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CENTRO DE UMBANDA CAMINHOS  DA VERDADE  E  

PROSPERIDADE  CABOCLO VENTANIA 

                                                             A mediunidade na Umbanda tem sido 

pouco discutida no sentido de autoconhecimento, mas não só a mediunidade, a 

religião como um todo. 

         Precisamos entender que estamos encarnados com o intuito de crescer-

mos como indivíduos. A caridade, a compaixão, entre outros sentimentos no-

bres, são ferramentas inestimáveis para esse desenvolvimento, porém em nossa 

jornada quanto mais conhecimento tivermos, mais fácil será este caminho e o 

autoconhecimento é um aspecto crucial para entendermos nossas necessidades. 

         A Umbanda tem, como um dos seus objetivos principais, desenvolver o 

praticante através da caridade, porém, apesar de pouco discutido e estudado, o 

autoconhecimento é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do prati-

cante nesta religião. 

Os guias são uma forma importantíssima para desenvolvermos essa ca-

pacidade, considerando que eles não são escolhidos aleatoriamente e, sim, por 

afinidade. Ao conhecer melhor nossos guias, estamos nos conhecendo um pouco 

melhor. 

Uma pessoa extremamente nervosa, dificilmente terá um guia muito cal-

mo e paciente. Talvez o médium até encontre dificuldade em se conectar com 

esta ou aquela linha de trabalho.  

Diante de situações assim, precisamos nos autoavaliar. Será que essa 

característica que me atrapalha nos trabalhos mediúnicos tem sido constante? 

Será que ela prejudica minha vida cotidiana? Se ela está sempre presente, qual é 

o causador desse mal? Entre outras reflexões. 

Além disso, podemos discutir um pouco sobre o orixá que rege nossa coroa. Fi-

lhos dessa ou daquela energia (orixá) possuem algumas características chaves. 

Como dito anteriormente nada ocorre por acaso. Ao estudarmos e entendermos 

melhor os orixás, pouco a pouco, entenderemos melhor a nós mesmos. 

O desenvolvimento mediúnico umbandista nada mais é que um processo 

de autoconhecimento. Aos poucos, vamos conhecendo melhor nossos guias e 

mestres e perceberemos nuances de nossa personalidade. Ao cambonearmos, 

nos deparamos com diversas situações que devem gerar reflexão no médium, 

pois os problemas expostos podem acontecer conosco. Isso quando não estão 

efetivamente ocorrendo naquele momento e já não sabemos se aquela "lição" 

transmitida pelo guia é para o consulente ou para o cambone. 

Existe uma máxima esotérica que diz "que tudo que está em cima está 

embaixo", ou seja, tudo que está dentro está fora. Se o médium possui pensa-

mentos, sentimentos e ações ruins, tudo que está a sua volta se tornará ruim. 

Pouco adianta um passe ou um conselho de um guia se não realizamos uma re-

forma íntima. 

Trabalhos, passes, conselhos, são remédios que curam sintomas, porém, somen-

te a mudança cura a doença. Antes de realizarmos esta reforma, precisamos en-

tender o que sentimos e infelizmente não serão livros e doutrinas que transmiti-

rão esses conhecimentos. Somente a reflexão irá nos estimular nesse sentido. 

        Quando dizemos que a umbanda não possui verdade absoluta, falamos a 

mais pura verdade. Nossa religião não trata de dogmas. Nossa religião trata de 

pessoas e quando tratamos de pessoas, sejam elas desencarnadas ou encarna-

das, não existe um padrão. Somos indivíduos únicos, por isso cada processo de 

desenvolvimento e caminhada é único e interminável. 
 
Marcelo Rebelo  
 

TABELA DE FLORES e CANTINA        

Médiuns do mês  

04/04 - Luiz Felipe Garcez 

Pássaro - Fernando Henrique - 

Jéssica- José Maria 

 

18/04 - Guilherme – Mãe Iracilda 

- Isabela Ventreschi – Luis 

Eduardo 

 

02/05 -  Marcelo Santiago – Junior 

Natal – Juliana – Mãe Katia 

 

16/05 - Katia Sophia – Karla – 

Karina – Maria Claudia Basso 

                    IMPORTANTE 

Pedimos aos queridos filhos que 

acendam suas velas para seus 

orixás nas quartinhas e mantenham 

sempre com firmeza e força suas 

orações às suas entidades. A partir 

do ano de 2013, relacionaremos 

abaixo os filhos que não acendem 

suas velas nas giras.  

