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Lembre-se: A cada um segundo suas obras!!!! 

Desejo que essa reflexão sirva para um profundo 

pensamento em tudo que nos rodeia. Que esse texto 

traga a consciência de viver a vida sem se prender a 

questões de ódio e rancor. Liberte isso dentro de você 

e deixe Deus cuidar dos injustos.  Nada passará 

despercebidamente aos olhos de Deus. Acreditem!!!! 

Por isso, aceitem o momento presente e trabalhem por 

um futuro melhor, por condições melhores e por uma 

vida plena de realizações. Faça o que gosta, divida seu 

tempo no trabalho e na diversão, cuide mais de si 

mesmo, se alimente de vegetais e que Deus os 

abençoe!!! 

Com carinho mãe Katia!!!  

 

 

 

Queridos amigos e filhos desta Casinha Sagrada, 

Estamos vivendo um período de turbulências e de muitos 

ajustes no Planeta.  As pessoas não se entendem, não se 

respeitam e esperam saírem vitoriosas tripudiando ou 

mesmo enganando aos outros. Atitude essa de falta de 

caráter e dignidade. Será mesmo que essas pessoas nunca 

ouviram falar na lei do retorno? 

Vamos lembrar:  

 “ A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória” 

Ninguém planta feijão e colhe arroz.  Se você faz o mal, 

você jamais colherá o bem. Não tem acerto com a vida!!! 

Essas pessoas até podem por um curto período de tempo, 

usufruírem daquilo que não lhes pertence, porém lá na 

frente, terão que reparar os danos cometidos. Terão que 

responder por seus atos insanos e desonestos. Eu lamento 

muito por assistir a essas cenas. Creio que no mundo em 

que vivemos, só uma palavra salvará a humanidade: AMOR.  

Só o amor cura e liberta, só ele desprende os sentimentos 

mais enraizados na decepção, raiva, frustração e ódio. O 

amor atrai as condições necessárias para que possamos 

continuar na estrada da vida. Felizes os que amam 

incondicionalmente, sem julgamentos, culpas ou 

condenações. Felizes os que sabem perdoar as ofensas e as 

más condutas.  

Vamos lembrar que a verdadeira vida não é a vida material 

e sim a vida espiritual e que cabe as forças do Universo, 

cuidarem dos injustos e dos desonestos. A justiça não está 

em nossas mãos, não podemos contrair mais débitos 

encarnatórios. O melhor a fazer é entregar a vida para que 

ela cuide dos detalhes e dos responsáveis com amor, paz, 

alegria e fé. Entregue esse fardo, esse pacote para Deus e 

viva desprendidamente. 
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Leitura Recomendada 

 
 

 

 

Uma pergunta por dia 

Potter Style ( Editora Intrínseca) 

Uma pergunta por dia convida você a registrar suas respostas a uma 

variedade de questões, das mais simples às mais complicadas, como 

“Para onde você quer fazer sua próxima viagem?” ou “Escreva a 

primeira linha da sua autobiografia”. Em cada página há espaço para 

cinco respostas, uma por ano, ao longo de cinco anos. Com o passar do 

tempo, quando voltar a um dia já anotado, o dono do diário encontrará 

seus pensamentos anteriores, num exercício divertido e construtivo de 

recordar e refletir. 

Preço R$ 39,90 

Páginas 368 

 

Perder o emprego é um baque e tanto. Em entrevista 

exclusiva o professor Leandro Karnal explica como 

transformar a experiência do fracasso em sabedoria. 

Toda a perda de emprego precisa ser  reconhecida também 

pela conjuntura sobre o peso inegável das circunstâncias — 

como a crise econômica que assola o país e deve produzir 

quase 14 milhões de desempregados até 2018 — não 

significa que você não tenha nenhuma responsabilidade por 

um eventual desligamento. 

Para Karnal, o profissional dispensado não deve se sentir 

um “perdedor”, até porque se colocar nessa posição só 

funciona como pretexto para se acomodar. 

A saída mais interessante é aproveitar o lado útil do 

fracasso: a oportunidade de refletir sobre as suas 

fraquezas, aceitar o lado trágico da vida e construir uma 

nova atitude. “A felicidade engorda, enquanto a tristeza 

faz você se movimentar”, resume o professor.  

O que se pode concluir, então? 

