Fora, ao lado da Gruta das Sereias. Vó Benta nos indicou o local: Encantadas! 

Embora eu nunca tivesse pisado em Encantadas, mas já conhecia a Ilha do Mel 

– Nova Brasília. Por ver Deus em cada canto da Ilha me preocupo sempre com 

a sua conservação e limpeza, tanto que no dia seguinte aos trabalhos 

retornamos na areia para averiguar que nada esteja além da própria natureza. 

O motivo pela escolha do lugar eu só descobri tempos depois, devido revelações 

que surgem a todo instante. Um dos grandes motivos que revelou a escolha do 

lugar pela Vovó Benta certamente foi a história que a Ilha do Mel tem com os 

negros escravos que chegavam no Brasil, além de ser um Congá exuberante 

aos nossos olhos. Para quem não sabe, “congá” é um altar, no qual normalmente 

se colocam imagens, seja num terreiro ou numa igreja. Porém, para mim Deus 

está na natureza e não nas imagens de gesso, embora as tenha com carinho, 

sem desapreço. Entretanto, Vó Benta, ladina como é (para quem não sabe, 

ladino era o termo usado para os negros que conheciam a cultura dos seus 

senhores, mesmo não esquecendo da sua origem, mas cozinhavam ou 

trabalham na casa grande e não apenas na lavoura, os boçais como eram 

chamados), nos levou até a Ilha do Mel para realmente conhecer cada Orixá, 

tocando a natureza com mãos, sem degradá-la jamais... sentindo a força 

cósmica, sem esquecê-la jamais... 

Em 2009, quando pisei na Ilha do Mel pela primeira vez, fui até o Forte 

(Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres). O ato era como de qualquer turista, 

apenas conhecer. A sensibilidade energética que encontrei no local é muito 

grande, não só pela construção do local ter sido realizada por escravos, mas 

pelas passagens e desencarnes que ali aconteceram. Navios praticando o tráfico 

https://www.facebook.com/VovoBenta/?__cft__%5b0%5d=AZWxfymIHA2QUHDDUuu_RwDtcRYRS1592UMfy4cEvUsZr5GjNZxeIjeYQnyZnpuwc12Tv-otX5az5C2w_l_2BpN53KtXeQ2Vyc2ta_f1u1CMc2XSm_IWIWpQqd1_l1Et9bzOIlwwBTqAlYiDOtNUUtKZO0VEYN7takSj0o_Fp1u0-A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/VovoBenta/posts/2022096777916351?__cft__%5b0%5d=AZWxfymIHA2QUHDDUuu_RwDtcRYRS1592UMfy4cEvUsZr5GjNZxeIjeYQnyZnpuwc12Tv-otX5az5C2w_l_2BpN53KtXeQ2Vyc2ta_f1u1CMc2XSm_IWIWpQqd1_l1Et9bzOIlwwBTqAlYiDOtNUUtKZO0VEYN7takSj0o_Fp1u0-A&__tn__=%2CO%2CP-R


de pessoas negras eram comuns. Em meados de 1850 já não era mais permitida 

a entrada de negros no Brasil, pois mesmo antes da Lei Áurea (abolição da 

escravatura) o contrabando de novos negros estava proibido.  

Certamente muitos negros já chegavam mortos, outros magros ao 

extremo e eram engordados na própria Ilha do Mel e ilhas vizinhas para, então, 

serem vendidos com aspecto saudável, conforme relato de descendentes de 

moradores e nativos que hoje tenho a honra de serem meus amigos. Há ainda o 

relato detalhado sobre o Navio Negreiro que foi afundado pelo próprio 

comandante para que o contrabando de negros não fosse evidenciado, pois já 

não era mais permitido por lei. Para quem quiser pesquisar, é mencionado como 

“O incidente de Cormorant”. Há um trabalho científico de Maria Cecília 

Westphalen, do Instituto de Ciências Humanas da UFPR que constata esta 

passagem documentada. 

Por toda a história em que os negros viveram na Ilha do Mel e ilhas 

próximas a energia local é maravilhosa. Engana-se quem pensa que espíritos 

assombram a Ilha ou suas ilhas vizinhas por terem sofrido na passagem por lá. 

Ao contrário, mesmo com o sofrimento da matéria, hoje espíritos evoluídos, 

entendem que é na dor que se constrói o amor. Entendem que a ganância do 

homem branco que os levou ao sofrimento era a cobrança de uma vivência 

necessária para transcender e alcançar a ascensão espiritual que hoje lhes é 

gratificada. 

Com este relato quero apenas deixar bem claro que não é apenas a 

beleza descomunal da Ilha do Mel que nos leva até lá uma vez por ano para o 

Trabalho de Mar. É muito mais que isso, é poder sentir a força de Iemanjá nas 

ondas do Mar de Fora, vislumbrar a mata maravilhosa que tem na Ilha e saudar 

Oxóssi, é no caminho entre o trapiche e o Mar de Fora sentir a força de Ogum 

com a determinação do caminho a ser percorrido. É entender que Iansã nos 

abençoa quando a chuva apenas refresca e não castiga durante os trabalhos e 

também poder abraçar uma rocha, recebendo a força justa de Xangô. É respirar 

o ar puro da Ilha e louvar Oxalá. É assistir uma gira de Umbanda na areia e sentir 

o colo dos pretos velhos que por lá passaram e hoje nos ensinam com humildade 

o que é ser filho de Deus. Essa é a energia que sinto, vejo e vivo na Ilha do Mel 

junto com meus filhos e netos de santo. 

Porém, para alguns a Ilha do Mel é a Ilha da Magia, onde se busca fugir 

da cidade, dos problemas e de tudo o que possa nos restringir a ser feliz. Muitas 

vezes esse intuito está disfarçado na fuga com as drogas, álcool, sexo etc. 

Outras vezes, esta fuga é realmente se nutrir da natureza, a energia e a paz que 

ela nos propicia, seja na companhia da família ou na solidão da paz. Quando a 

fuga é por mazelas mundanas a energia que se deixa na Ilha não é boa, pois 

fica a fragilidade de espíritos que buscam através dos vícios o escape de vidas 

não construídas com felicidade. Costumo me referir a essa energia como “lixo 

energético”. Já quando a fuga é para viver a paz da natureza com a alegria de 

desacelerar a vida por alguns dias e sentir a natureza, a energia que se deixa na 



Ilha é a GRATIDÃO, força vital para os que lá moram e se sustentam com suas 

famílias.  