Atenciosamente,    

                                                 Mãe Katia. 

Atendimento na  1ª e 3ª Semana do mês -  Rua  do Orfanato  nº 1273  - Vila Prudente 

Equipe de Redação, Montagem e Impressão 

Redação e Impressão  - Aparecida Rosa  

Diagramação -  Douglas Barrios Junior 

Colaboração - Sergio Poato /Karina Auricchio 

SUPERVISÃO GERAL MÃE KATIA 

GIRAS 

Dirigente e Presidente - Mãe Katia:  ANO X Il - Nº 10 -  Abril de 2015 

 
03/04 – Trabalhos de Sexta-feira 

Santa (Médiuns e trabalhadores) 

 

04/04 – Exú e Pomba Gira 

 

18/04 – Homenagem a Ogum e 

energização das quartinhas 

 

02/05 – Cosme e Damião e lavagem 

da cabeça dos Ogans 

 

16/05 – Homenagem aos pretos 

velhos 

 

DISTRIBUIÇÃO INTERNA GRATUITA 

1 Matéria Capa 

2 Ogum - 23 de Abril 

2  A Páscoa 

3 Troque de Pensamento 

4 Plantas da Sorte 

5 Avisos  
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         OGUM – Dia 23 de Abril 

 
Ogum é o arquétipo do guerreiro e, arquetipicamen-

te falando, significa nossa capacidade de ir adiante e correr 

atrás de nossos objetivos. Avançar, conquistar, dar o primeiro 

passo, se armar de coragem e determinação. Acima de tudo é 

preciso acender a nossa fé e acreditar em nós mesmos.  

Bastante cultuado no Brasil, especialmente por ser 

associado à conquista, é a figura do astral que, depois de Exu, 

está mais próxima dos seres humanos. É sincretizado com São 

Jorge ou com Santo Antônio, tradicionais guerreiros dos mitos 

católicos, também lutadores, destemidos e cheios de iniciati-

va. Seu nome, traduzido para o português, significa luta, bata-

lha. É filho de Iemanjá e irmão mais velho de Exu e Oxossi. 

Símbolo do trabalho, da atividade criadora do homem sobre a 

natureza, da produção e da expansão, da busca de novas 

fronteiras, de esmagamento de qualquer força que se oponha 

à sua própria expansão. Ogum é o deus do ferro e, por exten-

são, Orixá que cuida dos conhecimentos práticos, sendo o 

patrono da tecnologia. Ogum também é considerado o SE-

NHOR DOS CAMINHOS. Ele protege 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 esta-

belecem entre os diferentes locais. Na mitologia, Ogum foi 

casado com IANSÃ que o abandonou para seguir XANGÔ. 

Casou-se também com OXUM, mas vive só, batalhando pelas 

estradas e abrindo caminhos. 

 

CARACTERÍSTICAS: Cor Vermelha. Ervas Peregum (verde), 

São Gonçalinho, Quitoco, Mariô, Lança de Ogum, Coroa de 

Ogum, Espada de Ogum, Canela de Macaco, Erva Grossa, 

Parietária, Nutamba, Alfavaquinha, Bredo, Cipó Chumbo.(Em 

algumas casas: Aroeira, Pata de Vaca, Carqueja, Losna, Comi-

go Ninguém Pode, Folhas de Romã, Flecha de Ogum, Cinco 

Folhas, Macaé, Folhas de Jurubeba). Símbolo Espada. 