Tenho usado em minhas palestras duas noções a “virtù”, 

total de habilidades e competências que nascem comigo e 

que posso desenvolver, e a “fortuna”, que significa o 

acaso, a sorte, o azar, o inesperado. 

Ninguém é tão divino (só “virtù”) e nem tão objeto 

inanimado e suscetível às circunstâncias (pura “fortuna”). 

No gráfico imaginário formado pelas retas “virtù” e 

“fortuna”, somos um traço tenso e curvo. Faz muita 

diferença a escolha do indivíduo. Mas nem sempre esse 

indivíduo lida com uma lógica absoluta, ele faz sua escolha 

dentro do possível. 

 

 

 

O Que fazer em situações ruins? Como perder o emprego, por exemplo? 

Diante de uma demissão, muitas pessoas se sentem “um 

lixo”, porque acham que tudo depende da tal “virtù”. 

Outras culpam a crise e negam qualquer responsabilidade 

pelo que aconteceu, como se tudo fosse resultado da 

“fortuna”… 

Sim. Acontece que, se você se sente um “lixo”, talvez 

você esteja certo. Mas a pergunta que realmente importa 

é: qual é a etapa seguinte? O que você vai fazer para 

mudar? É paralisante se sentir um “lixo” porque no fundo 

isso é um recurso psíquico para não agir. É uma forma de 

defesa, de preguiça, como se você dissesse: “Não dá, eu 

sou um fracassado mesmo, não preciso fazer mais nada”. 

Não há alegria maior do que entender que eu nunca mais 

vou emagrecer. Perdi o limite, engordei muito e agora 

não tenho como retroceder, então agora estou alegre. O 

fracasso é uma zona de conforto. 

Outra forma de paralisia é atribuir tudo a forças 

exteriores. “Eu sou bom, mas sou perseguido”. “Sou 

competente, mas este país não presta”. Quando eu 

atribuo a responsabilidade de tudo a terceiros — destino, 

signo, Deus, governo — eu passo a viver também numa 

zona de conforto. Você diz, na prática, que não é gestor 

da sua vida. 

Gosto de dizer que você é sócio majoritário do projeto da 

sua biografia. Ser sócio majoritário não significa poder 

controlar tudo, funcionários, fornecedores, clientes. Mas 

a responsabilidade é muito maior do que creem os 

deterministas. 

De que forma o autoconhecimento pode ajudar uma 

pessoa que está vivendo uma fase ruim na carreira?   
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quero sair da tristeza, é porque ela me dá um conforto. 

Talvez o meu medo de enfrentar um novo mercado de 

trabalho seja tão grande que eu vou me refugiar na 

melancolia. “Não dá, não tem jeito, é assim mesmo”. 

Porque o medo é maior. 

Acontece que os países, as empresas e as pessoas se 

reorganizam na crise — para o bem ou para o mal. A 

crise é um grande momento, pode gerar muitas 

transformações e aprendizados. 

O problema é que a “geração Facebook” acha que a 

vida só é plena se você pode publicar fotos felizes. Na 

verdade, a felicidade engorda. A tristeza faz você se 

movimentar. 

Vivemos na sociedade do espetáculo, em que toda a 

atenção é voltada para imagem. O que precisamos 

entender é que tudo aquilo que se publica no Facebook 

é de autoria de um roteirista. É alguém construindo 

uma imagem. Se eu acredito naquilo, o problema não é 

a internet, mas a minha dor e o meu vazio. A rede 

alimenta um problema antigo, que é enxergar no outro 

o fracasso dos meus próprios projetos. 

A inveja pode ensinar alguma coisa? 

O sucesso alheio me incomoda porque não estou 

olhando para mim mesmo, meu foco está nos demais. A 

palavra “inveja” é formada por “in” e “vedere”, que 

significam “não ver” em latim. Quando não me vejo, 

não enxergo o meu próprio desempenho, olho 

excessivamente para o outro.  

A psicanálise diz que, se você sentiu dor pela felicidade 

do outro, isso é uma pista maravilhosa, porque revela 

algo sobre você e sobre o que você quer. Refletir sobre 

a própria inveja ajuda a reconhecer os seus desejos, 

entender os seus fracassos, olhar de novo para si 

mesmo. 

 

 

 

Se você olha para si mesmo com muita honestidade, se 

encara o retrato do que é o seu lado difícil, você tem a 

primeira chance de encará-lo e superá-lo. É preciso se 

observar sem máscaras, ou com menos máscaras. 