Sentindo esta diferença energética entre o “lixo” e a gratidão, alguns 

moradores da Ilha do Mel – Encantadas nos procuraram e solicitaram que nosso 

ritual religioso lá fosse com mais frequência. Nossa atitude então não é de ir lá 

mais de uma vez com o terreiro todo para os trabalhos confraternizar com os 

Orixás, mas vamos abrir uma Gira específica para os moradores da Ilha do Mel 

e arredores do litoral. Desta forma nasce uma nova gira do Terreiro Vovó Benta, 

a Gira da Ilha. Serão atendidos com defumação, descarrego, vibração, consultas 

durante as giras de Umbanda e também contarão com meu auxílio e atendimento 

sacerdotal de aconselhamento. Além disso, também os sacramentos 

umbandistas: casamentos, batizados, amacis, cruzamentos e funerais. 

A gira acontecerá uma vez por mês, sempre no segundo domingo do mês, 

às 16h. Onde? Na areia, com a luz do dia, sem nada além da nossa união, fé, 

amor, nosso canto em louvor e muita alegria. Sempre comentei que por mim não 

haveria imagens dentro do terreiro, pois os Orixás são as forças cósmicas do 

planeta terra. Entretanto, pelo sincretismo religioso herdado da época da 

escravidão, hoje temos imagens representando os Orixás, sendo que 

deveríamos estar louvando e zelando cada energia cósmica, cada Orixá. Saudar 

Iemanjá não é ser devoto de uma moça de longos cabelos negros e vestido azul. 

É entender a força e imensidão do mar e louvar toda a vida marinha que nela 

existe, a geração da vida e o equilíbrio planetário.  

A Gira da Ilha nasce desça forma, sem imagens de gesso. A única 

imagem será a da natureza local e de nós, filhos de Umbanda que estaremos 

com nosso sorriso no rosto, respeitando a tudo e a todos. Quando falo que 

respeitamos a tudo e a todos é: louvar a natureza que Deus nos presenteia. E a 

Ilha do Mel é a representação dos Orixás com a força dos Pretos Velhos mais 

forte ainda devido sua história. É respeitar os moradores, cada qual com sua 

crença e profecia de sua fé. Nosso respeito é com todos os credos, com todas 

as pessoas e com o local que, para mim, é um paraíso energético. 

Dia 12 de Maio, um dia antes da comemoração da Abolição da 

Escravatura, estaremos na Ilha. Depois de 130 anos, a Lei de Ouro (Lei Áurea), 

nosso cantar não será de dor, será de louvor. 

A gira não é aberta a todos os filhos do TVB. Irão apenas 14 integrantes 

de Curitiba (filhos mais velhos da casa, com hierarquia que ajudarão na 

organização inicial e desenvolvimento da gira), todos os demais filhos que 

formarão a Gira são moradores da Ilha do Mel, de Pontal do Sul, Paranaguá, 

praias e ilhas arredores.  

De uma solicitação amorosa nasceu um vínculo. Sou imensamente grata 

ao Sr. David, Dona Cecília, Ruan, Carol, Serena, Sr. João Lino, Sr. Joelson, 

Sharon, entre outros... pelo chamado que nos uniu. Que Deus nos abençoe 

nesta caminhada, da qual já sou muito grata até aqui.  

Saravá a Ilha do Mel!  

Fraterno abraço, 



Mãe Lilian de Iemanjá 

Diretora Geral do Terreiro de Umbanda Vovó Benta 

 

 
Mãe Roberta de Iemanjá, dirigente da gira de quarta-feira do TVB: 

A gira da ilha do mel para mim é levar a Umbanda ao local que não é 

esperado, é levar a luz, o som e o movimento onde a maioria dos turistas visam 

apenas explorar a natureza local, é acessibilizar a cura onde há o vício, e levar 

o amor onde há o uso indiscriminado. O TVB na Ilha do Mel é escrever novas 

linhas na história da Umbanda. Ainda me recordo da primeira vez que pisei na 

antiga senzala, a passagem pelo portão acelerou o coração e senti o arrepio, 

tinha a certeza que ali realmente era um local especial. Outro aspecto especial 

é a figueira que junto a nascente verte água, a força da mata e a maestria de 

Deus se comunicam com a gente neste espaço. O acolhimento dos moradores 

transmitia o olhar curioso e amoroso de quem deseja saber mais sobre os 

espíritos. E assim nos mantivermos firmes girando no local cedido, até que 

pudéssemos ter o nosso espaço. O espaço novo nos permitiu maior liberdade 

quanto ao preparo e organização da gira, bem como também mais espaço. 

vivendo o contraste da escassez da tecnologia (falta de luz, água encanada, 

banheiro) e abundância de natureza (envolto por mata viva, pés na areia) fui 

aprendendo pouco a pouco o quanto é muito se ter pouco. Girar sobre a luz do 

sol forte, sobre a garoa ou mesmo a chuva forte me mostrou muito mais sobre 

os orixás do que eu poderia apreender dentro de quatro paredes. Ser filha TVB 

da Ilha do Mel representa esforço, e satisfação de fazer parte de uma história 

nunca antes contada pela Umbanda. 

Saravá a nossa casa e a vó Benta, nossa grande mãe que nos conduz 

por caminhos inesperados levando a luz aonde ela precisa chegar! 

 

Pai William de Oxóssi, Pai Pequeno da gira de quarta-feira do TVB: 

A primeira coisa que temos que mencionar sobre a realização da gira da 

Ilha do Mel creio que seja a união dos membros desde os Pais e Mães, como a 

hierarquia e toda corrente, que com todo respeito, preceito, começávamos a 

organização dos materiais no dia anterior pós gira, e já no outro dia cedo 

estávamos a postos para carregar todos os materiais necessários para execução 

de uma linda gira, que já acompanhou sabe da exigência que é requerida. Já no 



caminho da ilha, na embarcação, os trabalhadores da luz começam a 

estabelecer sua conexão cantando os pontos dos orixás, e logo ao chegar 

começamos a preparar o solo sagrado com muito amor e carinho, no preparo 

das imagens, plantando flores e ervas, arrumando os assentos para assistência 

e etc. 