(Também, em algumas casas: ferramentas, ferradura, lança e 

escudo). Pontos da Natureza Estradas e Caminhos (Estradas 

de Ferro). O Meio da encruzilhada pertence a Ogum. Flores: 

Crista de Galo, cravos e palmas vermelhas. Essências: Viole-

ta. Pedras: Granada, Rubi, Sardio. (Em algumas casas: Lápis-

Lazúli, Topázio Azul). Metal: Ferro (Aço e Manganês). Saúde: 

Coração e Glândulas Endócrinas. Planeta Marte Dia da Sema-

na Terça-Feira. Elemento Fogo. Chakra Umbilical. Saudação 

Ogum Iê. Bebida: Cerveja Branca. Animais: Cachorro, galo 

vermelho. Comidas: Cará, feijão mulatinho com camarão e 

dendê. Manga Espada. Numero: 2. Data Comemorativa 23 de 

Abril. Sincretismo: São Jorge. (Santo Antônio na Bahia). In-

compatibilidades: Quiabo.  

********************************************* 
ENERGIZAÇÃO DAS QUARTINHAS (18/04) 

 

A função e significado da água da quartinha é transmutar as 

energias, dando uma purificação ao ato. A água tem o poder 

de absorver, acumular ou descarregar qualquer vibração, 

seja benéfica ou maléfica. A água poderá concentrar uma vi-

bração positiva ou negativa, dependendo do seu emprego. 

Ao se rezar para uma pessoa com um copo de água do lado, 

todo o malefício, toda a vibração negativa dela passará para a 

água do copo; caso não haja mal algum, a água fica fluidifica-

da. Recomenda-se acender vela para o Anjo da Guarda com 

um copo de água do lado. Na Umbanda, a água é um dos ele-

mentos naturais mais receptivos com uma energia altamente 

condutora, ela é utilizada nas quartinhas, nos copos de firme-

za dos Anjos de Guarda, no batismo, em muitos rituais da Um-

banda e principalmente pelos Guias Espirituais nos momen-

tos onde há necessidade de realizar grande limpeza, purifica-

ção e energização de nosso corpo astral e de nossa casa, 

afinal existem cargas e energias maléficas que so-

mente esse elemento natural é capaz de desfazer, limpar e 

equilibrar. Ao desincorporar um ORIXÁ, a água da quartinha 

proporcionará ao médium uma calma salutar após o transe 

espiritual. As quartinhas servem de imã espiritual para o 

médium, tanto o lado bom ou ruim que lhe desejam ou que 

assimila durante os trabalhos, nas giras ou simplesmente no 

que acontece diariamente. Todos os fluidos são absorvidos 

pelas energias constantes da água contida nas quartinhas. 

Uma quartinha é algo pessoal e não deve ser mani-

pulado por mais ninguém além do seu dono e só deve conter 

suas vibrações. Deve se cuidar da quartinha como se cuida 

da própria alma. É como se fosse sua essência e tivesse um 

pouquinho da essência da sua alma. (Fonte: Templo de Um-

banda Tia Conceição) 

******************************************

************************************************* 
A PÁSCOA  

 
A festa cristã da Páscoa tem origem na festa judaica, 

mas tem um significado diferente. Enquanto para o Judaísmo, 

Pessach (do hebraico: passagem), representa a libertação do 

povo de Israel no Egito, no Cristianismo a Páscoa representa 

a morte e ressurreição de Cristo, assimilando também diver-

sos elementos como alegóricos de morte e renascimento 

representados pela transição do inverno-primavera que 

ocorre neste período. 

 

História à parte, a Páscoa, para os Umbandistas, sig-

nifica o ensinamento de Jesus, mestre e protetor da orbe ter-

restre, sobre a vida eterna do espírito humano, a capacidade 

de se refazer dos flagelos carnais e ficar liberto, ascendendo 

como espírito nas dimensões e podendo evoluir através de 

execução de diversos trabalhos, tanto no plano espiritual, 

nas aldeias, quanto em trabalhos caritativos através dos mé-

diuns. Portanto, a Páscoa é a comemoração da constatação 

da eternidade do espírito e de que a morte atinge apenas o 

corpo físico. Que a paz de Cristo esteja com todos os filhos 

de boa vontade! 