É o que diz a máxima “Conhece a ti mesmo”. Quando 

você não se conhece, acaba sendo controlado por 

partes de si, sua dor, seus traumas. É preciso investigar 

a si mesmo para perceber que você também é preguiça, 

você também é raiva. Se você sabe disso, fica mais fácil 

aceitar e diminuir o efeito dessas fraquezas. 

Se eu descobrir, por exemplo, que a irritação com o 

meu chefe reproduz uma relação com a autoridade 

paterna mal resolvida, posso perceber que, na hora em 

que o meu chefe é chato, quem deve reagir é o 

funcionário Leandro, e não a criança Leandro. 

Por outro lado, conhecer a si mesmo também é 

conhecer o que há de bom em mim mesmo, e também 

aquilo que me traz bem-estar. É muito comum ver 

pessoas que dizem que a carreira é tudo para elas, mas 

sofrem de úlcera e gastrite no domingo à noite. Elas 

não se conhecem, não sabem o que realmente querem. 

A autoajuda falha porque pressupõe um modelo que 

não existe. Há pessoas que adoram atividades 

repetitivas. Outras são pouco ambiciosas e só são 

felizes se puderem ficar em patamares fixos. Há 

indivíduos viciados em desafios. Eu preciso saber do 

meu perfil. Não posso contrariar permanentemente a 

minha natureza.  

O fracasso pode criar um ciclo vicioso: a melancolia 

gera mais problemas e os problemas geram mais 

melancolia. Como escapar desse mecanismo? 

Em primeiro lugar, é preciso aceitar que há uma parte 

da vida que necessariamente dá errado. A morte 

chegará. As pessoas que eu amo podem desaparecer. 

Posso perder o emprego. Posso ser uma pessoa ruim. A 

existência tem sempre uma dimensão trágica. Tristeza 

não é um problema, não é algo excepcional. 

Note que estou falando de tristeza, não de depressão. 

Depressão é uma doença grave, que requer 

acompanhamento profissional e tratamento. Já a 

tristeza é uma ferramenta de aprendizado. Se eu não  

 

 

 

 

 

 

 
 

1-Por que algumas casas, muitas vezes, se cultuam 

orixás e entidades diferentes de outros terreiros? 

A Umbanda é uma religião dinâmica e em crescente 

desenvolvimento onde o livre arbítrio é muito 

respeitado. É um direito que cabe ao dirigente cultuar a 

nossa religião como entender ser o certo. Há terreiros 

que fazem uma composição diferente de Orixás, mas a 

fé faz com que as orações se dirijam ao mesmo lugar. 

 

 

2-Por que se deve bater a cabeça?  

Cada religião possui um ritual, bater a cabeça faz parte 

da nossa. É uma saudação respeitosa as entidades. É um 

reverenciar a natureza de forma respeitosa. 

3-Por que na Umbanda os médiuns usam roupa branca? 

Talvez esta seja a cor escolhida pela neutralidade e pelo 

 

 

http://www.paimaneco.org.br/faq/ritual-da-umbanda/por-que-se-deve-bater-cabeca
http://www.paimaneco.org.br/faq/ritual-da-umbanda/por-que-na-umbanda-os-mediuns-usam-roupa-branca
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 sentido de limpeza que transmite. Esta padronização 

(como seria com qualquer outra cor) traz mais beleza à 

corrente, que consequentemente fica mais alegre, com 

padrão energético mais alto. É bom lembrar que esta 

roupa fica imantada e deve somente ser usada nestas 

ocasiões. 

4-Por que os médiuns ficam descalços nas giras de 

Umbanda?  

A borracha é isolante das energias. O corpo precisa ter 

contato com a terra, para haver harmonia entre o espírito 

e o médium. Pode ser usado um calçado com sola que não 

seja plástico ou borracha, tipo alpargata com sola branca. 

5-Podemos usar brincos, colares e pulseiras durante a 

gira?  

Não há justificativa espiritual para o uso, além de 

poderem causar pequenos e indesejáveis acidentes.  

6-Quando a pessoa está para incorporar uma entidade ela 

pode sentir a presença de outra de uma linha diferente? 

Se positivo, é certo dar passagem para essa outra?  

Nesse caso deve informar, antes de incorporar, a 

hierarquia do terreiro. 

7-As pembas de cor podem ser utilizadas ou só as 

brancas?  