Após estes procedimentos brevemente explanados e prontos para 

começar a gira, agradeço pela oportunidade de poder colher da essência de 

estar imerso no reino dos orixás e compartilhar destas energias. Força da qual 

sempre se faz necessária para tentar manter uma excelência em nossa caridade, 

seja compartilhando nosso conhecimento a fim de esclarecer as dúvidas dos 

assistidos, seja com nosso amor e carinho acolhendo a carência, com nosso 

direcionamento, a fim de um esclarecimento sobre o respeito que devemos ter 

ao nosso corpo perante ao uso de substâncias desarmônicas (drogas, bebidas, 

etc.). Esta dedicação sempre nos dá um retorno rápido que, ao fim da gira, com 

os trabalhos realizados colhemos o agradecimento dos moradores locais. 

Após o término então começamos a logística de retorno com os materiais 

até o SVB (Santuário Vovó Benta) e começamos a semana com um pouquinho 

de exaustão física sim, porém com o coração cheio de amor e o espírito mais 

leve. 

Salve a nossa casa, salve a mãe Lilian por ser esse canal de luz, salve 

todos os irmãos que abraçam essa causa, sarava você! 

 

Pai Rafael de Oxóssi, dirigente da gira de terça-feira do TVB: 

Começamos as giras na Ilha após nossas giras de praia. Um dia S. Tata 

Caveira nos disse que precisávamos ter uma gira na Ilha do Mel, porque aquele 

é um território com muita história, inclusive de escravos. E aquele território 

precisava de espiritualidade, porque a energia que as pessoas procuravam na 

Ilha não é a energia adequada para o espaço. Muitos turistas vão lá apenas para 

aproveitar do espaço sagrado, da nossa Mãe Natureza, muitos jovens com uso 

de drogas. A energia era muito densa naquele espaço para as pessoas que 

vivem lá. Então essa gira vinha para ajudar a equilibrar esse local. Os trabalhos 

iniciaram, as giras começaram uma vez por mês, depois passaram a ser de 

quinze em quinze dias. E o relato mais bacana era ver a receptividade dos filhos 

da Ilha do Mel. Eles sempre esperavam os médiuns da casa com muita alegria, 

com muita ansiedade de ter aquela força lá; E na primeira gira da Ilha do Mel, na 

Casa Redonda, a gente ficou surpreso com a quantidade de assistência, era um 

período de inverno, colocamos algumas cadeiras e de repente tinhamos trinta, 

quarenta pessoas acompanhando a gira. Foi muito bacana de ver que as 

pessoas também precisavam e esperam essa ajuda espiritual dentro da Ilha do 

Mel, e o Terreiro da Vovó Benta vem, na gira, com essa força. 

 



Sr. David da Rocha, proprietário da pousada Marimar: 

O início foi mais ou menos assim: eu conhecia a Lilian das vezes que eles 

vinham fazer o Trabalho de Praia. Eles sempre ficaram, por três anos 

consecutivos, em uma outra pousada, mas no quarto ano essa pousada não 

tinha vaga e eles deram nosso telefone para ela. Justo naquele março nós 

estávamos vagos, e quase toda a pousada foi para ela. Aí começou aquela 

amizade. Então falei para Lilian que ela teria um quarto vago em nossa pousada 

quando ela precisasse, sempre que ela viesse na gira de praia, em março.  Aí 

nas outras duas vezes, repartiu o povo e quase que não ficou gente na pousada, 

mas sempre ela vinha. Nossa amizade surgiu aí. Ela me chamou para visitar o 

terreiro deles, em Curitiba. Eu fui. Até participei de umas quatro ou cinco sessões 

antes de fazer minha cirurgia. Então, depois da minha cirurgia, no ano seguinte 

eles vieram novamente, e estávamos no terreno atual, onde tem a Casa 

Redonda, nos fundos da pousada. Eu expliquei para eles a história da Casa 

Redonda, que foi uma senzala. Ela então pediu para fazer a gira na Casa 

Redonda, mas que não seria o Trabalho de Mar. Então fizemos a primeira gira 

na Casa Redonda, onde veio a Carol, Sr. João, todo o pessoal aqui, aí era para 

ser uma gira só. Teriam que pensar em um outro lugar para fazer a próxima. 

Então a Carol e o Sr. João vieram conversar conosco e pediram para ficar mais 

um tempo com a gira aqui na nossa casa. Foi então a primeira, a segunda, a 

terceira, parece que foram cinco giras aqui em casa, até que conseguimos 

contato com S. João Lino e, juntamente com a mãe Lilian e seu marido, fomos a 

um terreno e alugamos. A partir daí, fizemos a cerca, as pessoas da gira da Ilha 

cuidam e tem o espaço do terreiro aqui. 

 

Okauê, ogã da gira de quarta-feira no TVB: 

Girar na ilha é uma enorme oportunidade de aprendizado. É muito 

emocionante e me dá uma sensação diferente girar com os pés na areia, 

rodeado por mata, mar, nascente, animais, vento... Me traz uma ligação com os 

ritos antigos praticados nos terreiros a céu aberto, e uma conexão muito especial 

por estarmos diretamente em meio aos elementos da Natureza. O fato de irmos 

girar a uma distância maior, fora do nosso habitual, também me mostra sempre 

o senso de determinação, responsabilidade e doação em prol de um propósito 

muito maior. Com certeza é uma honra e sou grato por todas as vezes que pude 

ajudar com a gira da ilha. 

 

Gabriela Vidoto, capitã da gira de quarta-feira do TVB: 

Foi muito especial ter participado da última gira na casa redonda e na 

primeira gira de inauguração do TVB na Ilha do Mel. O congá é a própria natureza 

que nos cerca com sua imensa abundância. Girar com os pés na areia, com a 

brisa e o cheiro do mar, com o barulho das folhas balançando nas árvores... é 



sentir a força de Deus na natureza vibrando e impulsionando os trabalhos... a 

sensação é de acolhimento, carinho e conexão! Agradeço por ter feito parte 

destes momentos e vivenciado essas sensações as quais levarei sempre em 

meu coração! 

