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São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia, região da atual Turquia. Ao atingir a adolescência, Jor-
ge seguiu a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo se tornou capi-
tão do exército romano e o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia, com 23 anos. 
 
Jorge já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel, então, deu um primeiro passo 
de fé: distribuiu todos os bens de sua herança aos pobres. Porém, o imperador Diocleciano tinha intenção de eliminar 
os cristãos e no dia em que o senado confirmaria este decreto, Jorge levantou-se na tribuna e disse que os romanos é 
que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Questionado por um cônsul sobre o porque dessas palavras, Jorge 
respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e, por ser esta a verdade, a defenderia a todo 
custo. Mas, “o que é a verdade?”, perguntou o cônsul. Jorge respondeu: "A Verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a 
quem vós perseguis, e eu sou servo de meu redentor Jesus Cristo, e Nele confiando me pus no meio de vós para dar 
testemunho da Verdade". O Imperador enviou-o a sessões de torturas violentas e ao final de todas perguntava se Jor-
ge abandonaria a fé cristã. Jorge, com cada vez mais coragem, reafirmava a fé no Cristo Jesus. Por fim, Diocleciano, 
vendo que não conseguiria dissuadir Jorge mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303, cidade de 
Nicomédia, na Ásia Menor. 

Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquia, levada para a antiga cida-
de de Dióspolis, onde ele crescera. Anos mais tarde o primeiro imperador cristão chamado Constantino, conhecendo a 
história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório para que a devoção a São Jorge se espalhasse por to-
do o império. Em seguida, Constantinopla, Egito, Armênia, Bizâncio e Estreito de Bósforo, na Grécia ampliaram a devo-
ção a São Jorge. 

A Lenda do Dragão 
De acordo com uma lenda, São Jorge fez acampamento com sua legião romana numa região próxima a Salone, Líbia, 
no norte da África. Lá, diziam haver um enorme dragão com asas que devorava pessoas da cidade como cordeirinhos. 
O sacrifício caiu sobre a filha do Rei de 14 anos, Sabra. A menina foi em direção ao seu cruel destino e deixou a mura-
lha da cidade, ficando à espera da criatura. São Jorge, ao saber da história, interveio, montou seu cavalo branco e par-
tiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse sua palavra: se trouxesse sua filha de volta, todo o reino se 
converteria ao cristianismo. O rei aceitou.  

   Com as roupas  
       e as armas  
        de Jorge 
 
   SALVE, JORGE! 



Jorge, então, depois de muita luta e oração, acertou a cabeça do dragão com sua 
poderosa espada chamada de Ascalon. Em seguida cravou-a debaixo da asa do 
dragão, que, ferido mortalmente caiu sem vida.  

O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria 
é destruída pelas armas da Fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a regi-
ão da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã.  
 

Então, quando você for rezar a poderosa oração de São Jorge seja sincero, faça de 
coração, sinta a oração. Faça a oração com fé e confiança. Lembre-se que fazer u-
ma oração não é como ler qualquer coisa e não precisa rezar mil vezes. Você só 
precisa rezar com fé. Tenha o seu momento para rezar, se concentre nisso e sinta 
a diferença no seu dia quando você fizer a oração de São Jorge. 

  EDITORIAL 

 

“Eu  andarei  vestido  e  armado com as armas  de  São Jorge. 

Para  que  meus  inimigos, tendo  pés não me alcancem, tendo 

mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem pen-

samentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fo-

go o  meu corpo não alcançarão, facas  e  lanças  se  que-

brem  sem  ao  meu corpo tocar, cordas  e correntes se arre-

bentem sem ao meu corpo amarrar"        

 

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu es-

cudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua 

força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu 

fiel corcel meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. 

Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Di-

vino Espírito Santo. São Jorge Rogai por nós. Amém. 

Oração a São Jorge 

Texto retirado do site: http://www.cruzterrasanta.com.br 

Caríssimos leitores, 

 

Nos Caminhos de Aruanda traz, nesta edi-

ção, uma homenagem ao Orixá Ogum, 

guerreiro, protetor e ordenador da Lei Divi-

na ou Lei Maior. Em outras palavras, Ogum 

é o soldado de Olorum, chefe das milícias 

celestiais, protetor de todos os caminhos e 

da evolução dos seres. Sua característica 

ordenadora, segundo Pai Rubens Saraceni 

(2015), está presente na composição dos 

átomos, na constituição de todo ser vivo, 

que cria e evolui num ciclo permanente de 

beleza e perfeição. Por outro lado, é papel 

de Ogum executar a lei do carma, vigiando 

nossas ações e corrigindo nossos passos, 

quando nos afastamos do nosso propósito 

de vida. Por isso, o chamamos de “Senhor 

dos Caminhos”, das direções. 