A cor da pemba fica de acordo com a vontade das 

entidades 

8-É permitido a utilização de bebidas alcoólicas nos 

rituais de magia? Há um controle sobre essa utilização?  

Em nosso terreiro os médiuns são treinados para usar a 

bebida adequadamente. 

9-O que representa o coco na Umbanda?  

O coco é usado constantemente pelos espíritos nos 

trabalhos de construção de campos de força positivos, 

sempre para combater um outro campo, mas negativo. O 

coco tem, segundo as entidades explicam, muita 

semelhança com a energia do sangue. 

10-Há uma limitação aos pedidos feitos às entidades?  

A única coisa que se deve evitar é tentar prejudicar o 

próximo através das entidades. Certa vez, um exu ao 

receber um pedido de uma pessoa para retirar um 

inquilino de sua propriedade, respondeu que iria atendê-

lo assim que localiza-se uma casa mais barata e 

confortável para o inquilino. 

11-Li em alguns sites que a Jurema é de Oxóssi e em 

outros que é de Iansã. Qual é o correto?  

 

A Jurema é o feminino de Oxóssi, enquanto que Iansã é o 

feminino de Xangô. 

12-Uma pessoa nasce e morre sob a mesma influência de 

um orixá ou pode sofrer mudanças durante a vida?  

Não pode mudar porque nascemos de uma centelha divina 

e se essa centelha estiver sob a influência e um orixá, não 

tem como mudar. 

13-A partir de que idade se pode saber o Orixá regente?  

Normalmente com sete anos. É uma data simbólica. Às 

vezes a proteção natural de um infante pode interferir no 

jogo. 

14-Oxalá é Jesus Cristo? Por que não se incorpora este 

Orixá?  

Oxalá tem sincretismo sim com Jesus Cristo. Os Orixás são 

vibrações cósmicas, portanto não incorporam. A 

incorporação se dá por eguns, ou seja, espíritos que já 

tiveram encarnação na terra. 

15-Tenho uma cigana ao meu lado que quer que eu 

trabalhe. O que devo fazer?  

A energia do povo cigano é muito envolvente, daí o 

fascínio pelas entidades dessa linha, entretanto eles não 

têm o direito de tomar para si a proteção das pessoas, 

muito menos exigirem exclusividade. Cigano ou Cigana 

respeitadores dentro desta linha na umbanda, é apenas 

auxiliar das entidades maiores. Se uma entidade da linha 

cigana insistir em ficar ao lado de alguém deve ser 

afastada porque não é entidade de luz, exceto se veio 

para abrir o caminho para as outras entidades. 

16-Na Umbanda os Orixás falam e no Candomblé não?  

Na Umbanda as entidades incorporam nos médiuns. No 

Candomblé não acontece isso. Prefiro não entrar em 

detalhes porque não entendo nada de Candomblé. O que 

eles diferenciam é que o Candomblé existe o uso do 

sangue como elemento de trabalho e na Umbanda não. 

17-Qual a diferença entre um Orixá (Ogum, por exemplo) 

e os Orixás que levam o mesmo nome por exemplo: Ogum 

Beira Mar?  

Ogum é Ogum em qualquer lugar. Os Oguns que atuam no 

mar são chamados da falange do Beira-Mar, mas são 

Oguns. 

18-Ogum é índio ou é um soldado romano?  

A característica de Ogum, que vem com uma armadura, é 

porque nós fizemos esta formatação de símbolo. Um 

cavaleiro, um soldado Romano. 
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http://www.paimaneco.org.br/faq/orixas-entidades/ha-uma-limitacao-aos-pedidos-feitos-entidades
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http://www.paimaneco.org.br/faq/orixas-entidades/na-umbanda-os-orixas-falam-e-no-candomble-nao
http://www.paimaneco.org.br/faq/orixas-entidades/qual-diferenca-entre-um-orixa-ogum-por-exemplo-e-os-orixas-que-levam-o-mesmo
http://www.paimaneco.org.br/faq/orixas-entidades/qual-diferenca-entre-um-orixa-ogum-por-exemplo-e-os-orixas-que-levam-o-mesmo
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- 1ª Campanha de Doação de Alimentos.  

Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com produtos para doação 
de alimentos não perecíveis.  

Essa campanha receberá contribuições até novembro de 2017.  

                           

- 2ª Campanha Produtos de Higiene Pessoal.  

Começaremos nesse mês a arrecadação dos produtos de higiene pessoal, 
sabonetes, creme dental, escova de dente, desodorante, etc. Contamos com 
sua colaboração!  

Essa campanha se manterá aberta de Março à Maio – 2017. 

  

- Marmitex 1º Semestre  

Começaremos também com as arrecadações para a realização da entrega das 
marmitex referente ao 1º semestre. Sua ajuda é muito importante !!!! Vamos 
precisar de doações de arroz, feijão, refrigerante (caçula), batata, cenoura, 
descartáveis (talheres, guardanapo e sacolinhas plásticas) embalagens de 
marmitex e mine pão francês. Quem puder contribuir  na parte da preparação e 
entrega que ocorrerá no mês de julho nos sentiremos muito gratos.  

A arrecadação vai até dia 22/07 (3ª Gira do mês).  

- Para Refletir..... 

‘’ Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão.’’ 

(Jean de La Bruyère) 

Obrigada!!!  

Viviana Vigatti (Presidente do MV) Rafael Barrios (Vice Presidente) e equipe de 
colaboradores. 

 

 

Aniversariantes do Mês de Fevereiro e Março - 2017  

             Fevereiro                                        Março                                               

07/02 – Paula Benedeti                           02/03 -  Abgail         

08/02 – José Maria                                 06/03 -  Katia Sophia 

15/02 - Alzira                                        06/03 -  Juliana Rodrigues 

20/02 – Pedro Barrios                            14/03 – Karla Auricchio 

20/02 – Douglas Jr.                                21/03 – Mãe Katia 

25/02 – Val (Mãe Pequena)                    26/03 – Marco Aurélio 

27/02 - Wanderley Santiago                  31/03 – Mãe Iracilda 

 

 

  

 

 

 

                   

 

 

 

      

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas Antes da Gira 

 
Horário Atividades Contato 

17h30 às 18h30 Curso de Atabaque Douglas Jr. 

18h30 às 19h00 Bate Papo com os Dirigentes Todos os presentes 
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Avisos 
 

 
- Aqueles que não tem sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informações para Sérgio 

Poato e/ou Karina Auricchio (médiuns, trabalhadores e assistência), nos seguintes e-mails: sergiopoato@hotmail.com 

/karinaauricchio@hotmail.com. Lembramos ainda que diversas informações poderão ser úteis visitando nosso site 

www.cabocloventania.com.br. Participe. Opine. Prestigie!! 

- Como fazer doações ao Terreiro!? Se você quiser fazer uma doação para o Terreiro, procure Abgail (tesoureira) ou 

Andrea (secretária). As doações podem ser feitas aos sábados nas giras ou por depósito: Banco Bradesco – Agência 0098 – 

Conta Corrente 1005131-2,em nome de Abgail Clara. 

- Aviso aos Filhos da Casa: Queridos filhos da nossa casinha, passamos a dividir 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. Procurem acender suas velas para seus 

Orixás nas quartinhas e mantenham sempre com firmeza e força suas orações às suas Entidades.  

- Benzimentos das crianças com quebrante, bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba pela Mãe Pequena Val nas giras, 

durante o cruzamento da casa. Filhos, guias e imagens também pelo Caboclo Ventania. 

- Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e manter os pagamentos 

em dia, dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento de todos, temos as despesas primordiais: aluguel, água, luz, 

impostos, entre outros. Caso ocorra alguma eventualidade, pedimos que procure nossa tesouraria. Para novos inscritos, o 

valor estipulado 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 vários aromas. Preparação de guias e 

pulseiras. Confecção própria. Aceitamos encomendas. Falar com Rafael Barrios – 99557-0731   

Diagramação 
Viviana Vigatti 

Colaboração 
Sérgio Poato/Viviana Vigatti/Karina Auricchio 

Impressão 
Aparecida Rosa 

 

Supervisão Geral 
Mãe Katia 

 

 

‘’O conhecimento é o alimento da alma.’’ 
 

 

 
Amigo Visitante, nossa casa oferece uma 

Biblioteca Gratuita, Confira!!! 
 
A cada gira é sorteado um presente através 

da rifa. Valor: R$1,00 
(que ajuda na manutenção da casa) 

 
Colabore para ajudar quem precisa. 

Doe Alimentos! 

 

  
Atendimento na 1ª e 3ª semana do mês/ Rua do Orfanato,1273 – Vila Prudente, São Paulo                                                 
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