 

Para limpeza energética do terreiro e dos médiuns, 

todo feriado de Sexta-feira Santa fazemos uma “gira fecha-

da” de descarrego, com os Exus, para que as energias den-

sas do período da quaresma se dilua e traga bons fluídos, 

bem como proteção para os trabalhos futuros no decorrer do 

ano.  

******************************************

************************************************* 
O ESPÍRITO DA QUARESMA 

 
O espírito da quaresma para os católicos deve ser 

como um retiro coletivo de quarenta dias, durante os quais a 

Igreja, propondo a seus fiéis o exemplo de Cristo em seu 

retiro no deserto, se prepara para a celebração das soleni-

dades pascoais, com a purificação do coração, uma prática 

perfeita da vida cristã e uma atitude penitencial.,,” “...Jesus, 

antes de iniciar sua vida pública, passou pelo ritual de purifi-

cação, foi ao deserto e jejuou quarenta dias e quarenta noites 

(Mateus 4,2) para preparar-se para sua missão. E, depois, 

ressuscitado, permaneceu quarenta dias com os apóstolos 

(Atos 1,3) ensinando-os, renovando-os para a nova fase da 

missão. 

E por que quarenta? É um período entendido e trata-

do de maneira peculiar na visão de diversas religiões, mas 

na sua essência representa um processo necessário na vida 

de todo ser humano, a reflexão buscando autoconhecimento. 

Todo espiritualista sabe e se prepara para as altera-

ções energéticas geradas durante os três ciclos (Carnaval, 

Quaresma, Semana Santa). 
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Se a Umbanda é uma religião  

Cristã, porque não deveríamos seguir o 

exemplo do nosso mestre, que antes de 

iniciar uma nova fase, um ciclo que dei-

xaria marcas na eternidade, guardou 

silêncio, refletiu, lutou contra seus de-

mônios interiores e venceu. 
Cada umbandista sabe que a mu-

dança faz parte do aprendizado e cresci-

mento espiritual, devemos vencer os de-

mônios da vaidade, inveja, egoísmo e tan-

tos outros, para merecer a oportunidade 

de trabalhar na corrente de um terreiro. 

 

Umbandista, entre nesta vibra-

ção que está sendo gerada pelos segui-

dores de várias religiões e retire o me-

lhor que puder para sair renovado e ter 

condição de assumir a grande e difícil 

responsabilidade de ajudar o próximo, 

sem julgamentos, sem preconceito, se-

guindo mais uma vez o exemplo do mes-

tre. 

 

Nosso terreiro é um pronto-

socorro espiritual, os irmãos necessita-

dos que buscam ajuda não escolhem 

períodos determinados para solicitar 

auxilio e seria muito contraditório achar 

uma porta fechada justo no momento de 

maior precisão. 

 
Se há tantos espíritos perturbados 

soltos durante a quaresma, é justamente 

nela que precisamos trabalhar para auxilio 

deles e de quem mais nos procurar. É im-

portante salientar que nesse período mui-

tos espíritos voltados a destruição e brigas 

se encontram perambulando entre nós. 

Sua função é incitar o mal dentro dos nos-

sos corações, perturbar nossas ideias, 

desarmonizar pensamentos e desarmar de 

vez nossa fé e nossa vontade de construir 

diante de nossa baixa auto estima. 

  

No entanto a frase: “ORAI E 

VIGIAI” nos traz a consciência da refle-

xão desse período nos lembrando que 

devemos por amor a Jesus e a nossa 

Umbanda:  Evitar brigas, contendas e 

desavenças, eliminar sentimentos impu-

ros e buscarmos nesse tempo nos co-

nectar com nosso Eu interior.  

  
Aproveitem a quaresma para fazer 

uma purificação interior, mas não se esque-

çam de refletir sobre seus “demônios inte-

riores” aqueles que não deixam você 

ver a luz que existe em seu coração e 

que poderia iluminar muitas pessoas em 

seu caminho. 

 

TROQUE DE PENSAMENTO 

 
Se você anda tão triste, chorando 

como criança, à torturante lembrança de um 

mau acontecimento, saiba que a solução não 

é chorar com razão, é trocar de pensamento. 