 

Sua atuação é permanente e em harmonia 

com as Sete Linhas Sagradas da Umbanda, 

assumindo qualidades diferenciadas a de-

pender do domínio em que esteja atuando. 

Suas sete principais qualidades são: Ogum 

Xoroquê, atua junto a Exu (Guardiões); O-

gum Beira Mar atua no ponto de força de 

Yemanjá; Ogum Rompe-mato, nas matas 

ao lado dos falangeiros de Oxóssi e Ossain; 

Ogum Iara está nos rios e cachoeiras, na 

vibração de Oxum; Ogum Matinata atua 

em campos abertos, em nome de Oxalá; 

Ogum Megê, junto a Ogum de Ronda, pro-

tege os caminhos do cemitério, na vibração 

de Omolu; e Ogum de Lei atua na vibração 

de Xangô. 

 

Que o Senhor Ogum proteja e direcione 

nossos caminhos, para a caridade, humilda-

de e fé! Ogunhê, meu Pai! 

 

Tatiane Souza 



O Orixá da Lei Divina 
     Patacori, Ogum! 
Divindade masculina Yorubá, figura que se repete em todas as 
formas mais conhecidas da mitologia universal. Ogum é o ar-
quétipo do guerreiro. Bastante cultuado no Brasil, especialmen-
te por ser associado à luta, à conquista. É a figura do astral que, 
depois de Exu, está mais próxima dos seres humanos. Na Um-
banda é sincretizado com São Jorge tradicional guerreiro dos mi-
tos católicos, também lutador, destemido e cheio de iniciativa.  
 
A relação de Ogum com os militares tanto vem do sincretismo 
realizado com São Jorge, sempre associado às forças armadas, 
como da sua figura de comandante supremo Iorubá. É orixá das 
contendas, da guerra. Seu nome, traduzido para o português, 
significa luta, batalha, briga. O sangue que corre no nosso corpo 
é regido por Ogum. Considerado como um orixá impiedoso e 
cruel, temível guerreiro que brigava sem cessar contra os reinos 
vizinhos, ele até pode passar esta imagem, mas também sabe 
ser dócil e amável. Ele é a vida em sua plenitude. 

A violência e a energia, porém não explicam Ogum totalmente. Quando irado, é implacável, apaixonadamente destruidor e 
vingativo; quando apaixonado, sua sensualidade não se contenta em esperar nem aceita a rejeição. Ogum sempre ataca pe-
la frente, de peito aberto, como o clássico guerreiro. Portanto, é aquele que gosta de iniciar as conquistas mas não sente 
prazer em descansar sobre os resultados delas.   
 
Ogum é quem protege as portas de entrada das casas e templos, as pessoas em locais perigosos, dominando a rua com o 
auxílio de Exú. Se Exú é dono das encruzilhadas, assumindo a responsabilidade do tráfego, de determinar o que pode  e o 
que não pode passar, Ogum é o dono dos caminhos em si, das ligações que se estabelecem entre os diferentes locais. 
 
É a divindade que brande a espada e forja o ferro, transformando-o no instrumento de luta. Assim seu poder vai-se expan-
dindo para além da luta, sendo o padroeiro de todos os que manejam ferramentas: ferreiros, barbeiros, militares, soldados, 
ferreiros, trabalhadores, agricultores e, hoje em dia, mecânicos, motoristas de caminhões e maquinistas de trem. É, por ex-
tensão o Orixá que cuida dos conhecimentos práticos, sendo o patrono da tecnologia. Assim, Ogum é símbolo do trabalho, 
da atividade criadora do homem sobre a natureza, da produção e da expansão, da busca de novas fronteiras, de esmaga-
mento de qualquer força que se oponha à sua própria expansão.  

 
     A energia de Ogum é o sentido de andar, de caminhar, de progredir, de ir em frente. Ele está junto de você no momento que     
     você sai de casa para o trabalho, quando você vai para sua consulta no médico, quando você vai para o terreiro, quando vo-  
     cê estiver indo passear e etc. Em todos esses momentos a energia do seu Ogum pessoal está presente em sua vida, te prote  
     gendo das energias mais densas e não te deixando ser desvirtuado do seu propósito, do seu caminhar. 

 

SINCRETISMO 
São Jorge 

Cores: Vermelho e Branco  
Domínios: Matas fechadas, caminhos 
Essências: Violeta, Açafrão  
Ervas: Aroeira, Espada de Ogum, Mangueira 
Imantação: Canjica Branca, tomate em rodelas, pimentões vermelhos  
Saudação: Patacori, Ogum! Ogunhê! 