 

Andreia Lauro, médium da gira sexta-feira no TVB: 

Ano passado já estava pensando em dedicar mais um dia da semana para 

o aprendizado junto à espiritualidade. Pensei no Reiki, mas devido ao trabalho 

não ia conseguir. Foi quando a Bete, cambone do pai Rafael me incentivou a ir 

junto para ilha. Foram poucos dias que estive lá esse ano, devido ao problema 

que estamos tendo, mas já deu pra sentir que a elevação de energia já começa 

ao sair do terreiro, com todos se ajudando na preparação dos materiais pra levar 

e depois com as cantorias até chegar lá.  

Continuamos com a energia muito elevada, atravessamos a barca com 

toda euforia e animação e quando chegamos na margem nos deparamos com 

os irmãos da ilha e mãe Lilian quando já está lá nos recebendo com toda 

animação. E com toda essa energia que já está a mil a gira não poderia ser 

diferente. Como em todas as giras, nenhuma é igual a outra, mas na ilha pelo 

menos é o que eu sinto, a energia é muito mais forte, acredito que devido ao 

contato direto com a natureza. 

Uma experiência que tive logo na 1° gira e que me marcou muito e nunca 

vou esquecer,  foi que estava muito nublado e logo caiu uma chuva tremenda. 

Os ogãs que estavam na tenda começaram a cantar...  e para Iansã... Aí Marli e 

Magoo, com toda a alegria que eles sempre têm, começaram a chamar um por 

um pra ficar na chuva mesmo, ali no meio do terreiro junto com os atabaques 

dançando... E a mãe ainda não havia chegado pra começar a gira. Quase meia 

hora depois, ela chega e  diz eu ia cancelar a gira, mas depois de ver que ja 

estão todos molhados e ansiosos para nossa 1° gira do ano não tem como 

aguentar. E depois disso pra mim, é como me sinto a cada sexta que vou para 

minha gira, ansiosa e não vendo a hora de começar pra sentir toda a energia 

que nos deixa leve e satisfeita.  

 

 Sandro Batista Zanella, médium da gira de quarta-feira no TVB: 

A primeira vez que coloquei os pés na ilha do Mel pelo terreiro Vovó Benta, 

foi um sentimento único, incomparável. Foram várias idas. A travessia linda 

sempre cantando os pontos. A chegada. Ao terreiro da ilha. São emoções que 

minha alma carregará para sempre. Um momento muito marcante para mim, foi 

numa vida da Vó Benta. Estava um sol escaldante, e durante o desenrolar da 

gira na hora de sua subida ela pediu para cantarmos o ponto "Tá caindo flor" e 

ela disse que viria chuva. Começamos a cantar e a chuva veio no exato 



momento. Uma grata lembrança que nunca será esquecida. E a gratidão por ser 

cambone por 3 meses do seu Peri. 

    

 

 

Mari rocha, guia de responsabilidade da gira de quinta-feira no TVB: 

Faço parte da corrente da gira da ilha do mel. Participei de todas as giras 

lá feitas até agora e cada uma para mim é uma magia. Onde tem uma energia 

muito grande dos pretos velhos. Onde eu sou grata por ter a missão de atender 

a Assistencia. Onde a gente se realiza como umbandista. 

 

Daniele Martins, gira de sábado do TVB: 

Em uma das últimas giras da Ilha do Mel, a Sol (médium da Ilha) estava 

conversando com uma turista e falou que teria a gira e que começaria às 14h. A 

moça, porém, que era de Santa Catarina, não poderia ficar pois iria embora 

naquele dia às 15h com o marido. Nós, então, falamos para ela convencer o 

marido a voltarem mais tarde porque seria muito legal e a turista disse que, 

apesar de nunca ter ido a um terreiro, estava precisando muito, pois faria uma 

cirurgia. A Sol, uma super entusiasta da gira, falou: vai dar certo, amiga. Joga 

pro Universo, reza que vai dar certo. Vai dar certo. Mais tarde, começa a gira e 

pensamos que ela havia ido embora. Até que ela aparece, nós a direcionamos 

para conversar com o S. Curumataí (entidade chefe da gira) e ela acaba fazendo 

a cirurgia espiritual neste dia. Essa história me toca bastante: como a ilha é 



mágica, como ela cruza coincidências. Cada vez na ilha é uma magia diferente 

que acontece. Sinto saudades. 

 

Rodrigo de Melo, gira de sábado do TVB: 

Mão de Mãe 

 

Como começar este relato? Relembrar desta experiência é algo que até 

hoje ainda mexe comigo. Em pouco mais de 10 anos de Umbanda foi a 

experiência mais impressionante que tive como médium. Com toda certeza é 

algo que ficará marcado para mim por toda minha vida. Vou fazer o máximo para 

tentar relatar as emoções envolvidas naquele dia na Ilha do Mel. Talvez este seja 

o melhor meio de começar este relato, falando sobre o que ele significa para mim 

e contando para vocês que sempre fui muito cético, muitas vezes duvidando de 

algumas coisas, mas naquele dia eu não tinha palavras para descrever o que 

aconteceu. Vou tentar relatar o que vivi e espero ser capaz de passar um pouco 

de toda a emoção envolvida naquele momento.  

Já fazia parte da minha rotina, uma vez por mês acordar cedo no domingo 

e ir até a Ilha do Mel com os demais irmãos que formavam a corrente. Aquele 

dia começou como qualquer outro, um pouco cansado da gira de sábado, o fato 

de acordar cedo no domingo me deixava com mais preguiça ainda, mas quando 

chegávamos no trapiche para embarcar em direção à ilha, minhas energias 

começavam a se renovar. Ao chegar na Ilha, sempre recebidos com abraços 

calorosos dos irmãos de lá, tínhamos um pouco de trabalho para organizar o 

espaço da gira, um curto período para almoçar e descansar antes de começar a 

gira. 

Todas as giras na Ilha do Mel foram especiais para mim, pelo simples fato 

de que aquele lugar é maravilho, além de todo envolvimento com a comunidade, 

se o lugar é incrível, as pessoas que vivem lá são mais incríveis ainda. Cada 

história sobre os habitantes e a Ilha sempre me prendiam a atenção. Mas eu 

sabia poucas histórias da Ilha e das pessoas dali. Porém, naquele dia eu iria 

conhecer a história de uma mãe e seu filho, de um jeito que eu nunca imaginei 

acontecer. 