Não são os fatos que fazem a vida de uma 

pessoa. A vida é má ou boa, conforme seu 

pensamento.  

Há, no seu interior, uma força supe-

rior que desfaz o sofrimento. Os fatos não vão 

na frente da vida e dos seus efeitos. Os fatos é 

que são feitos do seu próprio pensamento. 

Mudando sua cabeça, nova vida já começa 

neste preciso momento. É melhor você saber 

que, na vida, sobe ou desce... passa fome ou 

enriquece... vence ou perde... fica ao vento, 

sofre, se alegra... tem paz... Vai em frente 

ou volta atrás... conforme seu pensa-

mento! Pois agora, se você sofre grave 

depressão, sem nenhuma reversão, ape-

sar de tratamento, a cura se estabelece, 

com o milagre da prece, ao trocar de 

pensamento. Se você anda abatido, soli-

tário, inquieto, farto, trancado sempre 

no quarto num profundo desalento, te-

nha a certeza que a cura é milagrosa e 

segura, ao trocar de pensamento. Não é 

pensando tristeza que sua vida se arru-

ma. A rosa sempre perfuma, o espinho é 

sempre espinhento... Tristeza gera tris-

teza, não se muda a natureza, troca-se 

de pensamento! Pois, então, diga e repi-

ta, sem parar um só instante: - Eu sou 

alegre, radiante, cheio de contentamen-

to. Sou feliz, muito feliz!  Querem saber 

o que eu fiz? Eu troquei de pensamento!  

 

Você é um ser angelical de luz 

e escolheu experimentar uma ilusão 

neste planeta como uma maneira de 

aprendizagem. A ILUSÃO ACABOU. A 

ILUSÃO CESSA AQUI! É hora de progre-

dir e experimentar outras maneiras de 

ser no campo de luz do Criador. À medi-

da que você desperta, compreende que 

tudo é e sempre tem sido luz, e que a luz 

é o puro amor radiante do Criador. Você 

vive em um planeta que gira em torno 

do Sol, fonte de intensa luz e energia. As 

ondas galácticas da fonte do amor do 

Criador estão inundando este planeta 

diariamente! É hora de permitir que a 

Luz emerja em si e em todos. Há espaço 

suficiente neste planeta para você emitir 

sua luz e ser visto como luz! Você faz 

parte de uma família de seres angeli-

cais e todos nós somos seres de luz. 

Mesmo à noite quando você olha para o 

céu e só consegue perceber que a noite 

está escura, você verá estrelas brilhan-

do no infinito. Perceba que TUDO É LUZ! 

TUDO É LUZ! Você então conseguirá 

entender que o espaço é um belíssimo 

espetáculo de luz brilhante. Sim, sem 

dúvida, tudo é luz e amor. Diga sempre 

para si e para todos ao seu redor: "Eu 

sou luz". "Eu sou amor". Desta forma, 

você irradiará e refletirá a luz intensa 

que existe no Universo. Irradiando esta 

luz, atingirá o seu próximo. E seu próxi-

mo refletirá esta luz onde passar. E um 

gigantesco facho de luz e energia ex-

pandirá infinitamente por todo o Univer-

so. Tudo em sua volta refletirá este bri-

lho. Você está criando a Nova Terra de 

luz e amor. Você verdadeiramente está 

em casa. Agora só depende de você. 

Diga: "Eu sou luz".  Ondas iluminadas se 

moverão através deste planeta! Abra 

seus olhos para o grande despertar! 

Ajude a humanidade a despertar do seu 

longo sono, e tenha consciência de sua 

verdadeira natureza. Tenho Deus no 

meu subconsciente. 

 
Toda manhã ou sempre que julgar 

necessário, concentre-se o máximo que pu-

der, e diga com todas as suas forças internas 

para você mesmo, olhando-se num espelho 

ou olhando-se internamente: sou perfeito, 

alegre e forte, sou feliz e inteligente, vivo 

positivamente! Tenho paz, sou um sucesso. 

Tenho tudo que peço, acredito firmemente no 

poder da minha mente, porque tenho Deus 

no meu subconsciente. 