Texto retirado do blog: orixaseseusmisterios.blogspot.com  e http://conversandodeumbanda.blogspot.com.br 
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PONTOS PARA OGUM 
 

Nesta Casa de Guerreiro 
 

Nesta casa de guerreiro 
Vim de longe pra rezar 

Rogo a Deus pelos doentes 
Na fé de Obatalá 

 
Ogum salve a casa santa 

Os presentes e os ausentes 
Salve nossas esperanças 
Salve velhos e crianças 

 
Nego velho ensinou 

Na cartilha de aruanda 
E Ogum não esqueceu 

Como vencer a demanda 
 

A tristeza foi embora 
Na espada de um guerreiro 
E a luz do romper da aurora 

Vai brilhar neste terreiro 
 
 

Meu Senhor das Estradas 
 

OôooÔOgum, OôooÔOgunhê iê iê 

OôooÔOgum, Ogum Xoroquê 

Meu Senhor das Estradas  

*Ogunhê+ 

Abra meus caminhos  

*Ogunhê+ 

Meu senhor da porteira  

*Ogunhê+ 

Ele é meu pai Ogum Xoroquê 

 Para alguns, o feijão é do povo. Para outros, de Ogum  

A feijoada é um prato com origem no Norte de Portugal e constitui um dos 
mais típicos da cozinha brasileira. Em Portugal, cozinha-se com feijão branco 
ou feijão vermelho e, geralmente, inclui também outros vegetais juntamente 
com a carne de porco ou de boi e chouriço. No Brasil é feita com feijões de vá-
rios tipos, acrescentados de carne de porco, boi, carnes salgadas, carne seca, 
chouriços, linguiça e chega à mesa junto com farinha de mandio-
ca, arroz branco, couve refogada e laranja fatiada, entre outros ingredientes. 
 
De qualquer forma, a feijoada se popularizou entre todas as camadas sociais 
no Brasil, sempre com espírito de festa e celebração, longe de rememorar es-
cassez. Como se encontra em todos os estados brasileiros, não precisamos dar 
aqui a receita. Tenha um bom motivo pra comemorar suas conquistas, faça sua 
feijoada, agradeça e ofereça a Ogum! 

A Espada de São Jorge ou também chamada Espada de Ogum 
(Sansevieriatrifasciata) tem a capacidade de cortar as negatividades do am-
biente. É uma das ervas com maior importância dentro dos cultos afro, inclu-
sive da Umbanda, sendo uma das principais ervas trazidas pelos escravos da 
África para o Brasil, tendo como nome Yorubá: EwéIdàÒrisà.  
 
É uma planta perene, com caule rizomatoso, com cerca de 20 cm de altura, 
apresenta folhas bastante espessas, dispostas em rosetas na cor verde, com 
faixas irregulares transversais verde-acinzentadas, de onde surgem flores pe-
quenas, esbranquiçadas, levemente perfumadas e em formato de haste a-
longada. Apresenta baixa toxicidade e, se ingerida, ocorre uma salivação ex-
cessiva. Em contato com a pele, pode causar irritação. 
 
Do seu formato, que se assemelha a uma lâmina, surge a ideia de espada. 
Contudo, dentro da Fitoenergética, ela é capaz de cortar, proteger e purificar 
toda negatividade, conseguindo inclusive desfazer ligações perispirituais, ou 
mesmo afastar obsessores. Com ela é possível intensificar e direcionar deter-
minada força, como no caso de uma consagração de um objeto, ou mesmo 
de uma pessoa, funcionando como um vórtice energético. Pode ser utilizada 
como protetora de ambientes quando plantada em vasos, sendo uma espé-
cie de muito fácil cultivo, pois não exige muita luz, ou muita água e nem so-
los férteis. Mas lembrem sempre que se forem retirar uma espada saudar o 
próprio Ogum e também Ossaim, senhor das folhas, além de Exú, guardião 
que também as protege. 
 
O banho é indicado para descarrego, limpeza e purificação espiritual profun-
da, mas é preciso tomar cuidado para não banalizar a sua utilização, uma vez 
que esta é uma erva forte, cujos Verbos Divinos são: cortar, destruir, furar, 
proteger, e quem direciona a intenção é o seu utilizador pois, assim como u-
ma espada de metal, sem alguém que a manipule nada faz. 

Vagner Cardoso CRF-BA 10483  

               Espada de São Jorge  

   NOSSA ARMA VEGETAL  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cozinha_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gado_bovino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja

