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NOSSO FUTURO  

DEPENDE DE VOCÊ 

 

O Santuário Nacional da Umbanda foi 

criado com o objetivo de disponibilizar e 

preservar um santuário ecológico propício ao 

desenvolvimento humano e espiritual, para a 

realização de práticas sagradas das religiões de 

matrizes africanas, junto a natureza. E promover 

o respeito a natureza através de sua preservação 

direta (fauna e flora) e a preservação da 

memória e do legado deixado por Pai Zélio 

Fernandino de Moraes, fundador da Umbanda 

Brasileira, como Patrimônio Imaterial da 

Humanidade. 

Deste modo, preservar cada pedacinho 

de terra do Santuário é tarefa de todos os 

visitantes. Sinta que cada passo que dá aqui 

dentro é sagrado, cada plantinha é viva, cada 

bichinho faz parte de um ecossistema vivo e que 

precisa ser respeitado e preservado.  

Há mais de 40 anos, dezenas de árvores 

foram plantadas. O futuro deste local sagrado 

para seus descentes depende de como você usa 

este espaço hoje. Por isso, leia com carinho esta 

cartilha e seja você também um GUARDIÃO DO 

SANTUÁRIO. 



 

 

 

 



SEJA UM GUARDIÃO 

 

QUEM PODE SER UM GUARDIÃO DO 

SANTUÁRIO? 

Qualquer frequentador que entende a 

importância religiosa, histórica, ambiental e 

cultural do Santuário e se dispõe a ser um 

AGENTE ATIVO de sua preservação. 

 

COMO SER UM AGENTE ATIVO? 

 Não infringindo o nosso Código de 

Conduta; 

 Respeitando as Regras de 

Funcionamento do espaço; 

 Assumindo, junto conosco, o nosso 

Compromisso Ambiental; 

 Denunciando todo e qualquer 

comportamento que desrespeite as 

diretrizes acima em nossos Contatos 

Úteis. 

 

 

 

 



CÓDIGO DE CONDUTA 

 

LÍDER ESPIRITUAL 

Você que é um chefe de templo ou líder 

espiritual que trouxe seus filhos de fé para o 

Santuário, seja um AGENTE ATIVO de 

preservação e oriente seus filhos de fé sobre 

nosso Código de Conduta, Regras de 

Funcionamento e Compromisso Ambiental. 

Como líder espiritual você já é, 

automaticamente, um Guardião do Santuário. 

 

VESTUÁRIO 

Por ser um local para práticas religiosas e 

sagradas, evite roupas transparentes, insinuantes 

ou que tirem o foco religioso de seu irmão de 

fé. Se for banhar-se na cachoeira, use roupas de 

banho por baixo, shorts e tops para evitar 

transparência total. 

 

RESPEITE AS OFERENDAS 

Não toque nas oferendas encontradas, 

nem retire qualquer objeto delas. Respeite a 

entrega espiritual de seu irmão de fé.  

 



USO DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 

Não utilize os vestiários das áreas 

alugadas como banheiro. Existem sanitários 

químicos dentro do Vale e o Palácio do Xixi na 

entrada do Santuário. Lembre-se que depois de 

você, outros irmãos de fé utilizarão os espaços 

para rituais sagrados, então, deixe sempre igual 

ou melhor do que você encontrou. 

Quando usar os sanitários dê sempre 

descargas, jogue os papeis usados no vasos de 

lixo e evite molhar as áreas secas. Os sabonetes 

líquidos são para seu conforto e de seus irmãos 

de fé e somente devem ser utilizados para lavar 

as mãos. Caso tenha alguma necessidade 

especial, solicite apoio aos guardiões dos 

banheiros. 

 

FOTOS E VÍDEOS PRECISAM DE 

AUTORIZAÇÂO 

Você pode fotografar o seu grupo ou a si 

mesmo – selfie para guardar de lembrança. Mas, 

se deseja fotografar o Santuário para alguma 

divulgação específica, será necessário pedir 

autorização. Salientamos que não é permitido, 

sob nenhuma hipótese, fotografar o Reino dos 

Exus, sob pena de ter a câmera apreendida por 

nossos seguranças a paisana. 

 



REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Horário de entrada – 8h até às 14h 

Horário de encerramento de atividades – 16h 

Dias de Funcionamento – Terça a domingo 

Fechado para manutenção – Toda segunda  

 

PROIBIDO SACRIFÍCIO ANIMAL 

Como somos uma área de proteção 

ambiental, não é permitido oferendas com 

animais mortos, nem sacrifício de animais no 

Santuário, de acordo com a legislação local. 

Quem descumprir esta regra ficará impedido de 

entrar no Santuário. 

 

VELAS SOMENTE NOS VELEIROS 

É proibido acender velas em outro local 

que não sejam os veleiros. Isso é para sua 

segurança e a preservação ambiental do 

Santuário Nacional da Umbanda. 

 

 



CACHOEIRA É SOMENTE PARA BANHAR-SE 

É proibido jogar qualquer substância ou 

oferenda nas cachoeiras. As águas são sagradas e 

devem ser utilizadas apenas em rituais de 

batismo e reverência a Mamãe Oxum. Sendo 

terminantemente proibido o banho sem roupas. 

Evite roupas transparentes, seguindo assim o 

nosso Código de Conduta. 

 

CUIDE DE SEUS PERTENCES 

Apesar de possuir seguranças à paisana no 

Santuário, não nos responsabilizamos por 

objetos pessoais perdidos ou deixados nas áreas 

alugadas. Antes de sair, verifique se não 

esqueceu nada no local. 

Caso encontre algum objeto esquecido, 

lembre-se que poderia ter sido você quem o 

esqueceu. Portanto, reflita que você está num 

local sagrado e faça sua parte: entregue na 

administração – balcão de reservas.  

 

 

 

 



COMPROMISSO AMBIENTAL 

 

A regra de todo santuário ecológico é: 

leve apenas lembranças e deixe apenas pegadas. 

No Santuário Nacional de Umbanda, além de 

pegadas, você pode deixar também suas 

oferendas. Contudo, tudo que você trouxe e 

não utilizou leve de volta, incluindo garrafas 

plásticas, caixas e embalagens em geral. Quanto 

menos lixo produzirmos no local, mais fácil será 

manter a preservação ambiental. 

 

OFERENDAS BIODEGRADÁVEIS 

Prefira oferendas com materiais naturais, 

como os alguidares feitos de barro, perfumes, 

mel e outros itens que venham em frascos, 

ofereça sem as embalagens; bem como, ofereça 

flores sem invólucros plásticos. 

 

NÃO ARRANQUE PLANTAS 

Respeite a natureza e não arranque 

nenhuma planta do local. Lembre-se que as 

matas são sagradas, campo de vibração de 

Oxosse, e devem ser preservadas. 



CONTATOS ÚTEIS 

 

PARA RESERVAR ÁREAS 

Santuário (11) - 4338 - 0261 /4338 – 3484 

 

ESCRITÓRIO DO SANTUÁRIO  

(E-mails com pagamento de áreas, autorização para 

fotos e vídeos, assessoria à imprensa, publicações, 

visitas agendadas e informações gerais) 

Escritório - 11. 4232 - 4085 

E-mail: federacaoabc@gmail.com 

 

ESCRITÓRIO DA FEDERAÇÃO UMBANDISTA DO 

GRANDE ABC - FUGABC 

(Registros de associados, informação sobre cursos, 

festa de Iemanjá e documentação em geral) 

Escritório - 11. 4238 -5042 

E-mail: fugabc@uol.com.br 
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