 

SEJA SEMPRE ILUMINADO.  

SEJA LUZ. 

Parabéns!  

Que cada aniversário marque o 

início de um novo ciclo de apren-

dizados, amor, saúde, paz e pros-

peridade! Muitas felicidades, saú-

de, amor, alegrias e prosperidade. 
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02/04 – Karina Auric-

chio 

 

02/04 – Luzia 

(prestadora serviço) 

 

04/04 – Sergio Poato 

 

06/04 – Nelsinho (pai) 

 

06/04 - Isabela 

 

12/04 – Raimunda 

 

15/04 – Douglas Barrios 

(pai – In Memoriam) 

 

16/04 – Renata Roque 

 

19/04 – Elaine Aquaroli 

 

22/04 – Ana Lucia Bi-

guet 

 
22/04 – Antonio Caval-

cante  

11 ANOS DE NOSSO JORNAL 

Estamos comemo-

rando 11 anos do jornal. 

Nossa tarefa fundamental é 

continuar aproximando as 

pessoas e trazendo temas de 

interesse geral.  

Obrigada a todos por manter 

vivo esse nosso veículo! Viva os 

11 anos do Jornal Caboclo Ven-

tania!!!  
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         LEITURA RECOMENDADA 

 
História da Pombagira Princesa 

dos Encantos 

 

Rubens Saraceni 

Release: Princesa dos Encantos é um 

romance que se passa há muito tem-

po e nos remete a uma época mítica, 

impossível de ser detectada nos li-

vros de história. Nesta magnífica 

narrativa, em que não faltam os ele-

mentos marcantes dos clássicos da 

literatura mítica e das lendas, o em-

bate entre personagens fortes é tão 

envolvente que não conseguimos parar de ler. É um enredo 

emocionante, apaixonante e envolvente em que, a cada linha, 

mais e mais nos surpreendemos com as desmedidas ações 

que uma alma envolta no fogo da paixão é capaz de fazer até 

poder, realmente, liberar o verdadeiro brilho do rubi que a 

paixão representa; o brilho de um rubi que, “enquanto oculto 

na terra ou lançado num canto escuro, não tem o menor va-

lor”.  

Em Princesa dos Encantos, Rubens Saraceni nos mostra a lapi-

dação de uma alma, tal qual um diamante bruto, e a sua traje-

tória rumo à Luz! (Páginas: 264). 

 
CULTURA ESPÍRITA 

 

A Federação Espírita do Estado de S. Paulo, com sede 

na rua Maria Paula, está aberta de 2ª. a sábado, das 8h às 

21h30. Procure o DEPOE (Departamento de Orientação Espiri-

tual) e você será atendido gratuitamente. Aos domingos a 

FEESP está aberta das 8h às 17h, com palestras públicas ou 

eventos e assistência espiritual. 

 

RUBENS SARACENI (1951-2015) 

 

Nós, do Centro Espírita Caboclo Ventania, prestamos 

homenagem a esse grande líder espiritual que transformou a 

umbanda. Pai Rubens, descanse em paz! 

Três dias antes de morrer, Rubens Saraceni se despediu dos 

filhos e da mulher. Médium desde a década de 1980, parecia 

saber que faria em breve sua passagem – termo utilizado na 

umbanda para designar a morte. 

Após pedir à família que não chorasse, declarou seu 

amor por todos e recomendou que continuassem as ativida-

des no Colégio de Umbanda Pai Benedito de Aruanda, que 

fundou em 1999, na zona leste da capital paulista. 

Nascido em Osvaldo Cruz (interior do Estado), Ru-

bens entrou em contato com a religião ainda jovem, pouco 

depois de começar o namoro com a vizinha Alzira, que conhe-

cia desde a infância. Apesar do interesse precoce, só se con-

verteu à Umbanda após seu filho Maurício ser diagnosticado 

autista. 

De acordo com Estela, também filha do casal, na um-

banda se entra “pela dor ou pelo amor”. No caso de Rubens, 

ela considera que foi um pouco pelos dois. 

Conhecido como Pai Rubens pelos frequentadores de 

seu centro de umbanda, costumava atender mais de mil pes-

soas às quintas-feiras, dia de aplicação de passes. 

Ao longo da carreira, lançou cerca de 50 livros psico-

grafados e foi autor de outros 30, que permanecem inéditos 

para o grande público. 

Fumante desde os 20 anos, largou o vício após o di-

agnóstico de câncer de pulmão. Morreu na manhã de segun-

da-feira (09/03), aos 63 anos, devido a um enfisema pulmonar. 

Deixa a mãe, Leocádia, cinco irmãos, os filhos, Maurício, Este-

la e Graziela, além da mulher, Alzira, com quem foi casado   

por 46 anos. 

 

PLANTAS DA SORTE 

 
Conhecidas por afastar a energia ruim, algumas plan-

tas atraem bons ares para a casa e ainda dão charme à deco-

ração. 
Além da beleza e do cheirinho bom que flores e folhas 

podem exalar, há plantas que trazem benefícios extrassensoriais. 

“Em todas as tradições, há referências de que as plantas são um 

manancial de energia. Elas participam da vida humana desde 

tempos muito remotos, seja como alimento, remédio, ornamento, 

amuleto, ou produto de benzeduras, limpeza de ambientes e cu-

ras espirituais, ativando positivamente a energia dos ambientes". 

Mas não basta comprar a planta e abandoná-la no canto 

da casa. É preciso cuidar. "Uma planta viva e saudável é fonte 

positiva e remete à fertilidade, à abundância e à vitalidade. Por 

outro lado, se ela ficar fraca e doente, demonstra perda de vitali-

dade e, nesse caso, perde também a capacidade de gerar ener-

gias boas". 

O cuidado varia conforme a vegetação (veja sugestões 

abaixo), mas há indicações gerais. "Elas precisam receber ilumi-

nação natural, ventilação e água, que proporcionam um cresci-

mento adequado. O ideal é deixar que recebam luz solar diaria-

mente, por duas horas, e que sejam irrigadas sempre que a terra 

estiver seca". 

Conheça algumas plantinhas de bons fluidos: 

Alecrim - Tido como planta mágica, tem a fama de atrair 

sorte e proteger contra mau-olhado, feitiçaria e vibrações negati-

vas. Muito ramificado, apresenta folhas pequenas e aromáticas. 

Preço: de R$ 2,00 a R$ 8,00. 

Arruda - Erva protetora, era usada na Grécia Antiga 

para tratar diversas enfermidades, mas seu ponto forte era mes-

mo contra as forças do mal. Produz flores delicadas. Preço: R$ 

2,00 a R$ 8,00. 

Árvore-da-felicidade - Catalisadora de energias positi-

vas, ela deve estar sempre em pares para trazer sorte no casa-

mento, pois é planta relacionada à vibração do amor e da união. 

Há a planta macho e a fêmea. Preço: de R$ 12,00 a R$ 30,00. 

Lírio da paz - Filtro natural contra elementos poluentes, 

purifica as energias. É muito utilizado para decorar ambientes em 

que se reúnem muitas pessoas, pois ajuda a promover a harmonia 

e união. Preço: R$ 10,00 em média. 

Alfazema - Também conhecida como lavanda, é consi-

derada uma planta purificadora.  Preço: R$ 13,00 em média. 

Espada-de-são-jorge - Considerada uma planta proteto-

ra e purificadora, ela não possui aroma. Suas folhas são rajadas e 

têm realmente o formato de uma espada. Preço: a partir de R$ 

15,00. 

Avenca - Conhecida como um termômetro ambiental, 

murcha quando a energia do local não está boa, pois absorve a 

energia negativa. Preço: R$ 20,00 em média. 

Trevo - A tradicional planta da sorte ajuda em vários 

aspectos, principalmente na área financeira. Cada folha do trevo 

tem um significado: esperança, fé, amor e sorte. Preço: R$ 6,00 

em média. 

Pimenta - Tempero do amor, ela é afrodisíaca e tem 

fama de afastar o mau olhado, atraindo sorte e prosperidade. 

Considerada protetora, limpa o ambiente. Preço: R$ 30,00 em 

média. 

Bambu da sorte - Segundo a tradição, o legal é manter 

em casa três hastes de bambu da sorte, para atrair paz, saúde e 

prosperidade. Preço: R$ 23,00 em média, por três hastes. 

Dinheiro-em-penca - A energia desta planta está ligada 

ao lado material, por isso o nome popular. Dizem que é muito 

bom colocar perto dela símbolos que lembrem valores materiais, 

como moedas. A folhagem é abundante e vistosa. Preço: R$ 3,00 

em média. 

Manjericão - Considerada a planta do dinamismo, da 

energia positiva e da criatividade. É usada desde a Antiguidade 

como amuleto. Preço: R$ 5,00 em média 

Girassol - É considerada a planta da prosperidade e da fartura, 

que atrai bons fluidos. Preço: cerca de R$ 6,00.  
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Voluntários. Estamos precisando de duas pessoas que possam exe-cutar os trabalhos de limpeza dos 

bancos e cadeiras do terreiro. Esse trabalho é feito uma única vez ao mês. Será feito tipo “rodízio”: a 

cada mês duas novas pessoas. Peço a colaboração de vocês! Muito obrigada! 

 

Programação do Curso de Prosperidade, Realização e Mediunidade 2014 – segundo 

semestre: Curso para alunos regularmente inscritos com porta fechada e das 17h00 às 

18h00. Sempre nos dias das giras. Inscrições abertas. Participe !!! 

 

Como fazer doações para o terreiro: Se você quer fazer uma doação para o terreiro 

procure a Abigail ou Andréa, tesoureiras. As doações podem ser feitas aos sábados nas giras, ou pode 

fazer o depósito: Banco Bradesco agência – 0098, conta corrente 1005131-2, em nome de Abgail Clara. 

 

Aviso aos filhos da casa: Queridos filhos de nossa casinha! A partir de junho de 2014, passamos a di-

vidir os espaços das quartinhas. Por esse motivo, desejo que tenham plena consciência de colocarem 

suas velas de forma organizada e deixando tudo limpo. Compartilharemos com nossos irmãos de FÉ a 

prosperidade na pura essência. Obrigada! (Mãe Kátia) 

 

Benzimentos: das crianças de quebrante e bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba 

realizados pela Mãe Pequena Val nas giras, durante o cruzamento da Casa, filhos, guias e 

imagens pelo querido Caboclo Ventania. 

 

Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa 

secretaria e manter os pagamentos em dia, todo dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento 

de todos temos como despesas primordiais, aluguel, água, luz, impostos, entre outros, tendo como 

vencimento dia 15 de cada mês. Caso ocorra alguma eventualidade pedimos que procure a nossa te-

souraria. Para novos inscritos, o valor estipulado também é de R$ 50,00 (cinquenta reais). Precisamos 

do nome do depositante, telefone e endereço para que possa fazer uma ficha de mensalista/doador. 

Qualquer dúvida entre em contato. 

 

Artigos religiosos Caboclo Ventania e Maria Padilha: Sabonetes Artesanais de rosa 

branca, rosa vermelha, 7 ervas, café, sal grosso e maracujá. Preparação de Guias, pulseiras e 

guias ciganas, Amaci (Banhos com ervas dos Santos). Confecção Própria. Aceita-se encomendas de Ar-

tigos Religiosos. Aceitamos encomendas! Falar com Rafael Barrios – Tel.: 99557-0731. 

******************************************************************************************* 
                                                                                     

 AGRADECIMENTOS 
 

Nossos agradecimentos ao Adenir Augusto Cordeiro pelas xerox que são colocadas nas pas-

tas dos médiuns. Xerox efetuados pela Cetra Copiadora Ltda.  
 

Aceita-se encomendas: doces, salgados e congelados  

 Tratar com Angelina – Tel.: 2574-7786 

Atendimento na  1ª e 3ª Semana do mês -  Rua  do Orfanato  nº 1273  - Vila Prudente -  www.cabocloventania.com.br 

AVISOS 