A gira começou, tudo corria bem, ainda estávamos na primeira parte e S. 

Curumataí atendia no toco uma mulher, cuja qual eu não conhecia e muito 

menos imaginava qual era a sua história. Logo que os passes acabaram, S. 

Curumataí colocou aquela mulher no meio, neste momento, meu coração 

apertou, uma angústia imensa, uma dor, algo que eu não sabia por que estava 

acontecendo. Aquela mulher agora me era familiar, ela chamava minha atenção, 

eu não sei explicar o que senti, mas eu queria estar com ela. Foi um momento 

muito breve, mas que foi o suficiente para criar um laço com ela. Enquanto eu 

olhava para ela e sentia tudo isto, S. Curumataí me chamou, pediu para que eu 

me posicionasse atrás dela e me disse que eu receberia um espírito próximo a 



ela, era o filho dela, que desencarnou em um acidente. Ele também me disse 

que eu sentiria dor, mas logo passaria. Porém, ele me deu uma orientação muito 

importante, ele disse que naquele momento, eu precisaria controlar as emoções, 

pois aquela mãe precisava de um homem e não um menino. 

Eu estava muito confuso, já adianto para vocês que eu não estava 

preparado para o que ia acontecer. Na minha cabeça, eu imaginava que o filho 

dela deveria ter cerca de 20 anos, que tinha desencarnado em um acidente de 

carro, ou algo assim, e que foi um acontecimento recente. Para mim, o 

desencarne teria ocorrido fazia cerca de 1 ano, não mais do que isto. Mas 

mesmo estando confuso, tentei limpar minha mente e deixar tudo acontecer, 

tentei não interferir. A melhor forma que posso descrever minha postura naquele 

momento, é imaginando que eu era uma folha caindo nas águas de um rio, a 

folha não escolhe o caminho, ela simplesmente segue o fluxo das águas. Ao me 

posicionar atrás dela, fechei meus olhos e desliguei minha mente. Meu medo era 

muito grande, afinal, era o filho dela, se eu falhasse ali, estaria machucando uma 

pessoa que eu nem mesmo conhecia. Minha responsabilidade era grande, mas 

confiei, S. Curumataí me escolheu para fazer aquilo e ele confiava em mim, eu 

precisava confiar em mim também. 

Logo após fechar meus olhos e estender minhas mãos em direção àquela 

mulher, cai no chão. Senti dor em um dos meus olhos, vi uma grande mancha 

preta e a dor era intensa. S. Curumataí, de prontidão, tratou aquela dor, que foi 

sumindo aos poucos, junto com a mancha. Ele disse ao espírito que fosse forte 

e consolasse a mãe dele. Neste momento é importante esclarecer que sou 

totalmente consciente, assim, em tudo que fiz, falei e senti, eu estava ali. 

O espírito se posicionou de joelhos em frente à sua Mãe, que naquele 

momento já estava em prantos, e para minha surpresa, ele disse: 

- O que o tempo fez com a senhora, minha mãe!? Parece que se 

passaram 50 anos. 

Ela só conseguia chorar e abraçar ele. Eu não sabia do que ele estava 

falando, eu não sabia como ele havia desencarnado e na minha cabeça era algo 

recente, de que tempo ele falava? Além do mais, ele parecia uma criança, não 

um jovem de 20 anos, como eu havia imaginado. 

Aquela mulher chorava, segurava minhas mãos e acariciava meus dedos, 

eu nunca vou me esquecer disto. Minhas mãos pareciam tão pequenas e as dela 

tão grandes. Eram mãos tão dóceis, havia amor ali. Minha vontade era de chorar, 

mas o espírito não chorava, ele acalmava a mulher e olhava para ela fixamente, 

falando que estava tudo bem. 

Eu não estava mais tão nervoso naquele momento, mas para minha 

surpresa, ela começou a fazer perguntas ao espírito: 

- Meu filho, é você mesmo? 

- Sim, sou eu mãe. 

- É você mesmo, meu filho? 

- Sim, eu estou aqui, mãe. 



- Meu filho, se é você mesmo, fala pra mãe o que eu fazia que você 

gostava? 

Aqui preciso fazer mais uma pausa para contar que naquele momento 

meu coração saltou do peito, todo meu ceticismo estava ali comigo, meu medo 

voltou e eu só conseguia pensar “e se eu decepcionar ela?”. Mas o espírito 

respondeu rapidamente: 

- Bolo. 

Ela continuava a chorar, ficou assustada e fez mais uma pergunta: 

- Bolo do que, meu filho? 

Eu estava muito nervoso, eu só conseguia pensar que se eu 

decepcionasse ela, se por algum motivo eu não deixasse o espírito falar, eu 

machucaria aquela mulher e eu não queria aquilo. Mas o espírito foi mais rápido 

do que meus pensamentos, meu ceticismo não teve espaço mais e ele disse 

para a mãe: 

- Bolo de chocolate. 

Eu não sabia se esta era a resposta certa, eu não sabia do que ele 

gostava, eu não sabia como ele era, eu não sabia de nada. Mas ela abraçou 

minha cabeça, repousando-a em seu colo e ela chorava muito. Ela continuava a 

acariciar minhas mãos e fazia cafuné em minha cabeça. Naquele momento tudo 

estava bem, eu me sentia filho dela, aquele amor era amor de mãe e filho. Ela 

não conseguia me largar, chorava, abraçava, passava a mão em meu rosto e 

não largava minhas mãos. Eu queria estar ali, aquele momento poderia durar a 

eternidade. Então ela fez outra pergunta, mas agora não era para confirmar se 

eu estava mesmo incorporado com o filho dela, era algo que estava engasgado 

com ela: 

- Como fica teu irmão, meu filho? 

- Fica bem, todos ficam bem, o pai, ele, você. 

Eu novamente não sabia o que estava acontecendo, eu só iria descobrir 

mais tarde naquele dia. Mas naquele momento eu não precisava saber de nada, 

a única coisa importante era a relação deles, mãe e filho. Ele era um homem e 

não mais um menino, ele estava cuidando de sua mãe. 

Não durou muito, ele disse para ela que precisava ir, ela ainda o abraçou 

mais algumas vezes antes de deixá-lo partir. Então ele se dirigiu para o S. 

Curumataí, a fim de partir. Eu não me recordo bem deste momento, parece que 

ao se despedir, ele pegou na brasa do charuto do S. Curumataí, mas não me 

queimou, eu não senti nada, minha mão apenas ficou suja depois. Era como se 

meu corpo não estivesse ali, como se por um momento eu tivesse saído e 

alguém assumido minha posição.  

Assim que me levantei, S. Curumataí me pediu para dar um abraço 

naquela mulher, tive certeza que o filho dela esteve ali, pois eu abracei ela forte, 

com muito carinho, mas era muito diferente de quando eu estava incorporado, 

eu me sentia eu de novo, apesar de emocionalmente muito abalado com o que 

aconteceu. Foi uma experiência que me fez ter a certeza de que existe um Deus 

e de que ele nos ama, assim como aquela mãe ama seu filho. 



Agora vou contar brevemente o que aconteceu com o filho dela, descobri 

o que houve conversando com um morador da Ilha que se emocionou ao ver a 

incorporação. Ele me contou que o filho dela desencarnou em um acidente que 

mexeu com toda Ilha do Mel, há anos. Dois irmãos, ainda crianças, brincavam e 

encontraram a arma do pai, um deles acabou disparando a arma acidentalmente, 

que pegou no olho do irmão e o matou. A família ficou extremamente abalada, 

aquela mulher procurou inúmeros centros espiritualistas em busca de um contato 

com seu filho, mas nunca teve respostas que lhe trouxeram paz. Eu havia 

compreendido tudo que havia acontecido, a dor no olho, a frase “o que o tempo 

fez com a senhora, minha mãe!?” e a pergunta dela “como fica seu irmão?”. Mas, 

eu não precisava saber sobre o bolo de chocolate. Eu entendo o fato dela ter 

questionado, aquele momento era importante para ela. Estava tudo certo, tudo 

aconteceu como deveria ter acontecido. Ela estava bem e feliz. Depois da gira 

conversei com ela, que me agradeceu por aquele momento. Em outras 

oportunidades encontrei ela novamente, que passou a frequentar toda gira da 

Ilha. Ela me agradeceu mais de uma vez por aquele momento, eu sempre disse 

a ela que não havia o que agradecer, que meu papel era pequeno demais ali. 

Porém, de tudo que aconteceu, o que guardo com maior carinho é o sorriso dela, 

que a transformou em outra mulher depois daquele dia na Ilha do Mel. 

 

Marly Martins, médium da gira de sábado do TVB: 

A Ilha do Mel era um dos lugares que eu sempre gostei, queria visitar, 

queria conhecer e por muitos anos aqui em Curitiba ainda não tinha ido. E como 

houve essa oportunidade que dizia "amanhã abre uma gira lá"; e foi pedida 

minha ajuda para ir ajudar lá, eu fiz duas coisas: fui ajudar e conhecer a Ilha. 

No começo eu imaginava outra coisa, em extensão e em questões de ser 

um lugar menos habitado, né, mas fomos fazer o nosso trabalho. E aí chegamos 

lá, lógico tivemos muitos problemas no começo. Tivemos problemas com 

pessoas locais, problemas de não aceitação nossa, problemas de pessoas 

estarem reclamando que a gente veio e se assustaram com a gente, porque tem 

um pessoal de outras religiões lá, mas as coisas foram indo e indo e fomos lá 

através dos espíritos e não seriam eles que iriam nos barrar, porque a missão 

da gira vai muito mais além do que os interesses do pessoal da Ilha. 

E aí fomos indo e eu percebi que a Ilha tem magias. Não as pessoas que 

lá vão, né, porque as pessoas que lá vão eles acham que a Ilha é um depósito 

de coisas que eles têm que deixar lá para o pessoal absorver. Mas enfim, a gira 

começou, primeiro na Casa Redonda lá do dono da pousada Miramar que foi 

mágico lá, foi muito legal. Tivemos problemas lá, mas enfim, a energia lá era 

muito boa. Tivemos giras maravilhosas lá, tivemos giras com quase todas as 

entidades antes de transferir para a outra parte que seria a parte física nossa e 

cada mês que a gente ia para a ilha acontecia alguma coisa, alguns problemas, 

depois virava tudo em alegria e aceitação e energia elevada. 



Quando fomos para a sede nova, duas passagens lá me marcaram. 

Uma foi quando numa gira,estava todo mundo incorporado lá e a Vó 

estava lá só observando, daqui a pouco ela chama o Will e estava eu e o Rocha 

que éramos cambones dela e ela distribui objetos simples: uma caixa de fósforo, 

eu sei que tinha um pote de sorvete e tinha eu acho que um balde. E aí ela fez 

a gente tirar de uma caixinha de fósforo, um ponto. Ela ajudava a gente tirar um 

ponto dessas batidas e ficou um ponto... um ponto conhecido, mas ficou lindo 

lindo lindo porque foi feito com simplicidade mas com muita energia e muito 

amor. 

Outra passagem da Ilha que eu achei, assim, maravilhosa da gira foi um 

dia que estava um dia feio, já chegamos com um dia feio, porque lá é assim a 

gente chegava com dia feio, abria o sol, chovia se era preciso chover durante a 

gira, parava e depois retornava a chuva e vice versa. Oscilava muito o tempo lá 

e nesse dia foi a mesma coisa. 

Chegou na hora da gente se concentrar para a gira, começou a cair uma 

chuva, não muito forte; mas uma chuva que ia nos atrapalhar, se nós 

permitíssemos que atrapalhasse, né. E aí a gente estava lá já no formato de 

círculo e começou a cair chuva, mas aí começou a cair uma chuva mais 

pesadinha. Aí de repente, pega Danielle e já começa a cantar e a sair dançando, 

ai eu já vou em seguida, já vêm várias pessoas em seguida que começam a 

cantar e começam a dançar, aí virou uma coisa linda e maravilhosa. Daqui a 

pouco chega a mãe, que estava concentrada na pousada, e minutos depois ela 

falou que ela estava vindo pra desmarcar a gira e a gente fazer tipo um bate 

papo. 

Quando ela chegou no local a gente estava simplesmente já todos 

molhados e com uma alegria imensa, uma energia imensa e ela falou "então 

vamos aproveitar e vamos girar". Foi uma linda maravilhosa uma gira debaixo 

de chuva pra lavar nossas imperfeições, para lavar nosso egoísmo, para lavar 

tudo de ruim que tinha tido naquela semana ou naquele tempo que a gente 

passou na ilha. E foi uma gira assim, que é a única coisa que a gente tirou para 

proteger foi a nossa guia de Pataxó, porque o resto foi entregue assim, foi lavado, 

lavado a alma, lavada tudo. Talvez uma antecipação de preparação para o que 

estava por vir, que era essa pandemia. 

Então essas são as duas. Tem mais coisa, muito mais coisas, mas como 

já faz tempo que a gente não volta lá então a memória vem devagarinho, mas 

as únicas duas coisas que eu me lembro, assim, legais mesmo da minha parte 

foi essas. Foi da Vó tirar o ponto, um ponto de umbanda, através de pequenos 

objetos e a chuva que não atrapalhou uma gira, a chuva que não nos dissolveu. 

Ao contrário, nos energizou e nos levantou um astral muito bom naquele dia. 

 



Cristina Marcuz, capitã da gira de sábado do TVB: 

Eu acho que eu posso começar dizendo que é uma atmosfera 

completamente diferente. Ela já tem uma magia própria, uma magia única que 

nos envolve e apesar dessas diferenças, assim, de ambiente e atmosferas os 

trabalhos também são muito sérios, bastante sérios. Mas cada gira nos traz uma 

nova surpresa e motivo para voltar e para continuar com o trabalho. Sem contar 

que os filhos da Ilha são irmãos maravilhosos, que nos recebem com um amor 

enorme assim, que transborda, e que nos preenche e eles são muito dedicados. 

Vocês têm que ver a nossa recepção lá, gente. É maravilhosa. Dá vontade de 

pegar cada um deles e colocar no bolso, trazer para Curitiba, porque eles são 

sensacionais 

E tem tanta coisa para falar, que a gente fica até meio perdido, mas eu 

lembro de uma gira especial que chovia muito. Estava chovendo torrencialmente. 

Era muita água. E aí nós fomos almoçar e voltamos e foi dando o horário da gira 

e a chuva não dava trégua e aí a gente começou a ficar tudo encolhidinho 

debaixo da tenda onde ficam os atabaques. E aquilo não ia dar certo e era muita 

água. E aí os meninos começaram a tocar e nós começamos a cantar. Quando 

a gente viu já estávamos todos preparados para a gira começar. Era cantando, 

dançando, batendo palma (aqueles que sabem, né, que não é bem meu caso), 

dançando na chuva. E eu lembro também que a assistência foi chegando e eles 

estavam de guarda chuva, guarda sol, capa de chuva. E eu falei "Gente, essa 

chuva toda e o pessoal veio. Nossa isso é muito legal, muito legal." E foi um 

daqueles momentos assim que a gente só tem que agradecer pela oportunidade 

de poder viver aquilo, porque é mágico. 

E eu não sei também se vocês sabem que nós temos alguns mascotes. 

Eles são sensacionais e não faltam nenhuma gira. A líder deles é uma 

cachorrinha chamada "Natureza". E é muito engraçado, porque quando a gente 

vira para a tranqueira para saudar Exú, ela vira também.  É muito disciplinada, 

gente, ela é um espírito muito evoluído aquele cachorrinho, é maravilhoso.  

E não acaba por aí, né gente, tem a gira e também tem a volta. E é sempre 

uma aventura, porque está escuro e a gente não vê. E vou falar da chuva de 

novo. 

Teve uma vez que chovia muito de novo na nossa volta. Essa é uma outra 

gira. E a Mãe Rô que estava com a gente nessa travessia e ela não nos deixou 

desanimar, parecia um maestro com uma orquestra de ogãs. E ela começou a 

agitar e os meninos começaram a tocar. Eles arrasaram naquela travessia, era 

tanta cantoria assim, e era ponto pra cá e ponto pra lá, quando a gente viu já 

estava de volta em Pontal. Nem queria que acabasse, porque foi muito legal, 

muito legal. Então acho isso assim, não é muito fácil falar sobre a Ilha, porque 

não tem como a gente descrever tudo aquilo que acontece lá. 



Você tem que estar lá, tem que vivenciar, tem que botar o pé na areia, 

tem que sentir o atabaque tocar lá, porque ele toca de uma maneira diferente, 

nos motiva, nos impulsiona. E saber que a gente foi até lá e a gente conseguiu 

ajudar pelo menos uma única pessoa, é uma sensação de dever cumprido e a 

gente já sai com aquela sensação de " Não, a gente precisa voltar, porque a 

gente tem muito trabalho para fazer aqui" e a gente ajuda também. 

E é isso. É aquela sensação de "A gente tem muita coisa linda para ver 

aqui, para ajudar e para ser ajudado" e é isso. Ansiosa pelo retorno das giras, 

com toda segurança, muita disposição. Saravá TVB, Terreiro Vovó Benta - Ilha 

do Mel. 

 

Amilton Novo, capitão da gira de sábado do TVB: 

As primeiras giras que aconteceram lá foram extremamente significativas, 

porque a gente girava na casa redonda, num espaço cedido, mas de muita 

energia e de bastante força em função da árvore centenária que tinha lá e de 

todos os tijolos da senzala que lá existiram. Então esse primeiro local que 

aconteciam as giras tinha essa força ancestral assim, né, essa energia de 

gratidão por tudo. 

Depois quando a gente começou a girar já no nosso espaço eu tenho uma 

memória superbonita de construção de casa nova mesmo. A gente se organizar 

para doar as imagens, para fazer o jardim dos orixás, para levar plantas e flores 

pra lá. Foi sempre muito gostoso o preparo para ir para lá e passar um domingo 

lá. Vale lembrar também que nós fomos muito bem recebidos pela comunidade 

de lá, então isso isso trazia um conforto e um carinho bem grande nos nossos 

corações, porque eles esperavam ansiosamente que estivéssemos todos juntos 

para rezar e cantar e saravar juntos. 

E de memória forte assim que eu tenho são duas coisas. Uma delas é 

cantar na ilha sem microfone. A gente tem sempre esse recurso nas giras do 

terreiro, até para conseguir manter uma qualidade sonora durante toda gira, e lá 

a gente por algumas giras, as últimas na real, nós cantávamos sem microfone e 

isso era de uma grandeza muito legal né porque a gente precisava apoiar um ou 

outro, né. Tinha que cantar eu, Dani e Fagner juntos para a gente sustentar a 

alegria e energia da gira. Então eu lembro muito dessa sensação de conseguir 

dar conta sem nenhuma ajuda de microfone.  

E outra coisa que me chamou sempre atenção desde as giras da Casa 

Redonda, até do nosso novo espaço é que frequentemente as aves vinham e 

paravam nas árvores assim e aquilo eu achava muito encantador, porque dava 

a sensação nítida de que a natureza nos dava boas vindas, de que a natureza 

estava feliz por estarmos ali. Toda a energia de sempre das entidades que 

regiam a gira e a presença da Vó Benta na Ilha também foi...é algo que é super 



fortes marcante e alegre. Se eu tivesse uma única uma única lembrança, que 

relatar uma única sensação eu lembro da gente cantando "Tá caindo Flor" e a 

chuva nos banhar num calor como se encerrasse ali o trabalho com toda a 

benção da natureza. 

Marcos Martins (Magoo), gira de sábado do TVB. 

Tem várias passagens pela Ilha do Mel, tanto na gira anual, que é a gira 

de praia, como agora no nosso novo espaço, no nosso novo cantinho na Ilha do 

Mel. Poderia falar sobre uma gira em que o Seu Tata Caveira fez surgir entre as 

nuvens a lua. Poderia falar também sobre a gira em que nós recebemos as 

primeiras manifestações de intolerância religiosa onde foram pedir para que não 

fizéssemos mais as giras com som. Quer dizer, que a gente parasse na 

realidade, mas eles colocaram pela lei, a lei da Ilha do Mel, que não poderíamos 

colocar som para fazer a gira, mas nesse momento quando o Seu Curumataí 

disse que não era necessário som, não era necessário nada e que nós iríamos 

girar da mesma forma, foi quando ele subiu na pedra e da pedra ele tocou a gira, 

sentado lá em cima. Coisa mais linda do mundo. Uma gira bonita. 

E a intolerância religiosa, então vamos dar continuidade e vamos falar 

sobre intolerância religiosa na Ilha do Mel. 

Começamos, para as pessoas que moravam na Ilha, as giras a cada 15 

dias. O local cedido pelo pessoal da pousada Marimar, chamado de Casa 

Redonda. Local onde, antigamente, no tempo da escravatura os escravos se 

concentravam, vamos dizer assim, uma senzala. E lá nós começamos a tocar a 

gira quando, de repente, no final de uma gira os policiais chegam para que nós 

terminássemos com a gira, porque deveríamos ter autorização. Enfim, usaram 

novamente a lei para tentar nos impedir. E assim foi por várias e várias vezes, 

mas Mãe Lilian fez com que as coisas acontecessem dentro da lei. E hoje nós 

temos o nosso cantinho, o nosso espaço, reservado para que possamos fazer 

nossa gira. Esqueci de dizer que a intolerância religiosa por parte de algumas 

pessoas que acionavam a polícia cobrando a lei. Não intolerância religiosa da 

polícia, a polícia só cumpriu a sua obrigação, que foi cobrar as questões legais 

Por falar nisso, muita saudade daquele local, muita saudade da Ilha do 

Mel. Muita saudades da gira da Ilha do Mel. Acho que a intolerância religiosa 

imperou, mas nós, dentro da lei, conseguimos tocar com a nossa Umbanda. 

Levando a bandeira de Oxalá para a Ilha do Mel. 

 

Lucas Marques de Souza Gomes, 13 anos, médium do TVB Ilha do Mel: 

Entrei para a corrente bem na primeira gira, foi muita emoção. Não 

participei da construção, mas me sinto muito feliz em fazer poder girar na Ilha. 

Me tornei umbandista na primeira gira, pois gostei muito, especialmente dos 

atabaques. O TVB da Ilha é um sonho, só sinto amor. 



 

Solangela Correa, médium da gira da Ilha do Mel do TVB: 

Eu já conhecia o trabalho do terreiro desde a primeira gira de praia. Eu fui 

na assistência da primeira gira na Casa Redonda e, ao final, pedi para fazer parte 

da corrente. Então me disseram que na próxima gira eu estava convidada a vestir 

o branco. Foi tão emocionante participar das giras na Casa Redonda, mas tanto 

que literalmente encontrei DEUS. Até hoje fico emocionada em falar desse dia. 

Adorei participar da organização da sede própria na Ilha, pois vejo esse espaço 

como meu lar espiritual, foi um processo muito bonito. 

Descrever sobre como me sinto ao girar em um lugar tão especial é difícil, 

é sentimento, é escrever, é sentimento, é saber que estamos aqui pra servir e, 

através dos orixás, buscar a plenitude espiritual  e encontrar o nosso verdadeiro 

papel na Terra. A energia é muito forte e como moro aqui todos os dias sinto de 

uma forma muito forte a presença de força espiritual. 

Eu sempre fui simpatizante da Umbanda, mas nunca havia sentido essa 

energia. No dia em que participei  pela primeira vez na corrente foi maravilhoso 

e desde então a minha bandeira é buscar e servir sem ver a quem. Buscar a 

Deus e me sentir em casa foram meu despertar. 

O TVB Ilha do Mel, para mim, é meu lar espiritual. Depois que entrei na 

corrente, literalmente, “consegui perdoar”, pessoas que acreditava que me 

fizeram mal, entendi que, no fundo, estamos aqui neste plano pra poder evoluir 

e aprender, que estamos sendo guiados a fazer o bem. Em relação ao TVB Ilha 

do Mel, só tenho amor, solidariedade, gratidão, companheirismo, união, e 

principalmente meu lar espiritual. 

 

Desafio 6: senta que lá vem história! 

História da Gira da Ilha do Mel TVB atribuído à gira de quarta feira da gincana 

da Festa da Primavera. 


